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'^S Plenipotenciários da Colômbia e Pe-tny 'ru chegaram a acordo - Asilado há ein-posto em
cheque

Washington, 23 — Mac Carfiy
foi posto ontem em cheque por
vários senadores, ao tentar levan-
tar o caso de um Jornalista sus-
peito dc espionagem, em sessão
da subcomlsslio orçamentária. "De-
vemos discutir questões orçamenta-
rias" — observou o senador de-
mncrata Ellender. "Nüo estamos aqui
a Julgar casos de espionagem", a-
ireseentou o senador demo rata
P.-t. McCarran. apoiado pelo pre-
sidente, senador republicano Dir-
ksen. (F.P.).

Inimigo público

Shawnee — 23 — O reoresen-
tar.te democrata Tom Steed cha-
mou ontem à noite o renador
Mac Cnrthy "inimigo público nú-
mero um". Declarou, em reunião
do seu Partido.: "Nüo há ninguém
que ílque ao abrigo das sua» men-tiras. Tomou de Hitler o hábito
de cham-tr traidores os adversa-
rios políticos. Mac Carthy fora aúnica pessoa nos E-.tados Unidos,
a defender os alemães executidos
durante a guerra pelo massacre
de Malmedy". (F.P.).

Nações Unidas (Nova York) _ 23— O sr. James Hagerthy, secretário
ds imprensa da Casa Branca, deu
a entender que o presidente Eise-
r.hower sentir-se-ia feliz em expri-
rrir, amanhã, no decorrer da sua
c-it.-evista semanal com a impren-'_, a sua opinilo sobre a questãcd» saber se o senador Mac Car»'iv deveria tomar parte no inquérí-
to que a subcomissão de que o mes-
;no è presiíente, deve abrir sobre
o litígio que o opõe ao exército.
Realmente, aos jornalistas que lhe
psrguntavam qual o modo de sen-
tir da Casa Branca a ésse respeito
o sr. Hagerty respondeu:"Eu sei o que o presidente pensa,e sugiro-vos que lhe pergunteis, no
d"cur_o da sua entrevista com a
imprensa" — (F, p.)

EM FOCO
I

Washington, 23 — Mac Carthy de-
clarou hoje que não via nenhum
Inconveniente em renunciar a seu
direito de voto no seio da Sufcco-
missão que investiga sua dlvergên-
cia com o Exército, «ob a condi-
cio, porém, de conservar o direito
de interrogar as testemunhas.

Sabe-se que Inúmeras obíèçôes
foram levantadas contra a presen-
ça do senador de Wlsconsin nas au-
ci»neias de testemunhas citadas pelaSubcomissão.

Por outro lado, os membros de
Subcomissão aceitaram, unânimes, a
sugestão de serem transmitidos em
televisão os interrogatórios das tes-
temunhas. (F. P.)

Diário
de Caracas

Fm um minuto apenas, a Comis-
são Econômica aprovou a convoca-
ção da reunião de ministros de Eco-
nomia, ou da Fazenda, dos paises
t'o Continente, que se efetuará no
Bio de Janeiro, no quarto trimestre
do corrente ano. (U. P.)

A Décima Conferência Inter-
americana provou, por unanimlda-
da, um projeto de resolução reco-
mondando aos governos americanos
aumentarem suas contribuições .ao
Instituto Pan-americano de Geogra-
íia e História. (F. P.)

O projeto de declaração que será
feita pela Décima Conferência sõ-
bre as liberdades democrática» foi
terminado ontem pelo grupo de tra-
balho,. composto de 10 paises, en-
carregado dessa questão pela Co-
missão Jurldlco-Politica. (F. P.)

Serão fundidos em um só projeto
as duas propostas que a Guatemala
e a Bolivia apresentaram.

Uma vez que a Sucomissão de
Pasenvolvimento Econômico con-;
cluâ o estudo desses projetos, a
Comissão Econômica terá em seu
poder tôdas ns recomendações que,
posteriormente, serão enviadas- a
plenário para a devida considera-
ção.

O projeto boliviano sobre refor-
ma agrária declara que "é conde-
nável õ regime de produção feudal
subsistente na agricultura de algü-
mas regiões da América", e reco-
menda aos governos do continente
que "façam todo o pbsslvel para
implantar sistemas de reforma
agrária, acomodados a suas carac-
terlstlcas peculiares para substituir
o deudalismo, forma atrasada de
produção, por outras mais moder-
nos". (U. P.)

"A Décima Conferência Interame-
ticana realiza um passo decisivo
para a Integração das mulheres nos
domínios de onde tinham sido
excluídas, até agora." Esta a opi-
nião geral que prevalece entre os
membros femininos da Conferência
da Caracas.» ' ¦. ¦" —

co anos na embaixada colombiana
em Lima

_ Bogotá, 23 — Anuncia-se ofi-
eialmente que os plenipotenclá-rios du Colômbia e Peru cou-
cluíram um acordo sobre o ca-
so Haya de la Torre, asilado há
cinco anos na embaixada da Co-
lombia, em Lima. Os plenipoten-ciários publicaram um comu-
nicado.

O TEXTO DO COMUNICADO

E' o seguinte o texto do co-
municado dos plenipotenciários
Ja Colômbia e Peru: "Sobre oi

ftJ*re&glft£3S!g8gjJj~Zjj^9$p'4

rfl «»- èSnids*.
Haya de la Torre

•aso do dr. Vietor Raul Haya'e la Torre, os plenipotenciários
da Colômbia e Peru informam
que, no mais amplo espírito de
amizade e respeito recíprocos,
celebraram um convênio que,
dentro d-, aceitação das senten-¦•as da Côrf» Intermcional de¦ustiçá é seguindo si'ps reco-,"nendacões, 

permite solucionar i
satisfatoriamente a situação'

existente. A execução do pre-
visto neste convênio requer ne-
gociações prévias que exigem
alguns dias."

O comunicado tem as assina-
turas dos plenipotenciários Bel-
lido e Aguilar, do Peru; e Alber-
to Zuleta e Carlos Sanz, da Co-
lombia". (F. P.)

O ASILO HATA DE LA TORRE

Lima, 23 — Ao fim de mais de
cinco anos, terminou, finalmente, o
asilo de Vlc:or Raul Haya de La
Torre na embaixada da Colômbia em
Lima, asilo que constituiu o mais
dilatado "enclausuramento" pelo
qual passou um l'der político ame-
rlcano cm toda fl vlda poltlca do
Continente.

Desde 3 de janeiro de 1949, o che-
fe da "AMançr. Popular Revoluciona-
ria Americana" — A.P.R.A. —, de.
pois de, durante três meses frustrar
espct.-.cuiarm-nto todos os esforços
das forças policiais postas em açfto
para capturá-lo, se apresentou na
Embaixada da Colômbia, lux-.iosa
residência na quadra 32 da formosa
Avenida, Arequlpa, para Invocar o
direito de asilo, que achava dever
permitir-lhe sair do Peru.

O "caso Haya de La Torre" se
tornava espetacular para as Amérl-
cas. porque já, nos anos anteriores,
tendo sido èle protagonista de sen-
racionais fujas no seu pais, lutando,
na clandestinidade, contra os regi-
r.ies que mantinham proscrlta a A.
P.R.A. Pnr cutra parte, tinha sido
Haya de La Torre um dos pórticos
de maior nomeada e dos mais dl.cu-
tidos, assim cemn um des escritores
de maior prcHiçfio e dos mais lidos.

Para uns, H?ya de La Torre Ini-
ciava uma cômoda vl'eglatura em
uma elefante re-!d<"»ncla. Para ou-
tros. subme'la-se 4 tortura da Ina-
çfio.

Ninguém sabe. e talvez ninguém
Jamais venha a saber, qi-al o-estado

Irapossíve
• ¦ f *uma vitoria

¦ • fc.',*'* * — \~'- '\\V'-,
'¦¦•¦'•¦' J* ¦ icomunista

Foster Dulles não acredita pe o VIM-
Minh possa conseguir o conftóle

da Indochina

moral de Haya de La Torre durante'ÔSifii anos. Para uns, cm momento
nenhum perdeu éle o istolcismo,
mas para outros se debatia eutre a
crise de doprcssAo moral e de oti-
mlsmo criador. O próprio Haya de
La Torro disse, numa feita que•inundo pisou o terreno da Embal-

xada colombiana, teve "dez mlnu-
tos de suplício"; na ocaslAo, estava
ausente o embaixador Echeverrl Cor-
tes e até seu regresso o chefe aprls-
ta Ignorava se a Colômbia lhe con-
cederia o refúgio pedido.

Chegara & Embaixada rodeado de '
grandes precauções. As 8 horas da
noite, um automóvel, detlvera-se fi
porta da Embaixada; dele saltara
uma senhora, quo, logo que íoi aber-
ta a porta da residência dlplomfi-
tica, fez sinais a Haya de La Torre,
que esperava dentro do carro. E o
chefe aprista deixou a êste e en-
trou no edifício, enquanto a senho-
ra voltava bo veiculo, o qual logo
«e pôs em marcha veloz pela grande
Avenida Arequlpa.

"Sou Vietor Haya de La Torre e
venho pedir asilo a esta Embalxa-
da" — Com «sta frase o refugiado
solicitou a proteçfio diplomática da
Calômbla. Como dissemos, porém,
o embaixador estava ausente. Dez
minutos depois, chegou o chefe da
representação diplomfitica colombla.
na no Peru e aoedeu ao pedido do
refugiado. Esses dez minutos pas-
sou-os Haya de La Torre em angus-
tlosa Incerteza, apoiado no que éle
próprio chamou, depois, de "dez
minutos de suplício" e "cadeira do
supl'clo" — referindo-se à cadeira
que lhe íôra oferecida para sentar-
se, fi espera do embaixador Echever-
ri Cortes. E Haya de La Torre to-
mou cgerlza a esER cadeira, que
nunca mais quis nela sentar-se du-
rante todo o tempo .em que perma-
neceu na embaixada... (A.P.),
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ÇHURCHILL APOIA
A "REPRESALI
INSTANTÂNEA"
Os EE. UU. obrigados a consultar a Grã-

Bretanha antes de um contra-ataque
atômico lançado de bases nas

Ilhas Britânicas
Londres, 23 — O Primeiro-ministro, Sir Winston Ohur-

chill, prometeu hoje o apoio britânico i política norte—
americana de "represália imediata" contra a agressão.
Acrescentou, não obstante, que o governo dos EE. UU. está
obrigado a consultar à Grã-Bretanha antes de iniciar um
contrn-ntaque atômico lançado dns bases noíte-amerlca-
nas que existem neste pais."Sobre o problema geral das consultas com o presi-dente Eisenhower e o governo dos Estados Unidos, disse
Çhurchill, existem atualmente acordos práticos e amistosos
para enfrentar estes assuntos ou quaisquer outros de gran-
de Importância".

Cidade do Vaticano — Uma figura frágil após 50 dias de en-
fermidade, assoma à janela: o Papa Pio -XII reaparece pela
primeira vez ao público, à janela do seu dormitório, paraabençoar 50.000 soldados alpinos italianos. (Foto U. P.)

O breve discurso de Çhurchill
1 na Câmara dos Comuns foi pro-
; nunclado em resposta às criticas
I socialistas à declaração formula-

da há duas semanas nelo secre-
tário de Estado dos EE. UU., no
sentido de que a agressão contra
o sistema de defesa ocidental se-
ria respondida com tôdas as ar-

WASHINGTON, 23 — Foster Dul-,
les declarou, em conferência à im- j
prensa, não acreditar que o Viet jMinh possa conseguir o controle da
Indochina, mllltarmente. !

Dulles disse aos 'jornalistas que
ambos os adversários podem ganhar
batalhas locais, porém que r. o se
espera que os bolchevistas cheguem
a dominar a Indochina.

Por outra parte, informa-se em

Efeitos
da B. H.

Tóquio, 23 — Chegou o dire-
tor das Atividades Preventivas
da Comissão de Energia Atôml-
ca americana; vem estudar, os
efeitos da . última explosão em
Bikint.

O jornal "Asahi" diz que os
Estados Unidos deveriam preo-
cupar-se em tratar os pescado-
res que sofreram os efeitos da
explosão, "em vez de observá-los
unicamente como coelhinhos de
laboratório". A acusação é ex-
tenslva aos cientistas nipônicos
(Jue foram a Yaezu observar os
afetados pela explosão. (U.P.).

NAUFRÁGIO
Tóquio, 23 — Um comunicado

de Pearl Harbour anuncia o nau-
fr&glo de um pesqueiro japonês
perto do arquipélago Marshall;
cinco pescadores foram recolhi-
dos pelo destroir "Edmonton",
no atoll onde haviam sé refugia-
do após a perda do navio. A no-
tioiá suscitou emoção, pois se
acredita ser um dos três ou qua-
tro navios de pesca cujo desa-
parecimento foi assinalado após
a explosão 'atômica.

Parece estar sendo estudada a
indenização que os E.U. se dis-
põem a pagar às vitimas. (F.P.).

MOTORES DIESEL
GRUPOS ELÉTRICOS

• 9 •' •:¦»»• 
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MECÂNICA ALFA m
S. Pailf - Av. N. Apfeaiialaá, 454
tiii.ii. Cmlita, l Cartas ii Camila, 121'* Laairiii, Av. Sãi tala, 798

fontes fidedignas que o almirante
Arthur W. Radford está realizando
todos os esforços possíveis para gos-
tionar o envio de alguns bombar-
delros norte-americanos, tipo B-26,
para a batalha de Dien Bicn Phu.
Radford confia em impedii uma vi-
tória bolchevlsta em dito baluarte,
por temor ás possíveis repercussões
adversas no espírito combativo do
povo francês.

Interrogado o secretário Dulles
sótae se a politica dos Estados Uni-
dos tem ainda como objetivo o tri-
unfo militar na Indochina, respon-
deu quc não existe razão alguma
oara abandonar o plano Navarre, de
ograr ao menos resultados milita-

res decisivos sobre os bolchevistas,
ou uma vitória total e absoluta.

Um jornalista perguntou que efei-
to teria esta política nas conversa-
ções de Genebra sobre a Indochina,
já que a vitória francesa, se ocor-
rer, não se verificará dentro de um
ano.

Dulles respondeu que os Estados
Unidos desejariam ter provas de
que os bolchevistas chineses estio
dispostos a reduzir sua aluda mili-
tar aos rebe/des da Indochina, para
demonstrar dessa forma que, pelo
menos em espirito, abandonaram
seu papel de agressores. Em respos-
ta a outra pergunta, disse Dulles,
porém, que não hâ provas de que
os comunistas hajam modificado sua
atitude agressiva. (U. P.)

PAUL ELY EM WASHINGTON

Washington, 23 — 0 general Paul
Ely, chefe do estado-maior geral,
prosseguirá, além do seu encontro
cnm o secretário de Estado John
Foster Dulles, as suas conversações
no Pentágono com os chefes dos
estados-maiores de terra., de mar
e de ar dos Estados Unidos, bem
como com os membros do "comitê"
permanente do "Standing Group"
da Organização do Tratado do
Atlântico Norte. ,(F. P.)

DOIS BATALHÕES DESTRUÍDOS
llannl. 23 — O alto comando fran-

cês infoTmou que bombardeiros
franceses destruíram dois batalhões
de reforços dos rebeldes, que pro-
cediam da fronteira da China. (Ü.
P.)

EVACUADOS OS FERIDOS .
FRANCESES

Ilanol. 23 — A despeito do fogo
da artilharia rebelde, helicópteros e
aviões evacuaram hoje og feridos
franceses na batalha de Dien Bien
Phu. _(U. P.)

DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE
INIMIGA

Hanol, 23 — Afora o violento cho-
aue. travado entre as principais po-
slções de Dien Bien Phu e o ponto
de apoio sul. o dla de ontem foi
marcado por uma diminuição dns
marte) amontos da artilharia do
Vietmlnh contra os abrigos e trin-
cheiras franco-víetnamltas do cam-
po entrincheirado.

O Vietmlnh emprega quase que
unicamente morteiros de 81 e os
canhões quase que não atiram mais.
Pensa-se que essa tática e devida
ou porque o Vietmlnh tem de
acumular suas munições para novos
assaltos ou porque continua a a(9o
maciça aa aviação. (F. P.)

FÓRMULA

Caracas, 23 — Fontes Inteiradas
nas delegações à Conferência Inte-
ramerleana disseram que a fórmula
encontrada em Bogotá consis e cm
?assar o asilado para o edificio da
Jmbalxada do Uruguai, em Lima, e¦ali retirá-lo pnra o Exterior. Obser-
va-se que tal fórmula é facilmente
exeqüível, devido a que os edifícios
das embaixadas da Colômbia e do
Uruguai, em Lima. confinam pela'arte dc trás, e assim, tècnlcamen-
te, Haya de La Torre poderá passar
rie uma casa à outra, sem pisar ter-
rítórlo peruano.

Da Embaixada do Uruguai, Haya
"tiirli para o aeroporto, acompanha-
cio pelo decano do corpo diplomático
acreditado ante o governo peruano,
que é precisamente o embaixador
uruguaio, Eugênio Martinez Theddy,
e por outras pessoas, cercado de tô-
Cas as garantias e seguranças ofe-
recidas pelo governo do Peru.

A data exata n&o foi revelada, por
motivos de segurança, porém se
sabe que Já está marcada e que é
bastante próxima. (BP.l,

FALA O CHANCELER EVARISTO
SOURDIS

Caracas, 23 — Falando ante o pie-
nárlo da X Conferência Interame-
ricana, o chanceler colombiano
Evaristo Sourdis, expressou que o
acordo de Bogotá, que solucionou
o caso Vietor Raul Haya de la
Torre, "deixa Intatos a honra e o
prestigio de ambos os governos O
convênio resolve satisfatoriamente
o problema e põe termo a qual-
quer divergência que poderia per-
turbar... a amizade das duas na-
Coes, que têm o compromisso de
atuar unidas em defesa da demo-

(ContinH? np 10 ' náctnnt

"DECLARAÇÃO
DE CARACAS"
Ccnlur/iO k parágrafos ontem aprova-

dos per 8 velos e duas abstenções
Caracas, 23—0 projeto de "De-

datação de CHracas", pelo qual a
Décima Conferência Interamericana
entende de reafirmar os princípiosfundamentais da Carta da Organiza-
ção dós Estados Americanos, proje-
to que foi ontem adotado pela co-
mfssflo de trahalho, provocou um
longo debate hoje, perante a comis-
são juridico-politica.

Foram necessárias nada menos de
duas horas e meia para aprovar-se
o primeiro parágrafo do . projeto,
que contóm uma só frase: a Confe-
rência reafirmou "os princípios e
objetivos fundamentais da carta da
OEA, da declaração americana dos
direitos e tiéveres dó-homem, ãk
declaração universal dos direitos
humanos, e das resoluções da orga-
nlzação que se re'erem a ísses prin-
cípios e objetivos". Depois de ter
sido retocado o texto original, êsse
parágrafo foi adotado por 16 votos,
tendo-se abstido o representante da
Guatemala e achando-se ausentes
três "outros delegados.

Tôdas as delegações intervieram
na discussão. O representante do
Uruguai, sr. Justina de Arechaga,
verificou que o projeto elaborado
pelo grupo de trabalho acolheu al-
gumas das aspirações manifestadas
por certas delegações, notadamente
as do Uruguai e do México, mas não
tôdas. O orador censurou o projeto
por ter um caráter demasiadamente
geral, de limitar-se a reafirmar"princípios", sem fazer recomenda-
ções'concretas. E' triste, disse, que
seis anos depois da Conferência de
Bogotá, não tenhamos nada de novo
para dizer, nada de novo para nos-
sos povos. O documento que nos
propõem representa vistas respecti-
vas sòbte o passado, mas não nos
faz dar um passo avante. O delega-
do do Uruguai manifestou o seu pe-
zar po.- não se terem pôsto prè-
viam ente de acordo, para dar aos
povos uma definição da . democrá-
cia representativa, deixando assim
aos comunistas a possibilidade de
jogar com essa expressão. O delega-

EM CARACAS

O BRASIL
E OS PROBLEMAS
ECONÔMICOS
Caracas (Hoche Ponte, envia-

do especial) — "O Brasil éfa-
vorável a uma política de de-
senvolvimento econômico dos
vários países latino-americanos,
na base da elevação geral da
renda per capita e de investi-
mento maciços destinados a
eliminar os obstáculos funda-
mentais àquele desenvolvimen-
to" — diz a êste corresponden-
te o sr. Cleanto Leite, delega-
do do Brasil a esta X Confe-
rência Interamericana e que no
Rio de Janeiro funciona ao
mesmo tempo como diretor do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento e» oficial de gabinete do
presidente da República. "O
problema mais urgente -— con-
tinua — é sem • dúvida a ob-
tenção dos recursos para finan-
ciamento dos planos nacionais
de desenvolvimento • econó-
mico é a coordenação dos pia-nos de inversões com as pers-
pectivas da balança de paga-mentos de cada • país. Em con-
seqüência, o desenvolvimento
econômico está intimamente li-
gado à j expansão das relações
comeciais dos vários países la-
tino-americanos e à manuten-
ção de termos de intercâmbio
favoráveis.

Ás fontes de financiamento
externo podem ser públicaou privadas. Os investimen-
tos básicos para aproveitamen-
to das fontes de energia elétri-
ca, equipamento dos sistemas
de transporte etc. São conside-
rados como o campo adequado
pára os investimentos públicos,em vista da sua baixa renta-
bilidáde, da grande massa >**
recursos exigidos, e dos . cotroles normalmente^- exercidos'

pelos órgãos governamentais.
Nesses setores, por conseguinte,
tpnto no plano nacional >(e ai
está o Banco de Desenvolvimen-
to) como nó plano internado-
0ai, através do Banco Interna-
cional de Reconstrução e Dé-
senvolvimento e do Eximbank,
os recursos são primordialmen-
te de natureza pública ou se-
mipública. Esses investimen- .
tos, criam,» então, a infra es-
trutura indispensável ao fio-
rescimento dos empreendimen-
tos privados; •onde a ¦ coopera-
ção dos investidores estrangei-
rps pode desempenhar um.pa-
pei importantíssimo, dentro da
discipline legal e dos' postula-dos - fundamentais da 'política'
econômica do-país. i ". i ••

. O Brasil não. .apreseptou, —
lembra o delegado —. nenhu-
ma • resolução específica¦¦•¦ sobre
esses pontos, porque todos êies
estão, tratados,' de» uma' forma
ou de outra, nas centenas de
resoluções e recomendações já
aprovadas nas várias reuniões
e conferências.»lnteramericanas.
Gom o intuito de sistematizar
a enorme Variedade 'de resolu-
ções, apresentou úm projeto so-
licitando ao Conselho Intera-
mericano Econômico e Social,
a preparação de' uma consoli-
daíão óu recompilação geral de
todos os documentos. O fnltó
do'trabalho do Conselho será
então considerado na sua pró-xima reunião extraordinária,
que será realizada no Rio de
Janeiro, com a presença dosministros da Fazenda ou da
Economia de' todos os paísesamericanos: '

Uma reunião dêsse nivel, dis-
V (Çontinus na _7.a,págli_a)

do do Uruguai apresentou então um
projeto pedindo Insistentemente a
definição da democracia.

ministro dos Negócios Estran-
gciros do México, sr. Luis Padilla
Nervo, lamentou igualmente que"certos princípios democráticos",
que tinham sido reafirmados no de-
curso do debate geral sobre a pro-
posta anticomunista dos Estados
Unidos, não tenham sido ainda m.Hs
claramente enunciados no projeto de"Declaração de Caracas", e anun-
ciou que apresentaria emendas.

Depois dele, o representante da
Argentina, sr. Rodolfo Mufioz, disse
flue partilhava dos dúvidas manifes-"tadas 

por certas delegações, nota-
damente as do México e do Equador,
sobi'e fi alcance daquela declaração."O projeto que discutimos, afirmou,
tem uni grave defeito: quer genera-lizar demais, e finalmente nada diz."

A discussão girou então sobre o
sentido e as possibilidades de in-
terpretação de certos termos con-
tidos no primeiro parágrafo.Êsse parágrafo foi adotado depois
de ligeiras modificações e da incor-
poração ao-texto original. Por pro-
posta do delegado do Equador, de
uma referência á declaração univer-
sal dos direitos humanos.

debate continuou á tarde. —
(F, P.).

°AHAGRAFOS APROVADOS

Caracas, 23 — 0 conjunto de para-
grafos ontem aprovados por 8 votos
e duas abstenções (Argentina e Mé-
xico), deve constituir o que será
talvez chamado de "Declaração de
Caracas".

Dez países estavam representados
na reunião restrita encarregada da
elaboração de um projeto comum de
declaração de princípios democrá-
ticos. Dois anteprojetos serviram
de base: um brasileiro e um mexi-
cano. O primeiro, ardentemente de-
fendido pelo chanceler Vicente Rao,
pareceu muito sintético aos olhos do
sr. Padilla Nervo, o qual insistiu
em que fossem expostos mais expll-
citamente e mais enfaticamente os
princípios do respeito aos direitos
do homem, e da nâo-lntervenção nos
assuntos internos de cada Estado.

O ministro Vicente Ráo acentuou
que o projeto brasileiro não queriafazer alusão a casos específicos. O
representante mexicano respondeu
que não via porque se deveria re-
digir uma declaração unicamente
sob a forma de implicações e não
de exposições claras e concretas. O
sr. Mufioz, em nome da Argentina,
apoiou o projeto do México, afir-
mando que o projeto brasileiro nSo
dava bastante' ressonância aos três
conceitos de democracia, livre de-
terminação e nSb-Intervenção, e quedevia insistir sfibre a solidariedade
das nações americanas.

O representante do Uruguai disse
que essa declaração devia ser " o
documento fundamental desta con-
fèrência", e o delegado do Peru
achou que os dois projetos podiamser coordenados. O chefe da dele-
gação. dos Estados Unidos então

(Continua na 7.» página)

Presença
da França
ria índia

Inversões
de capital
estrangeiro
Besoluwo aprovada retomen-
dando "clima e condições fa-

voráveis para encorajá-las"
Caracas, 23 — A Comissão Eco-

nfimica anrovou hoje um proje-
to dn resolucío adotado pelo súb-
comitê de desenvolvimento, que
recomenda aos paises america-
nos que "mantenham um clima
e condições favoráveis para en-
coralar a colocação nos mesmos
oaf«e_. de capitais privados es-
traneteiros".

TIm setvndo nrojeto. declara
nue. "a f!m de nue os novos in-
vestimentos estrangeiros contri-
buam na^a . o desenvolvimento

(Continua na 7." página)

inas disponíveis no arsenal das
forças ocidentais, Inclusive a
bomba de hidrogênio.

Çhurchill fêz uma calorosa ana-
lise do espirito de cooperação
que rege as relações entre os EE.
TJU. e a Grã-Bretanha, e terml-
nou com uma sóbria advertência
sobre os perifns nara a paz nes-
ta énoca do átomo.

"Somente esnero e confio, dis-
se, num tom que mal chegava às
ealerlas, oue o país e as pessoas
Inteligentes que o habitam nüo
si-bcstima-rílo. de forma alguma,
dns esmagadoras conseqüências
dos acontecimentos que se de-
senrolam".

A oposlcfto trabalhista expres-
sou o temor de que a declaração
de Dulles sobre a "represália ins-
tantfnea" pudesse conduzir a
Grã-Bretanha à guerra, porque
as bases aéreas norte-americanas
neste pais sSo a primeira linha
de ataque aérea contra qualquer
possível agressor na Europa.

"Reiteramos o acordo, disse
Çhurchill, de que o uso destas
bases em uma emergência seria
assunto para ser discutido con-
limtamente nelos governos brltâ-
nicos e norte-americano à luz das
circunstâncias lmnerantes em tal
oca«ião. A nróorla declaração do
sr. Dulles está totalmente confor-
me com êste acordo. E não pos-so, dpsde logo. vaticinar as cir-
cunstí.ncias em que se possa su-
gerir a utilização do poderio aé-
reo dos Estados Unidos em for-
ma de represália, e, tal como'dis-

A índia não
comparecera
a Gèti eora

Nova Delhl, 23 — A recusa do
Partido de Nehru em iniciar o
debate sobre os acontecimentos de
Pohdichery mostra que é incerta
a .situação Os. meios oficiais in-
dianos esperam as reações de Pa-
ris sobre « moção votada sexta-fel-
ra pelos prefeitos das comunas '
francesas na índia, pedindo a a-
nexação Imediata, . sem "referen-
dum". . , ,

Até o momento, quando a queB-
tão de cidades estrangeiras fron-
téiriças da índia era suscitada, Ne-
h 1-u respondia que isso devia de-
saparecer, masflue a índia o pro-
curava conseguir por métodos pa-¦jificos. Hoje, nota-se a frase de
Nehru — "A medida qüe se de-
veria seguir è e transferência pa-
cifica de poderes". Parece que o
governo Indiano considera a reso-
lução dos prefeitos como expres-
sande a vontade das populações.
(FJ».).1 Funcionários do Ministério das Re-
lações Exteriores declararam ho.

,' 
v, (Contínua ns' 10> pi.lu.)

Nehru: "Somente 
quando sentimos que

podemos fazer algo de proveitoso é que
desejamos lançar sobre nossos ombros

alguma obrigação"
Nova Delhl, 23 — Nehru disse aliviar a tensão, tanto no ociden-que seu país não participará na

Conferência de Genebra.
Em sessão do Parlamento,

Nehru declarou: "Somente quan-do sentimos que podemos fazeralgo de proveitoso é que deseja-
mos lançar sobre nossos ombros
alguma obrigação".

Acrescentou que esnerava quea Conferência de Genebra con-seguisse dar alguns passos para

Ameaças
do Egito
a Londres

Cairo, 23 — Comentando as de-
clarações de Éden nos Comuns,
o porta-voz do governo recusou
a responsjbilid.de dos incidentes
no Canal. "A paz reinou ali três
meses mas é Impossível conter a
indignação da população contra os
crimes das tropas britânicas, como
o recente assassinio de um policia,
e contra as medidas vexatórias
das forças britânicas".

Quanto à afirmativa de Éden,
de que as negociações, não podem
ser reiniciadas nas condições atuais,
o porta-voz declarou: "Isso é uma
ameaça, no Egito não se dá ao
trabalho de levantar a luva. O go-
vêrno egl.icio afirmou e~i várias
ocasiões não esperai obter satls-
facão por negociações. Desde sua
fundação, começou preparativos de
luta para a libertação. Esses pre-
paratlvos não poderão ser afetados
por negociações". (F.P.).

A embaixada russa

Cairo, 23 — Semenovitch Solod,
embaixador da Rússia, foi recebi-
do por Fauzi, ministro do Exte-
rior, a visita visava agradecer ao
govêmo egípcio a elevação da le-
gação russa à categoria de cm-
baixada. <F.I\).

Em Londres

Londres, 23 — Ao que parece,
a oposiçSo de 41 trabalhadores ln-
transigentes a qualquer acordo com
o Egito ie está avolumando em
face dos presente! acontecimentos
eiá Sues. .U.P.), — __

te quanto no extremo-orlente e
na Indochina,

O fato de que o governo de Pe-
quim estará representado em dita
conferência, continuou Nehru, "é
um bom palssd".'

Ao referir-se à sugestão feitai"la tndia. há algum tempo, a
fim de que fossem susoensas as
hosti"dades na Indochina, relte-
rou one. considerando-se que a
ouestão da Indochina será dis-
outida na Conferência de Gene-
bra, seria desejável, ao menos,
terminar a matança, agora.

Exnressou ctue reconhecia as
dificuldades existentes nara poder
negociar um "cessar fogo", po-rém adiantou que tais problemasdeveriam ser abordados agora ou
no futuro.

Disse também nue as conver-
sações entre a China bolchevlsta
e a Índia, sflbre o Território doTlbet, provavelmente estariam
concluídas dentro de duas sema-
nas e que esnerava que as mes-
mas terminassem em forma sa-tlsfatórla.

Ambos os países vêm negoclan-
do'sobre ouéstões referentes a es-
tradas, outros meios de comunl-

(Continua na 7.» piglna)

se o sr. Dulles. cada cnso teri
que ser analisado à luz dos fa-
tos..."Permlta-se-me assegurar &
Câmara que não existe nenhum
assunto no mundo que domine
nosso pensamento cm maior es-
cala que o gruno de enormes nro-
blemas e perigos oomoreendldos
na- esfera do desenvolvimento
atômico e hirirogênico".

O denutado conservador Vis-
conde Hlchlngbrooke perguntou a
Çhurchill se. em sua onlnlão. o
temor e a ansiedade sóbre êste
assunto não se anlica menos à
Eurona. onde existe contato dl-
plomátlco Intimo e contínuo, que
em outras nartes do mundo, onde
node ocorrer, nor exemnlo. uma
insurreição ccmunlsta que provo-
nue uma ránlda resposta atômica
dos Estados Unidos, nue não esti-
vesse de todo Justificada.

O prlmelro-mln^im não vaci-
lon om sua resnosta:"Estudei culdadrt-mente torto
êste nroblema e. nSo creio, na
realidade, que seia muito vanta-
joso' tratar de discutir tôda« as
contingências em detalhe" (UP).

PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO

Washington, 23 — 0 "New Look"
da estratégia militar americana
obrigou q Departamento da Defesa
a revisar as necessidades de seus
arsenais, declarou a uma Subcomfs-
s5o dos Créditos Orçamentários da
Câmara o sr. Arthur Flemmlng. dl-
retor do Serviço da Mobilização
para a Defesa.

Sabe-se que êste departamento
governamental, criado no inicio da
guerra da Coréia, é ligado direta-
mente à Casa Branca e não depen-
de do Departamento da Defesa. Sua
missão é a de assegurar-se, a todo
momento, de que a indústria ame-
rlcana esteja em condições de aten-

(Continua na 7.» página)

Entrevista
coletiva
de Dulles

Washington, 23 — "O;- Estadoi
Unidos não pretendem impor ar-
bitrarlamente seus pontos de vista
na questão do comércio entre os
aliados ocidentais e a üniâo Sovié-
tica. declarou o Secretário de Esta-
do John Foster Dulles, numa entre-
vista coletiva concedida hoje.

Interrogado sobre as intenções
manifestadas pela GrS-Bretanha de
aumentar seu comércio» com a .Uril-
ão Soviética, o sr. Dulles respon-
deu que a politlca a seguir nessa
domínio era uma questão que os
Estados Unidos deveriam resolver
em consulta com seus aliados.

"O governo americano, efetiva-
mente, prosseguiu o sr. Dulles, não
tem a possibilidade de impor ar-
bitrarlamente seus pontos de vista.
"O Secretário de Estado acrescen-
tou que, do ponto de vista ameri-
cano, as restrições a serem manti-
das sobre o comércio com a União
Soviética devem ser mais impor-
tantes do que parecem desejar cs
aliados da América. E' impossível
contudo, disse êle, prever o resul-
tado das discussões que serão en-
tabuladas a respeito, quer no qua«dro de uma eventual conferência,
quer pelas vias diplomáticas nor-
mais". ;

Sarre e Trieste — Interrogado s&-
bre se à França considerava a so-
lução do problema sarrense como
condição prévia para a ratificação
do projeto da Comunidade Européia
de Defesa (CE.D.) o sr. Foster
Dulles respondeu que não conside-
rava êsse aspecto do nroblema de
maneira tão categórica.

Acrescentou o Secretário de Es-tado que a França opina que de-veria ter uma garantia de que exls-
te uma possibilidade de regulamen-
tação satisfatória do problema sar-
rense. mas que ela não Impõe, como
condição prévia, a solução dêsse
problema em seus minimos deta-lhes.

Do mesmo modo, a jornalista quelhe perguntou se a Itália impunhacomo condição prévia à ratificação
do projeto da C E.D. a solução da
questão de Trieste. o sr. Foster Dul-les respondeu que não acreditava
quc fosse êste o caso.
. .Relaçães com o Vaticano — o Se-eretárlo de Estado deu a entender
que o govêmo americano não pre-tende estabelecer uma missão dl-
plomátlca oficial junto ao Vaticano.
(F.P.).

RESENHA INTERNACIONAL
ARGENTINA

Perón declarou aos representan-
tes da Confederação Geral do Tra-balho que a.maneira de elevar onível de vida é "trabalhar cada vezmais duramente".

ÁUSTRIA
Um oficial russo pediu asilo nazona americana, onde conseguiuchegar com sua companheira aus-tríaca, e um filho de ambos.

ESCÓCIA
Realizaram-se na costa ocidentalexperiências de defesa contra umataque com armas. bacteriológicas.

ESTADOS UNIDOS
Eisenhower não fará declaraçõessobre a bomba de hidrogênio en-quanto não voltar do Pacifico opresidente da'Comissão dê EnergiaAtômica

? A defesa prepara um plano p».ra;rápida transferência dos prlncl-

pais centros do governo em caso deagressão súbita.
+ Eisenhower diz não querer serreeleito mas os chefes republicanos

pensam que lograrão convencê-lo.
+ O partido bolchevista, no Te-xas, será pôsto fora da lei,

INGLATERRA

Afirma-se que o governo não pen-sa em eleições ge-ais para esteano; e que uma aventual substitui-
(Continua na 10.» página)
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Repercussões do sistema cambia! -p R * F E * **# .*.r -Tf1 V nW ^'?Tf!
A titulo il,' co*r.p_-iaç__ pelo; cado pelua catritlntícaB oficial» «fiiienormo oreiolmonto co custo da: Indiscutíveis,

vlda doido n Instituição dn nova Haja vlata o sucedido' eom a» car-
político cambial, foi prnpnsla peloOX-inlnlIlro Jn.lo Goulart, com evi-
denter fins demafòflcoi, a. eleva-
çüo do _ «-ílrtrlo.mínimo ao drtbio
da clfr.-í anterior,

A proposta do aumento nada tem
do cxceillvo, fnce A realidade .* A
títnca em .nc so baleou, adniada
a proporçflo geral de 37% pnra o
oncarcçlmento «lobnl dn cust** da
vlda, segundo a cxposlçiio de mo-
tlvos do ex-ministro.

Com bnso nci_n circunstancio, le.
vantnrom»»o as classes produto-

ras, n.i npar.nrln com carradas de
raz.io, so fôue exata aquela p.rccn-
ta;,'cm, Com Id.ntlcn aparência, In-
Bisiíram os demnKotíos om oferecer
o aumento cnnio ni-u.m dn Justo.

Na verdade, uni e outros estilo
aparentemente oc-rlbii c por hiunl.
coiuplcinmriite, cquly.oçadoi. A som-
bra díue duplo e reciproco eqiiivo-
co vai o sr. Getúlio Var .as prote-
lan.lo sua ricc's,"io canhando tempo.
llu*!'ndo uns e outros.

N'a roalldníe, dispondo dos. ele-
m*v"o_ elucidativo, da verdade, o
presidente da I.c_.'ibllca n.lo pode
alimentar a menor dúvida a res-
p.'*,o do caso,

E' sabido que em sua maior pro-
por-f.o, (a d_, prio menos duas tôr-
cai partes) os siliir.os e vcnclmcn»
tos. de umi mn:!n geral, correspon-
ri.m a e_-a porcrnlagem. E' Indls-
cutivcl que o aumento do preço
dos aumentos populares principais
lím slc'o multo maior; conririerados
do um modo ftlobal, de 37T. Indl-

nes, o peixe, o felj',0, n farlnba, o
•noz, o milho, etc. base da ali-

mentnçfio do povo brasileiro
N..o ln. exaitiVo cm nf.rmar que

a proporção rio aumento dos pre-
ços dísses alimentos excedeu cm
dois terços ou mais os anteriores
vigentes b,. um ano. Multas enca-
receram cem por cento. E' a dura
verdade.

Em. üils condições, mandaria a
própria técnico, com base nn ren-
lldnde scr o salar.o-mlnlmn eleva-
do pnrn os Cri 2.-(OO.OO: mas manda
também a boa moral política que sc
adote, paralelamente, todas ns pro-
vldínclns Indispensáveis, para tor-
nar possível As classes empregado-
ras o sacrifício exigido, em vez de
-stabeleccr entre cias catesorlas de
nr.vlleglndos; onerando dcii.ualmen-
.(• algumas categorias de empregndo-
res. em prejuízo dn grande massa.

tsle t outro aspecto do problema,
completamente desprezada pela Ad-
ministração Pública em seu conjunto.

Aproveitam-se uns e outros da ca-
pacidnde de certas classes capltalts-
tas, cujos objetivos r apetites Um
a favorec.-Ias o cons.ntlmcnto senílo
i apoio dos d(_mn,Tor.os trabalhistas;
o primnrismo destes nesse parti-

I cular, de«_.f(a o próprio bnm sen-
1 so popular, levado de embrulho,
com o meis espantoro despudor. e
a conlvílncla da Inúmeras classes,
iem excetuar até alguma imirensT
.reiensamente livre, mas prosa as

grandís emorèiai distr.buidoras c
aos cofres dos institutos de crédl-
to.

Oyl Soara

as^iuecR£.HOMENAGEADO PELOS
^ TÁ&IO DO

Tomoa posse o dlrèt^de^
fretar do problema da arm

Num almoço Intimo e multo ox- .sajii.ndns as medidas preliminares
prcuslvo, oa Jornalista» ooredltLdoi I iiftro que a adutora seja construída
na Snla de Imprensa Ua Prcfcllura * erb 11 meacs. Os trabalhos lev.r,.o
homenagearam o ,sr. Ivan Cnrdoso, t r.A: ntn-ndos dia c nnllc. O iccr.itli-
secretario' do Interior o Segurança ri} dc Vlaç.lo coordenara n Impor-
A liomenaicm resultou do a ".rado i * > de todo material constante
cimento quo ns profissionais dn lm» | ü't lista Ja em poder do ministro da
prensa deviam ikiuole cx-socre'/!-1 "acenda, que recebeu lna.ru.0eil do
rio do prefeito Dulcidio Cardoso '| picai ri ente dn, Republlra ""¦"n -, con-
pelo tratamento qun lhes dlspen-, cI^ibíIo da lua'_làvcl obra quéá' Pre-
.•nm durante sun estada no Gunna- 'cltura precisa* ronlliar pesta ca*-l-

n-i-.^CAS .•,yj**»S F, -,*.'.',1>.IAS — TltATAMENTO?) E OPETt\.OES
DA PRÓSTATA. Itua Senador Dantas. 44 - 3 °. Tcl. 22-3367. De 1 as 7 hs

(2SI7S)

fi H-o-TUM CHAMADA
pera pagar aluguéis

Nfio é a primeira, não será a
tilüma vez que Isso acontece. A
Pr:f3ltura tem uma grande par-
te ri? seus serviços Instalados em
pi-ídlos de aluguel. De vez em
ouando não naga e é chamada a
J-!_o nara falar aos termos de
ação cie despejo que lhe movem
cs locadores. Têm sucedido col-
sas curiosas. No anêrto e sem ver-
ka própria, a Prefeitura lança
tnf.o de outros recursos nfio ln-
f'i°arios para locação de Imóveis,
Fm.enha a desDesa, pedindo re-
pistro no Tribunal de Contas da
respectiva ordem de pagamento,no oue é desatendida face às
prescrições.Agora, no Juízo da 4." Vara da
Fazenda Pública está sendo acio-
mada nor Othon Linch .Bezerra
de Mello, que quer receber o pre-
ço de vários meses de locação do
seu Imóvel à Avenida Nilo Pe-
çanha, onde está situado um dos

OURO RUSSO PARA
A DINAMARCA

Copenhanue, 23 (AFP) — A Dl-
nr.ninrca cosíita comprar ouro na
T_ni*_o Soviética, pais qus estaria
di«nostn a vender-lhe êsse metal, —
anuncia hoje o jornal conservador"National TJdende", acrescentando
nno se realizam atualmente negocia-
çess confidenciais nesse sentido en-
ire o uovêrno dinamarqU-S e o. Ban-
co Nacional Dinamarquês. :.;' • ' '*'

Do acftrcto com o nierteionado .jor-
nal. a eventual compra de ouro ser-
vir'a d-» um lado para cobrir uma
parto (In "d.flclt" dinamarquí-s na
Vnlio Européia de Pagamentos e.
de outro indo para equilibrar a ha-
lança comercial dlnamarco-soviétlca.
desde .u_ os exportações para s
L'n!i_o Soviética sSo superiores as
importações procedentes desse pais.

!^raE30E_32>|

^E_i_a___gfl[

Departamentos da ré. Esta. de-
fendendo-se, declarou ter depo-
sltado a quantia reclamada no
seu Banco, à disposição do au-
tor, o qual. de seu lado, disse
concordar no recebimento desde
que a Prefeitura lhe pagasse
também os aluguéis vencidos anos
a propo-dtura da aç|o, honorá-
rios de advogado e custas.

Açfio idêntica já foi- posta con-
tra a Prefeitura e nn Juízo da
3." Vara da Fazenda jPnblira pnr
Luiz Bezerra de Mello, locador de
outros apartamentos no mesmo
edifício. . *¦*.

FALTARÁ LUZ
hoje, na Penha — Amanhã,

em Olaria çí
Para permitir a execução de

consertos, ampliações e outros
serviços na rede elétrica, serão
interrompidos! hoje, dia 24, é
amanhã, dia 25, os seguintes
circuitos, nos logradouros abai-
xo mencionados:

Penha — 9,30 às 15 horas
Ruas Jacurutam, Jerquiri-

çá, Itau, Cuba, Guatemala, In-
gai. Grussal e Praça Cal.

Olaria— 9,30 às 15 horas
Ruas Teotônio de Brito, Au-

relio Gracindo. Eça de Queiroz,
Silva-Carrão, Pinto Júnior, Jor-
ge de Siqueira, Comensoro.Te-
nente Pimentel; Comandante-
Coimbra e\ Travessa:* ..Loreto;;

representahte"díTfuní>açào
BRASIL¦WmttlHO^ r

CONGRESSO DE
ORNITOLOGIA

1 Na Basllea, Suíça, de 24 de maio
a 12 de junbo, realizar-se-á o Con-
gresso Mundial de Ornitologia, no
qual a Fundação Brasil i Central se
fará representar pelo sr. Hciwich
Maxlmlllano Frledrich Helmut Siclc.

E' êste senhor naturalista da Fun-
daçSo Brasil e necessita da auto-
rlzaçSo do presidente da República
para ausentar-se do pais. Foi, por
isso, submetido o caso à considera-
ção do chele do governo pelo ml-
nistro da Justiça, tendo despacho
favorável.

bata
O almoço foi realizado no restou-

rante da Sears e transcorreu num
ambiente de absoluta cordialidade.
Participou tambòm dn rctinlilo,
como convidado c-pcclnl. osr. ,ia-
cinto Coelho Branco, chefe do ua-
blnelc do secretário do Interior.

Acn!*a dc scr a-osentado com 32
nnes de serviços na Prefeitura c UO
de idade, o morirsto c zeloso arti-
flce da Se-retaria de Vlacão, Alva-
ro Mesquita. O engenheiro Mario
Cabral, secretário dn Viação, no t:i-
mar conhecimento do ato do pre-
feito afastando do s*_rvlço aqtiolo
funcionário, de acordo com a lei,
determinou que lhe fosse feito u*n
clo.çlo quo ern-tará do encerramen-
to de sua vlda funcional.,

Estiveram reunidos com o secre-
tário de Viação, em lonra confe-
r.ncia, os onqcnlieiros e empreitei'
ros que estão construindo a adutora
do Hlo Guandu. Como se sahc, essas
obras estiveram praticamente para-
Usadas pela orientação adotada nelo
ex-diretor de Águas, e cm virtude
das di.lculdades criadas para a im-
portado rie materiais, como, ma-
quinas para n rsta-ão de tratamen-
to, filtros, bombas elevatórias, gera-
deres eK*tricôs e outros.

Na reunião de ontem, toram as-

td, a fim de proporcionar ajua 1
pòpulaçáo da cidndo.

perante o secretário rie Vlo-So,
tòjnou ,ppssQ ontem, ás 11 horas, o
njjvo jítjítbf 

'do'.,'Departamento de
Ayuas, engenheiro 'EU.ard 

Pcrelri*
Brla-.i,. que retorna no cargo, O cn-
.dnhclro Brara vlpba dirlçlr nr.
manobras do ntinátccimcnto. na rn-
se^do veráo e substituir,, o sr. ledo
Fly^B.;^. transm^nt-o ^dp :C>. (to .terá
lugar hoje, ás' ii horas, na sede do
Departamento de Águas, A rua do
Riachuelo n 507.

Na próxima sexta-feira, d'a 28,
os dele ,ado*f íl«:nis da Mun}, ha |-
dade oferecerão no Vo?uc, um ai-
mftço intimo ao seu novo. colc_á.
sr. Jullo Catalano.

Hoalizou-se na sede da Comissão
Encarre. ada do E-StaclonaTicntn Ins
CamlnhBcs-Félra. o sorteio mra a
localização daqueles veículos, duinti-
te o mfs dé abril, sortendo-se 73
pontos.

A Prefeitura arrecadou ontem,
importância dc CrJ' 10.166.075,40

KoVamenle em estados restrições ao consumo de e^rp
Muiío grave a situação de São Paulo

,_*Ai,Çím_i|llP dc. Rarlnuamento. d_*-
verá começar t eitudsr, hoje, peln
manha, novo llltomn do raciona-
menlo dc energia elétrica, em face
Ja queda doa níveis» das repr.'*H(is
que alimentam as ii.iji* s geradoras
da l.lRlit.' A referld-i comlssfo dl-
rlglu-sn a essa empresa solicitando
el* mentos para examinar n situo-
çfto «tual do ruprlmcnlo de «le'rl-
cld-do. Ilcje ou o/nanhã f.ise» ele-
rnentos deveráp chegar As mãos do'comnndante Miguel Mag-ldl,* seu
presidente. ' . ¦ .

• CHUVAS ESCASSAS

Aumenta a preocupação dai nu-
toridades encarregadas do prnhle-

ma.* 9 eini-sii-f dc chuvas ,. vcrlll-
cada nos trêB primeiros meses dfs-
te ann, o que nem .a.iipre tem
nrorrlrto ¦ Em coinenuí-nelo man-
tcme-si* estaclonárlo o nível da re-
prfsa de Lages e cnlu em tnd») n
sistema dc armazenamento *ia. mi»
nas dn LlRht. As máquinas dc Fon-
lfi, Forçncava o Pombos, por ei-
quanto, trabalham a plena carga.
Islo. porém, nãn deverá durar mui»
li) tempo, a menos qui* balam chu-
v.is nas cabeceiras do Paraíba nes-
ses próximos dias.

SITUAÇÃO CRITICA

Os meses de abril, maio, Junho e
lulho são conslder.dos os mais cri-

D-SATEBAO COMÉRCIO 0 COMiO
TEUTO-BRASilEIRO

e discutiu com o diretor de Estradas de Roda-
_ gem a pavimentação de rodovias

APOSENTADORIAS

O prefeito assinou decretos, apo-
sentando os servidores João Lou-
renço da Silva. Augusto Pinheiro.
Romulo Jos. ca Sllva. Mariana La-
ranjeira dos Santos, João Procóplo
Corrêa, Henrique Pereira Gomes,
Paulo Araújo Lima, Malaquias Mo,
reira Lima. Moysf-s- Francisco* Leal
e Manoel Antônio de Oliveira.

DESPACHOS DO PREFÍÍTO.

Não sofra com CALOS
Pare a dor com 3 gotas de Gets-It. Use
Gets-lt por três dias, e é quase certo
que ,o calo poderá ser facilmente
levantado. Não suporte os calos—os
calos não podem suportar Gets-Iu

GETS-IT J^^T -a

Na Secretaria de Flnança.s.vMarj*
terine Anita — Aprovo;,Maria Tei.
Meira da Silva Oliveira — Deferido;
Luiz Paulo Curvelo Valim* — De-
ferido. : ,*. : ' ' ' -,.

Na Secretaria de Saúde; .Ivan de
Carvalho'"Àyres," Nestor.dos Santos
Lemos, Hilman* Augusto Waridcr-
ley Catanhede e, Francisco'-dé Aüfe-
vedo Costa — Indcferldo;fLudi2 Va-
rejão da Fonseca — índeferid*»;
Jos- Jaymes Arraes — Cancela-.se;
Reint G. Frilsma — Antorlla;í'.__ma-
deu Vieira Pinto —Deflrq* ¦'.(¦*. ¦

Na Secretaria dc Vla;SdlJvó Per-
reira Fanelrn :e 6Utrós6# "Arqnlve-
se; Gentil * Ferreira *.de Barros —
Mantenho o desnaelio;' Alberto Pi-
res Ribeiro — Dcliro; Felicidade
Azevedo Barcelos. Jullo Martins
Sobrinho, , Viação Relâmpago —
Mantenho; Josó Nunes da Fonseca* e
Argentina do Gar. ia Silva —' De.c-
rido; Rubem de Souza — Indcfe-
rido.

Na Secretaria de Administração:
Fradlque de Mattos Abrantes — In-
deferido; José Rosa de Oliveira e
Neide Gultbn — Inde*erldo: Carlos
Eugênio de Azevedo Guimarães —
De acordo; Benedito' Antonio*tiQ>.)i'-
va ¦— Arqulvé-se; Hilda Tavares >i-
Mantenha;, Djalma Pereira; e'.'lisa
Lobo, dé* Melo* Barreto.¦¦-? .Sim*-**.***-». ...;..; *' s,|; ¦¦>:--:77np
SECRETARrÁl' RER A L "DE: 'ADMI-

NISTRAÇAO

ATOS DO SECRETARIO GERAL
isigijaiidíi-iyi^ddemar Alves de'OUra* para' ¦«"procuradprih; ' Fran-

cisco Pereira1 db Carvalho'para" a
Superintendência de Transporte:
David Alves de Souza para a Se-
cretariá de Viação: Maria ,Ayr**s

Cavalcanti pára a Secretaria de
Saúde; Francisco Caldas, Jos** Bo-
hlfácio, Fernando Teixeira e Geral-
do Chairas para a Secretaria de
Viação: Osório Luiz da Silva oara
a • Secretaria-*de Educçãn: Mario
Coelho, ¦Mí.tn„r.p_ira a- Secretaria de
Administração: Frank'in de Al*nei-
da Neto nara a Sfirtretarfa de Ar,,,i-
cultura: Manoel Cabral oara a Se-,
crètaria de Administração.

Departamento do Pessoal

DESPACHOS DO DIRETOR -

Álvaro Miranda dos Santos e Ja-'
cob Antônio Gomes — Prorrogo;
Albano Pires, Joveliho Teixeira da
Silva, Antenor dos Santos Faaun-
des, Augusto Cesario e João Alva-
res Lemos — Indeferido;, Elmea
Clapp. Heitor Monteiro de Carva-
lho, Georslna Palhares — Astiar-
de-se; Judlth Silva Santos e Eli-
sa Gonçalves — Indeferido. ''

SECRETARIA GERAL DO INTE-
RIOR E SEGURANÇA

ATOS DO SECRETARIO
Designando Fued Salomão Han-

dam, para o Serviço de Admlnls-
tração; Mathllde Melo Moraes, nara
o Serviço de Expediente e Ary Tor-
res Guimarães, para resoonder peloexpediente da 27a C. F.

DESPACHO
Mathllde Melo Moraes — Autori-

zo; Godofredo Muniz de Azevedo
Reduzo a 10a narte: Emlle H. Staub— Cancelo; Marln Cunha Pires de

Amorim — Reduzo as multas a 10»
parte; Paulo de Olheiro Neto —
Cancelo: Radamés Lattari — Deflrn,*
.Monteiro & Emeron.iano — Dcfe-
rido; Ernani de Oliveira Leite -
Indeferido; Sociedade Torre de VI-
cia de Eijillas e Tratados — Dcfc-
rido e Leopoldino Rodrigues — Rc-
duzlda a multa a metade.

SECRET.ARIA GE-..*»I, t)E EDUCA-
ÇAO E CULTURA

ATOS DO,SECRETARIO

Designando* Dulce dns Santos Ll-
ma, para resoonsavel do núcleo
6322: Nadiá de Castro Nobrega, nara
auxiliar do res-.mT.avcl pelo nil?len
6322; Manuel Duarte, para estailar
no S. S. E S.: Nolza Costn. parao 9o D. M.; Infsiliji Prestes, .-.arao 5o D. M.: Esmeralda Drumon
para o In.tit"to ***'dieo Peda.áil*»«¦o; Fd*T dn Silva BTros. m-a o 8"
D. M.; E?brstinna Lepnolílna Nu-nes Salettc. pni-a o l_o D. M.: Ma-
ria de Jor»e Lima de Ior"e. nara
c..',.<*iar no I. O. P : MPtnn F'*nas,
pa-a o 4" D. M o Ed;ar Pereira,
para o .píjclro 6322.. _

,• ,' 77 í -jfíSPACHOS i: l
lrsl't*.*(c> de 

'serviço 
SÍclaT —''Iti-

deferido , . ,
MONTEPIO DOS ^'"PREGADOS

MUNICIPAIS , ..

DESPACHOS DO DIRETOR
Efnllio PauHrrtj' rfa rsilva. -'Vahêls-

co .-(iWqPim*da "Cfi-tá: rreferiad, á
hablpta.ão á' p-*n?-í«; Mario Cn"ci|ii
Rc—oso,, Pao.elarla* Machado" Ltda*,
Cril,ion ^f Bustos* .Lt-ia., * Sncl»dide
de Artigos Higiênicos, .Oniblo S'A, .
Deferido . Paüpc-se ,,. Henrique ,daRòübn. irai' de ' 

Cnr*.*n'ho. Onofre
Cardoso 'da* Sirva. Isali.l dè Sb*ra
Bonfim: Deferido. AKredn "Rodrt-
"ups Gamar, Vicente Fra-"*lsco de
Sopza: '¦Deferida a reversão, , 

'

DESPACHOS DÕ CHEFF. DA CAR-
TEIRA DE PFVSOES

E AUXÍLIOS
ODhellá Lemos: COm. arena o ha-

Mlitando à insnerão de saúde reste
Montepio. Sebastião da Silva Gomes— Tra Ta as provas de,:cx-*lnsão dos
demais filhos. Maria Fdvr Leite,
Felix Francisco do Esilrito Santo,
. maf.f*lo*Tdf-fJoirí..' .Tnão"1 B.isllló Ba
S'b*a; Ernani C. «tfenr é' òul-o.** Em'-
clid"s .Campos de'.Abreu. Dionlilo
Emílio. Fialho; Nanoleão Ferreira
Pinto. Natal Sicllianp — Compareçaurgente.

0

Banco Moscoso-Castro S. A.
COMUNICA A MUDANÇA DE SUAS INSTALAÇÕES

PARA A SUA SEDE PRÓPRIA

Rua 7 de Setembro, 81

ONDE ESPERA TFR 0 PRAZtR DE *F<.«ER A VISITA

DE SEUS ClIlNTES E AMKaOS

. * .1

•í'

¦ Kfune-s". nmanhS. n cotuotho dl-
retor dc APSOelaçSo Nacional de MA-
quina", Veículos, Acessórios e Pc-'rii*. porn dobater, mntrt' outro.1, a.*.-
srntoii, oa sesulnte»: novo lista de
;lajMtlflcaçfto de mercadorias impor-
tavols; moiificaçlo do convfinio
mercantil tputn-brnsllelro e aboli-
çíío dns cotas do produtos alcm&ea;
6 .pjyioilQ^g a r^.spfito de çatüdourenPzadns vlsarfdo a regularização
da ImpuDrtaçfio de carros f?uroj.eiu.
fin Mff tia «.ova conjuntura econò-
mlcn. Pr"aldlrá os trabalhos o «r.
Oí"*-nl(lf Rpnjp.miii de Azevedo.

Ni últ':rm rfunlílo ila Conselho
Diretor da ANMVAP lllrlerntes c ns-
sor lado»1 dn entidade travaram lnn~o
ilehnto com o sr. Saturnino Braça,
(••.-•lirotor dn ncn*irtam<*nto Nado-
nri! de K«tra»lr!s de Rodagem e pre-
sldí-nte da Asanrlaçfio Rodovlflrla do
Pra.ill, a nropOslto da construção e
pavimentação dc rodovias,
. A cnucnbarla brasileira dlvid.-ne
i-in duas correntes, sondo umi pola
construção definitiva daa rodovias,
cm bases téçnlpaç pçrfottas e acaba-
Ias. e nut^a pela Imediata pavimen-tnçío de nossas estradas, que, no
dccorrftr do.1, tempos e de noo^do
com es necessidades verificadas,
irlnm semli-, onerfplçoad-is. O flr.
Paturnino Brnijn se filia à rtltima
corrente e 6 dc parecer'que umn es-
trada pavimentada o mc^mi ofere-
.•"?uH defeito» técnicos proporciona.ImeiPnininente. aumento de trãfe.o
e rnnilr*

rtplnnu nn senfdo de que se efn-
tMo a pavintcntáçrto de nossas rndo-
vias com o monnr dtspendlo pos."'.-vel de-verlías". Nessa "ordem de

42 POR CE^TO
DE AUMENTO

psra os ssciiriiários
O Tribunal Regional do Tra-

balho julgou, ontem, o dissídio
suscitado pelo Sindicato dos Se-
puritanos contra o Sindicato das
Emprê-as-de Seguros*. Concedeu'o -lUmentp de 42%'sôbre'os ven-
clinentos vige/ites a ;4 dè agôs-
fò dé ..2. Os empregadores acha-
ram exagerada a porcsntagetn*
a admite-se que recorram da
decisão pnra o Tribunal Supe-
rior do Trabalho. Estabeleceu
lambem, que o aumento máxj-
mri será de 4 mU cruzeiros" 0
relator, iuiz Celso Lana ''dava
?i_*"nas 20'7r, sendo porém ven-
Hdo pela maioria dos juizes.
Prp.j$Hu.,'a'p julgamento .o, sr.
Dclio. Mpranbão, presidente do
TET. ....

idÀtaa, aconselhou o emprego de um
pavimento barato e resistente cum-
onsto de, ar.tjili e calhau, on do ar-
Klla e nrela. Êflse pavimento seria
revestido' de asfalto e sua rcsi«ten-
cia tem Mldo colocada com .Pxlto o
prova, dependendo que a espessura
seja mais alta ou mais baixa, do-
nula p_lo tráfego mais lnt°nso 0u
menos Intenso da estrada. Informou
ipie* nn "Presidente Dutra" ha cinco
quH-flmétros de estrada com aludido
pavimento, o qual, feito em carAter
experimental, vem resistindo lüo
bem quanto o cimento.

O sY...Brasaifez-se ncompannar de
um empreiteiro e' fiste deu o dopoi-
nientii de que o pavimento de n*i:!l*i
e enlhau rusla trCs vezes mais hara-
to do que qualquer outro. Teve
oportunidade de fazer orçamento
nara a construção de um aeroporto,
filando o metro cublcn de pavimen-to em cimento orçado em 500 cruzei-
rn.-. Mais tarde, elaborou novo orça-
mento com pavimento de ardia e
areia, alcançando o metro cúbico o
preço de 150. cruzeiros. As autori-
dades da AeronAutlca prereriram o
mt-is barato e ficaram satisfeitas.

||C0| pelos é.nlcO-! n«IM quadra
diminuem as possibilidades da pre.
olpItacAn das niiuiis ncumulndas nn
ntmnsfcra Pnr isso, neve ser feito
um nrmn/cnamcnto. sem que,, no
entanto, selam .tlnildns ns quota»
mínimos. A Comlllüo de Pncion..*
menlo prtvendn a expans.ln da cti*
se. pretende acelerar ns estudos e
enviar. tni("(|i-',r**cnte. nn rn'is-11*'.
Nnclonnl de Fn»rrln, os resultados
dos seus trabalhos.

AUMENTO DA DEMANDA

Tem-se como certo o aumento da
demanda nestes últimos meses Fo-
rnm Instaladas novas Indústrias Al-
Ruma?, existente! adnulriram ana-
relhos movidos a e'etrlrldnde A
producllo Industrlnl desenvolveu*-e
como tudo faz crer O consumo dn-
místico, por fun vpz, ío'reu ••to*
rnefo. Os dots geradores de Força-
cava que entraram em rfirttn (lln
pode-So atender as cxlcfncias dos
consumidores com pequenas' reser
vas de aitua.

ODHAS NO PARAÍBA

Há meses, o Conselho de Kner
tjíri- no fixar o racionamento, deu A
LlRth o prazo de 0 moses nara oue
fossem execut-dns ohra-s de retifi-
caçllo no Paraíba com o oblcivo
de aproveitar o exeesfo de ai.ua.
nai épocas de cheias. No cntnn*n
não se sabe dc estudo nlüum nesse
sentido.

TODAS AS ATIVIDADES
AFETADAS

Todas as atividades deverão ser
afetadas pelo racionamento que
será posto em visor, brevemente
NSo se podem, ainda, prever as
bases das restrirr.es. Sabe-se po
rem, que as Indústrias, os estabele
cimentos comerciais e ns residen-
cias particulares terf.o mrnoi etier-
Ria disoonfvel

História de uma inf âneia

contribui'
seiva linisi'

DR, GOSTA JÚNIOR
CLINICA DE TUMORES

CANCEROLOGIA RADIOTERAPIA
F.UA MÉXICO, 08, 4." Tel : 22-1S87.

0 SELO NAS CESSÕES DE MEIÍ9S
e obrigações de promessa de compra e venda

de imóvel

„ EMfiRWE-OSDIOTÂS...
I DA VIÃfAO FÉRREA
; P&ttó'} AlegreJ; 23 ;fAsp) .-
Ont-rn,"qiranâo chegavam ao'
local de trabalho, declararam-,
se em* greve ò_ -diaristas da
Seção Rodóferroviói-ia da Via-
ção Férrea Rio Grande do sul.

novo movimento paredista
que surge nos meios dos tra-
balhadores de Pòrtò Alegre, vi-
Sa conauislar melhoria de sa-
lario. Pleiteiam, os diaristas da
seção, rodoíerroviária, um au-
mento "de 43j!.'

A direção do estabelecimento
-•tcebeu de maneira não mui-
to simpática a greve,, tomando
medidas drásticas,' como seja,
despedindo, sum.riamente to -
dos os grevistas que ¦ atinge a
uma. dezena e isto porque con-
siderou os meios usados como
desaconselháveis pára a con-
quista de reivindicações.

O tabelião de um Oficio de Notas
desta Capital, em dúvida quanto á
selagem na escritura de cessJo etransferência de direitos e obriga-
ções referentes a contrato de pro-messa de compra e venda de apar-
tamento, consulta se a incidência dosilo proporcional deve scr à razão
de CrS 5.00 ou CrS 10.00 por CrS
1.000,00.

A respeito, declara a Recebedoiia
d_ Distrito Federal que. segundo sevê da escritura, o outorennte ceden-
te ajustou comprar ao Banco Hipo-
tecário Lar Brasileiro S. A. o citado
wrtamonto ainda em construção,
nelo preco certo de CrS 450.000 00.
ior conta do qusl pagou CrS 'nu.noo.OO, ficando os restantes CrS.'"2 000.00. pnra serem pagos no ora-•o* de 18 anos.

Cede agora, para a pessoa do ou-
.orf.rdn cessionário, pelo preço cer-
to de CrS 138.000,00, recebido neste•Po, em moeda;corrente, transferln-
Jo-lhe. cnnseouentemente a respon-
s*jbil:df*de pelo cumprimento dns
ibrit*açnes assumidas para paga-
mento dos restantes CrS 322.000.00,
devidos; no;.-Banco* Hipotecário Ivtr
S.asileiro S_> A „iqite se resumem no*HRgarv.-tto rí/í ÜiR. prestrnães. mensais
de CrS 3 220,00, compreendendo"rriort-zàcãò e íüros, estes à razão
de 10*T, ao ano. ¦ •

Acrescenta a --Rccebedc-ia que,
j conforme iá tem resolvido em vá-

rias consultas, a cessão de direitos

rr rrm s dos
Será realizada, hoje, pelo dr. Beaudette,
:".. no Instituto de Biologia Animal

,Uma palestra sôbre - o mal de
'New Castle", . destinada especial-
mente, a avlcultores. será proferida
hoje pelo técnico norte-nmer cano
F. R. Beaudette, cmsidorado a maior
autoridade mundial no assunto e
que ee encontra no Brasil, a convi-

-te do Ministério da Agricultura, pa-
ra elaborar no combate à doença.
Irrompida em aviârios desta capital
e ãns Estadns do Hlo de Janeiro e
do Pará.

Essa palestra, marcada para as

ELEITO 0 DESEMBARGADOR
Oscar Tenório para a Academia

. Carioca de Letras
A Academia Carioca de Letras

reuniu-se ontem sob a presiden-
cia do sr. J. Paulo de Medeiros,
e elegeu ,por 28 votos, o desem-
bargador e professor Oscar Te-
rtório para sucessor de Henrique
Lagden.

Foi designado para recebê-lo,
na solenidade de sua posse em
dia ainda não marcado,* o sr.
Carlos Süssekind de Mendonça.

CENTO E VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS
| PARA CASA RURAL NO NORDESTE

Acordo assinado, ontem, entre o Banco do
Nordeste, a ANCAR e a Fundação da Casa

Popular

,'Á

Foi celebrado ontem, ¦ entre a
Fundação da Casa Popular, o Banto
do Nordeste e a Associação Nor-
destina de Crédtto e Assistência
Rural, Importante convênio destl-'
ijado, à realização de um. programa
de construção, reconstrução e me-
lhoria da habitação rural na área'
de operações do Banco e da
ANCAR.

I Na execução ¦ desse programa oà-
berá *à Fundação contribuir com os
recursos necessários à realização
dos seus objetivos; ;ao Banco •*do
Nordeste; efetuar os. financiamentos
e controlar a fiscalizar sua aplica-
ção; e i ANCAR selecionar os mu-
tuárlos, .orientá.los e assisti-los na
construção e melhoria dè suas ha-
bltações.-i . i :.*:. ¦.:'•'. ?.. : '.. ¦ ••

Os financiamentos, para a, habita-
ção rtt. ai previstos ho acordo serão
conc-dldds de preferência ao» agrl-
cultores que receberem os ¦ finan-
damentos do Banco e assistidos pe-la ANCAR destinados aos* custeies
da produçãp agrícola. Çpderão re-
ceber' financiamento os proprietá-rios,* arrendatários .e parceiros, atê
o limite máximo de quarenta . mil
cruzeiros por casa. O prazo das
amortlzaçíej será no 'máximo, dè
vinte anos e juros de 5% ao ano.

O acflrdo assinado e que teve a
aprojração unânime, do i Conelho

CONCURSOS DO D.A.S.P.
Proua poro motorista do Serul-

ço Público Federal •—i*Ò D.A.S.P.;
informa que s parte prática da
prova para ..motorista. * t.fá inicio'no dia vinte e 'seis '(26) do corí
.ente,. âs . .oito horas da manhã.
Os intcrc___do.*! devem dlrl(!lr-se à
Divisão de Sel.So e Aperfeiçoa-
mento,/„i!p_fí.-21 lioras 'dé ar,{'*;ce-
dência, pelo menos, n llm do re-

_ ceberem ioítruce»"
^JmmjaibJuJsr

Central da Fundação da Casa Po-
pular prevê a aplicação, em cinco
anos, de cento e vinte milhões de
cruzeiros em flnanciamento.de me-
lhoria é construção de casas'rurais.
Para 1954 foram destinados'dez ml-
lhões de cruzeiros tendo em vista
as naturais limitações das Insta-
loções dos escritórios e agências dn
Banco do Nordeste e da ANCAR.

Os srs. Bomulo Almeida, presi
dente do 3.N.B.,-José Irlneu Ca-
bral, dlretor-.executlvo da^ ANCAR,
e Ernesto Alves Staack, supenn-
tendente da Fundação, assinaram o
documento em tiome das Institui-
ç5es que* rèprè-entam. - "'*

VA! SER CRIADO UM MONU-
MENTO AOS "DRAGÕES

DO RIO PARDO"
Parto Alegre, 23 (AJ-íj) -ft Reali-

zou-se sábado último, na cidade
de * Rio Pardo, o lançamento da
campanha pró-construção de Um
monumento aos legendários "Dra-
gões. do Rio Pardo". .O ato con-
tou com a presença do governa-
dor Ernesto Dornelles, do geperal
Manoel de Azambuja Brilhante e
do; srs. Leonel Brizolla e Maria-
no Beck, respectivamente coman-
dante da 3." Região Militar, se-
cretárlos de Obras Públicas e de
Educa çüo. Na ocasião, o general
Azambuja Brilhante lançou uma
proclamação aos seus comandados
da 3.a Região Militar, concltando
a emprestarem todo o apoio _è
campanha; tendo-se dirigido igual-
mente, vA.se eentldo, aos _n__lta-
rea de todo o pais,

13.30 horas, terá lugar no auditório
do Instituto de Biologia Animal., do
Departamento Nacional de Produ-
çãod Animal, no quilômetro 47 da
todavia Rio-São. Paulo,

Ontem, ás 17,30 horas, o dr. Bèau-
dette fèz sua quinta conferência sfl-
bre "Viroses Aviárias". na sede da
Sociedade Brasileira de Veterlnár a.
.'.o edifício de Caça e Pesca.

Encerrando sua estada de um mês
em nosos pais.* o dr. Beaudette re-
gressará nos próximos dias aos Es-
tados Unidos, após ter prestado re-
levantes serviços, sem qualquer re-
compensa material e apenas anima,
do do propósito cientifico de coope.
rar com as autoridades nacionais.

Em todos os seus trabalhos reali-
zados no Inst.tuto de Biologia Anl-
mal, foi Insistido por veterinários
brasileiros, que assim ee especial!-
zaram na produção da vacina antl-"New Castle", de acordo com a téc-
nica do dr. Beaudette.

COMPAREÇAM A DELEGACIA
REGIONAL DO IMPOSTO

DE RENDA
A Delegacia Regional do Impes-

to de Renda, no Distrito Federal,
solicita o comparecimento á sala
221 do Edifício do Ministério da
Fazenda dos contribuintes abaixo
mencionados, a fim de saldarem
seus débitos:

A. Romano, Alcides BelloBo Ju-
nior, Altber e Cia. Ltda., Antero
Ferreira Morgado, -intonlo «'elix
Bartholomeu, Armando Rodrigues
Azevedo, Armlnda Sanches, Arthur
Fernandes (Rádio), Augusto Alves
Taveira, Augusto Rodrigues Bezel-
ga, Barbosa • Abreu Ltda., Ber-
nardo Zettel, C. Rodrigues Teixel-
ra, Chrlstovão Barreto da Silva,
Companhia Brasileira ,de. Terrenos e
Construções, Diniz B. Moreira (Sue.
de Moreira Dlnlz e Cia. Ltda.),
Felix W. Niedhart (Extinção), Fio-
riano Neves, Franklin Pereira e
Santos, Gazzaneo Francêsco, Grá-
rica Mundial Ltda., H. Medeiros,
Hamdam Mahammad, * Harry;* Koha-
ne, Heirich Kracht, Henrique Duek,
Herminlo Joaquim da Cunha, Imo-
blliária Liar Ltda., Importadora Re-
alux Ltda., Importadora de Tecidos
São Francisco. Ltda. 

"J. 
Florênclo

dos Santos, J. Menezes e . Mene-
ze_ Ltda., (Sue. de A. Domingos
e Filho Ltda.), Jardim de Infân-
cia (Pássaro Azul), JoSo José de
Moura, José Ferreira da Silva Mar-
cenelro), José Gomes de Ahdrade,
José Rodrigues Laert Carlos da
Cruz, Manoel Pereira Alves,' Ma
ria Alves de Oliveira, Matuch e
Morais, Ltda., Mineração Del Rei
Ltda, Moreira do Souza e Irmão,
Pasquale Manera, Pereira Mendes
Oliveira Ltda., Rabay e Akary, Rei-
nold Com. Ind. Matérias-Primas
Ltda., Sociedade Brasileira e Ensl-
nn, Soe. Comercial Alimentícia San-
to3 Ltda., Vieira'* da Silva e Do-
dswort Ltda

N0T}I(?N_6RQ.; -
• O presidente recebeu,, ontènu nu
Rio Negro, em Petrópolis, para des*
pacho, os ministros da Agricultura,
çr. João Cleofas o sr. Vaaco Leitão
da Cunha, int-nln.. da».- RelaoSes
Exterlore.; em conferência, o dire-
tor interino do DASP, ít. Sebastião
de Santana e Sllva: e. em audiência
diversos cong.__._.tas.

e obrigações de promessa de compra
e venda de imóvel, o stlo a cobrar
é precisamente à razão de CrS 10.00
por CrS 1.000,00. pur isso que as ces-
soes de direitos em tais casos não
deixam de ser um contrato de pro-messa de compra e venda de bens'móveis. Implicando a sua inciden-
cia no selo previsto na Lei n." 1 473
de 21 de novembro de 1951.

Assim, a escritura está sujeita ao
oagamento do selo na base de* CrS
10.00 por força da mencionada lei,'
devendo ser onsa a diferença na
importância de CrS 4.175.00, no pra-70 de fl dias. sob pena de sanções
legais.

Dessa decisão, fica assegurado aos
interessados o direito de recursonara o 1." Conselho de Contribuin-
tes. dentro de 20 dias mediante asformalidades legais.

Nn História tia minha i»/<-'*-
.ut, (|ii. acabit ilo sor publicada,
tlá-nus o sr. (iillicrtu Amado,
,i revelatji.u de sua.- raiües a*.

igena du sim alvorada, f- Ulll
imo extraordinário, -m*. <|u.'
licarn na literatura tiiasllcira

ICiu primeiro Itigai cumpri
i c.-aliar a linK.iai.eiii coni <|ui é
escrita essa história Ia iníancia
A língua portuguesa não piíci»
mi quebrttr-sc .nudai as sim*.
características nom obedecer o
nenhuma "<•¦¦¦¦¦••• Klimllia" naciu"
nalista, para .éceber
i;ão, o impa.'', da
leira.

(juardando uma sempre j<>
>L'iu fidelidade ás leis fundamen»
tais do idioma, escrevendo como
i|itt*ni sabe e pode evever, o
sr, Gilberto Amado fnrit|ue_. o
português com o írtito e a Mor
da expressão nascida no Biaf-il
Kejuvcnesce, anima, colore o
lusíada, a última flor do l.ácio,
»eni precisar desrespeitá-la

Nâo necessita (íilbcrto; pueta
. niemorinlista, colocar os pro-
nomes à brasileira, contrariando
,i história, o uso. e a lição do»
(|iie ensinaram e deram c exem-
pio do nosso escrever e falar
para fazer correr, no leito ira-
dicional, as água's inais brasilei-
tas, mais densas do cheiro t- do
(jósto da terra.

Em lugar do efeito procura-
tu*, da coisa construída, expies-
samente "voltie" predetermina-
rio, o bras leinsmo da História
da minha infância é o seü pró-
prio sumo, a essência, a stibstâti-
cia (|tte escorre dessas paginas.
em (|tie se conta o milagroso en-
contro de uni espirito com o
mundo e o tempo humano O
nue è brasileiro no estilo com
r|ite foi escrito o livro de Gil-
berto Amado, não resulta, insis*
to, da aceitação das deturpações
da ignorância do mau gosto do
mformulado antiliterário, —
tuas sim de certa maneira de
sentir, de ver. de receber as
imagens.

Cie Gilberto alcançou essa pos-
sihilidade de ser do sen país. da
sua gente, próximo ao me-mo
tempo, da luz e das raízes de sua
pátria, graças à- posse de expe-
riència universal. No princípio,
era a sede de saber, o encontro

doiduiilbrailo com Shukespcare.
os longos passeios adolescente*
com Nietzsche; e as asas do me-
nino sergipano impllirnet doidaí,
para os vôos no espaço, o dc-
sejo de partir ecoando, não co-
mo nota de melancolia on plan-
géncia. mas como imperativo de:
conquista, a vontade de saber a
verdade, como ns coisas são do
nutro lado; a curiosidade e a
fome • de pássaro de guerra, da
ave de grandes alturas, e jamais
a fuga anônima das doces po-
pulações alígeras. temerosa, do
frio, ruflando em busca de pri-
ma veras e verdes abrigos.

O brastkimmo do escritor
(les.-as "memórias" a Miais au-
têntico, porque não c mero pon-
to de partida, mas o que voltou
com éle de viagens longa*; no
plano do espirito. O que ficou
de nacional e se reflete no livro
do sr. Gilberto Amado, é o que
dele nãn pode srr separado ja-
mais. o que passou a fazer par-
li dn sua cultura o que sc in-
tegrou. o que frutificou tio scu
espírito,-na sua personalidade.

ê preciso set universal para
ver o sol e a lua os caminhos,
as paisagens e os sêre*- viventes,
homens e bichos, de forma tão
brasileira É preriso ter ido mui-
to longe, na compreensão do
mundo, nn conhecimento da? coi-
<as mais longínquas e altas, para
conseguir retornar às cidades,
vilas e lugares de Sergipe rc-
vivendo tudo reerguendo as ve-
lhas asas. ressuscitando Ivnienj
i;'i dc-nn.ireridns retraiando-ns,
extraindo-lhes o ridículo e o mi-
Mime. por vezes.

NO RIO 0 VICE-PRESIDENTE
00 ClUBE DE CIRCUM»

Z NAVEGADORES
Encontra-se no Rio o. cr.. Rayrtíond M. Dinsmore. vice-presidente

do "Circumnavigotors Club", fazen-do-se acompanhar do sr John Bro-
gan. vice-presidente da "King Pen-tures Corporation" e também mem-bro do Clube de Circiimnavegado-
res, sendo orientado no Rio pelosr. B H Hawkes. membro resi-dente.

A visita do sr. Dinsmore se re-veste de interesse especial por setratar tíe pessoa que veio ampliarseus conhecimentos sôbre o sistemade vida dos brasileiros, adquiridosn..s duas visitas que realizou ante-riormente - uma em 1037 e outra16 anns depois - para divulgá-los
no Clube de Clrcumnavegadores,
realizando ao mesmo tempo umafilmagem em cores dás coisas e há-bitos de vida de várias cidades doBrasil, para exibir a película nusEstados Unidos e na Europa.

O "Clrcumnavegatlon Club" e toi-mado por personalidades de granderepresentação, como o almirante
Byrd, o ex-presidente Hoover. dnsEstados Unidos. Carlos Rnmllo. em-baixador das Filipinas nos Estados
Unidos, general MacArthur (Presi-dente de Honrai e muitos outros,sendo seu presidente o almirante
Wllllam A Ryan Para ser mem-
bro do Clube, o candidato deverá
provar que já viajou pelo mundo
inteiro, residindo em diversas par-tes n_o apenas em hotéis. Inteira-
mente afastado do povo. mas no
mais Intimo contato com os cida-
dãos e com os problemas diários de
cada pais Seu objetivo principalé promover o estudo rins diversos
problemas de todos os países, paradeterminar quais os que têm cará-
ter mundial e os que afetam apenis
certas áreas ou mesmo localidades.

Por meio de filmes e palestras,o Clube de Circumnavegadores di-
vulga suas observações e procura
promover maior entendimento entre
os povos.

O sr. Raymond M. Dinsmore,
que no seu pais dirige uma orga-
nizaç3o administradora de prédiosde apartamentos e uma firma de
filmes, Interessou-se especialmente
pelo nosso-pais, decidindo rodar
uma película completa sôbre o Bra-
sil para exibição em todas as par-
tes do mundo.

Falando á nossa reportagem, dis-
se o sr. Dinsmore que, para melhor
escolher os ângulos que de fato re-
presentam a vida brasileira, decidiu
residir em apartamento, morando
com famílias brasileiras ou ameri-
canas nas diversas cidades que tem
visitado. Assim é que tem saldo a
fazer compras, freqüentando açou-
gues, quitandas, armazéns, etc, evi-
tando sempre viajar de taxi, para
acompanhar os brasileiros nos bon-
des e ônibus, rumo à cidade ou
rumo aos estádios de futebol.

Cremos que levará, assim, uma
visão exata de tudo o que fazemos
e dos gostos da gente brasileira pa-ra mostrar ao mundo. Está de pa-rabens isse membro da grande or-
ganlzaçáo filantrópica que é o Clu-
be de* Circumnavegadores, devendo
os brasileiros, no Interesse da dlvul-
gação do que é nosso aos outrns
povos, facilitar as Informações de
que o sr. Dinsmore necessitar du-
rante sua estada no Brasil.

NOVO SECRETÁRIO DE AGRICUL-
TURA NO ESTADO

DO RIO •
O governador Amaral Peixoto as-

sinou ato ontem nomeando para ai
funções de secretário de Agricultu-
ra, o deputado José Janottl.

O novo titular tomará posse amá-
nbâ.

CHEGAM IMIGRANTES
ITALIANOS

Pelo "Conte Grande", chegaram,
ontem, da Itália, oito Imigrantes
Italianos, operários urbanos mecâ-
nicas, tratoristai o marcinclros. El-
se navio trouxe também 32 ope-
rários especializados Italianos, con-
tratados para trabalhar nas fábrl-
cai paulistas.

FOI CONDENÀDOE QÜÊR~
NATURALIZAR-SE

Respondeu a processo, tendo sido
condenado, Takeshi Joshto, residen-
te em SSo Paulo.

Desejando, agora, naturalizar-ie
brasileiro,' requereu ao Ministério'da 

Justiça,' què' estó exigindo dé
Takeshi Joshto a certidão de ln-¦feiro teor da sentença condepató-
ria, i*5_r v

Trata-se de uni livro sem tris-
teza As vezes áspero: raramen-
te timederido pela saudade. De
um livro diferente dos outros O
-i l.ilhcrtn Amado rontrmpla
o «eu tempo inaugural com ns
i.llios de quem vê o dia de ama-
nhã Nãn raro..envolve-nos a
meio caminho da leitura qual-
quer rnUa parecida rnm litreiro
\ ento frio: é a poesia empres»
tando à obra todo o seu senti-
mento. •

Augusto Frederico Sehmttlt

Prof. Cláudio Goulart de Andrade gineAccordB,aNaci^_!osde MCS_:
Cons. Ed. Porto Alegre, 5," andar, salas 518/520. Tel.: 42-5353.

HERÓI DE DUAS GUERRAS MUND.AIS
CHEGA HOJE AO RIO O GENERAL McBRIDE

Em viagem não-oficlal, chegará a
esta cidade hoje, o tenente-generai
H. L. McBride,, comandante-chefe
do Comando da Area do Mai das
Caraioas. Êsse oficial de alta pa-
tente do Exército Americano se faz
acompanhar da sra. McBride e de
seu Estado Maior, consistindo dos
seguintes oficiais: : brinadèiro-geiie-
ral M.'*.F.*. H»ss. do -Exército •Amer-*.*:
cann, íenente-ooronel. W , G,_ Don-
ney. da Força Aérea- Americana.
tenente-coronel.J.. R. Dowsnell, da
Força Áéreà, è capitão Meyer. dn
Exército, ajudante de ordens.

O general McBride deverá che-
gar âs 14.30 horas de hoje por avião
C-54 da Força Aérea Americana,
permanecendo entre nós até o dia
27. quando seguirá para Belém do
Pará partindo da capital paraense
a 28. de regresso aos Estados Uni-
dos,

HOMEM DE DUAS GUERRAS-

O tenente-general McBride, que
nasceu em Madison, Estado.de Ne-
braska. em 28 de,junho de 1894, e
se graduou oficial pela Academia
Militar dos Estados Unidos em 1916
seguiu no ano seguinte para a Fran-
ra, tornando-se comandante da
347a Artilharia de Campanha em
1918. pnniclpando da ofensiva Mou-
se-Argone.

Em 1919 McBride atuou como adi*
do militar assistente em Haia, Ho-
landa, ocupando Igual posto em
Varsóvia, Polônia n.sse mesmo
ano

De 1923 a 1927* toi' professor de
Ciências e Tática Militar na Uni-
versídade de Yale, sendo em 1928
instrutor da Escola de Artilharia
de Campanha dé Fort SM.

Esteve destacado na 24a Artilha
na de Campanha nas Filipinas em
193?, e . depois de cursar a Escola
Superior de Guerra, foi destacado
para a Zona do Canal em 1940, pas*
sando a oficial de operações do De-
partamento do Cana).

SUPEROU VON RUNDSTED1

Tendo sido nomeado comandante
da 80a. Divisão de Infantaria em
Campo Forrest. Tennessee, tornou
se comandante-geral em 1943 e
acompanhou sua. divisão para a
guerra na Europa:

A 80a. Divisão Juntou-se ao 3."
Exército na Normandia em 1944.
servindo continuamente durante tô-
da a investida através da França,
do Luxemburgo e da Alemanha, até
estabelecer ;contato com o Exército
Russo no Rio Enns Áustria. A 80a.
Divisão colaborou no fechamento
da Brecha de Falaise, Argentan es-
tabelecendo a primeira cabeça de
ponte norte-americana na outra
margem do. Rio Moselle rompendo e
linha Maginot na França. O generalMcBride penetrou com suas forças,
lrresi8tlvelmente. no flanco sul dos
exércitos do general Von Runds-
tedt, penetrando na Unha Sieg-
frled a leste da Cidade de Luxem-
burgo, realizando o famoso assai-
to qtie transpôs o: Reno é Mainz.
Nas semanas final» do combate a
80a. Divisão varreu a área leste de
Chc.mnitz antes de. se dlgirlr parao Sul peneirando na Áustria on-
de recebeu1 a rendição lncondlclo-
nal do Sexto Exército Alemão.

OCUPAÇÃO

Em 1944, o general McBride assu
mlu o comando do 20.o, Corpo,na
ocupaçío do Sul dá Bavária, assu-

mlndo o comando da 9a Divisão na
ocupação da Zona Norte-America-
na da Alemanha, em 1946.

Depois de ter comandado o Prl-
meiro Comando Militar em Boston,
Massachusetts,. seguiu com a Missão
de Ajuda Militar Americana para a
Turquia. Em 1950 voltou aos Esta-
dos* Unidos para comandar o co-
légiO'dc Comando e Estado-Maior.

Em abril de 1952, o tenente-gene.
ral McBride tornou-se comandan-
te-chefe do Comando da Area do
Mar das Caraibas. com quartel-ge-
rteraí em Quarrv Heights, Zona do
Canal.

I
CONDECORAÇÕES

Por sua vlda militar exemplar,
por sua atuação nos campos de ba-
talha de duas guerras mundiais o
general McBride recebeu as seguin-
tes condecorações: Estados Unidos:
Medalha de Mérito Militar Legião
do Mérito. Estrela de Prata com
folha de carvalho e Medalha Es-
trêla de Bronze; Legiãn de Honra
(grau de oficial) e Croix de Guer-
re com nalma e estrela; Luxem-
burgo: Croix de Guerre* Polônia:
Cruz dos Bravos*, e Rússia: Ordem
de Alexandre Novsky e Ordem ds
Guerra da Pátria.

ARIOSTO DA SILVA PINTO
Advogado

Esc. Av. Graça Aranha, 81, 12.° and,
S. 1.203. Tel.: 42-1304. Dlàrtaments
daa 11 ás 12 horas. (

Grave -estes nomes:
LASEC

TIF A
PHANTOM

para livrar-se das
praqas caseiras —
23-4167. ramal 407.

(50967)

Ví\_sr
cwevua
.RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE S.R.
AV. PRES. VARGAS 463-A
Tei 43-7398 - Rio de Joneiro

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MÁQUI-
NAS, VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E PEÇAS

A.N.M.V.AP.
Convidámos os Diretores e Associados da "Associação

N«i.°»jJ.*»'> Máquinas, Veículos/Acessórios e Peças" -
AN.M.V.A.P. — para a 23.° Reunião do Conselho Diretor
aa entidade, a realizar-se no dia 25 do corrente, quinto-fe'™L Próximo, à. 14 horas, em primeira convocação, e òs
14,30 noras, em sequnda convocação, na sede social, à Ruo
da Quitanda n. 80, 5.° andar. .

Foi elaborada a seguinte Ordem do Dia:
1) — Nova lista de classificação de mercadorias im-

portáveis.
2) — Modificação do Convênio Teuto-Brasileiro, com
, o abolição das Cotas de mercadorias alemães.
3) — Exposição a respeito dos estudos efetuados pororegularizar-se a importação:de carros europeus'" em face da nova conjuntura econômica.4) — Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 20 de março de 1954.

, 
¦_; OSWALDO BENJAMIM DE AZEVEDO

Presidente ~'
(65846)
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Aílnha senhora. L\ a carta que V. Exa., em nome dèdiversas mães de alunos do Colégio Pedro II, seção de Hu-malta, do Colégio Padre Antônio Vieira e do Colégio Re-zende, escreveu a êste jornal, manifestando a aflição, a an-gustia, o pavor de vossos corações, quando os filhinhos saem
para o colégio, e o sobressalto em que ficam até quc êlcsregressem. Por êsse tão respei_.it.ei motivo, V. Exa. so-

, ?-_"!_ dircíor °]°, Trânsito uma providência que traga tran-
qúilldade ao espirito de V. Exa. c ao dc centenas dc ou-trás maes. Na Inglaterra, por certo, nem V. Exa. nem mãenenhuma necessitaria dirioir A autoridade tão comoventeapelo. JVem semelhante coisa seria ..naf.indt.el. E' que naInglaterra a autoridade vela pcla infância. Mas no Brasil,as maes angustiadas vêem-se forçadas a rogar a Deus pelasegurança de seus entes queridos apelando para a autori-dade. Por isso, V. Exa. soiiciíou a instalação de um sina-leiro luminoso, a faixa c o guarda, como garantia. Fêz mui-to bem em supor que nem sempre o sinaleiro responde pelasegurança. Eu, por exemplo, se fosse me fiar neles, não es-taria aqui a me dirigir a V. Exa. Já teria morrido estraça-lhado no cruzamento da Rua Santa Amélia com a Praçahacnz pena, e levado comigo para a sepultura o embaixo-dor do Canadá, sr. Jean Desj/, e o nosso mui querido gene-ral Nelson dc Melo, se a minha prudência não me aconse-lhasse a confiar mais em mim do quc nos tais sinais...Participo da aflição de V. Exa. porque, durante anos,conheci muito de perto essa anpús.ia. E' que tive utn filhotio Coleto Melo e Souza, que nli ingressou aos oito anos detdaric, e a passnpem dos veículos em frente àquele estabe-Icctmento na velocidade cm que os via trafegar, era um per-mamente pesadelo para o meu coração. Verdade é que a Ins-petorla, a pedido meu, mandou instalar duas placas com osdi-.eres [Escola, devagar", mas essa advertência que nos pai-ses civilizados tem religiosa obediência, anui. parece que in-duna certos motoristas a aumentar a marcha... Só passeia ter sossego quando obtive do dr. Pereira Lyra. então se-cretarw da presidência da República, e que tinha no co-lepio o seu filho Ricardo César, a presença de um guardapara a hora dc entrada e de saída dos alunos. O sinal lumi-noso maneiado pelo guarda, em frente aos estabelecimentosescolares, e uma garantia. Funcionando automaticamente, éum perigo. E um perigo porque as inocentes crianças neleconfiam, mas nem sempre os automobilistas o respeitam!Quc Deus proteja o vosso filhinho e o de todas as mãesaflitas.

FLORESTA DE MIRANDA

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
FLUMINENSE

Em foco os problemas escolares do Estado do
Rio e a visita de senadores a Campos

Na sessão de ontem da Assembléia
fluminense o sr. Sim.io Mansur, de-
tendendo indicação de sua autoria
no sentido de ser criada uma esco-
Ia na localidade de Faixa Redonda,
no município de São João da Bar-
ra, onde já funciona uma escola por
êle custeada, acentuou que o povo
sanjuanense nada consegue do go-
vêrno estadual.

Disse o orador que São João da
Barra não tem nada. Faltam-lhe es-
tradas, hospitais, policiamento.
Lembrou que, em Barra do Itaba-
poana foi-lhe prometido o inicio da
construção do grupo escolar, tendo
ele posto á disposição do governo
quarenta mil cruzeiros para aqui-
sição de tijolos. Entretanto, —
acrescentou — até hoje a constru-
ção não foi Iniciada. Em Atafona o
governador prometeu a construção
de um grupo e, tal como aconteceu
em Barra do Itabapoana, nada foi
feito nesse sentido.

Aproveitando a oportunidade, pe

instrução no Estado do Rio. Disse
então o orador que. estando no ga-
binete do prefeito em seu município,
aquele prefeito exibiu-lhe um oficio
cm que se lhe pedia o fechamento
de uma escola municipal com a fie-
qtiêncja de quase cem crianças, sò-
mente porque vinha prejudicando a
freqüência da escola típica-rural ali
existente. Disse ainda, o orador,
que essa última escola, que devia
ministrar, além- de noções de agri-
cidtura, o curso primário, só tem
ensinado âs crianças de seis, sete e
oito anos que a freqüentam, o plan-
tio de batatas, cenouras e outros
legumes. Nessas condições — terml-
nou o sr. José Manhães — era natu-
ral que os alunos procurassem a es-
cola municipal.

Submetida à votação a proposta do
sr. Simão'Mansur foi aprovada.

. Já quase ao fim dos trabalhos da
sessfio, o sr. Simão Mansur propôs
a inserção, nos anais, do discurso
pronunciado pelo sr. Kerginaldo Ca-

dlu a palavra o sr. Ornar Vilela | valcanti, no Senado, sóbre as im-
para protestar contra o fechamento
de uma escola em Floriano, munici-
pio de Barra Mansa, com grande
prejuizo para centenas de crianças
que freqüentavam suas aulas.

Também o sr. José Manhães. re-
presentante de Nova Iguaçu, usan-
do da palavra, deu seu apoio A in-
dicação do si". Simão Mansur, infor-
mando que desejava também fazer
à Casa uma revelação sobre a ma-
neira como vai sendo cuidada a

pressões colhidas na Usina Santa
Maria, em Campos, de propriedade
do senador Pereira Pinto, quando da
visita de vinte e dois senadores
àquela organização.

Acentuou o representante de São
João .da Barra que a Usina Santa
Maria foi a primeira organização in-
dustrial no Brasil que teve' assistên-
cia social, é seus empregados os pri-
meiros a participarem dos lucros da
empresa.
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quando se mostrou favorável
retirada dos trilhos

do Túnel Novo
a

Nas duas últimas notas que pu-
bllcamos sóbre o assunto, referimos
uma rcunlfo oue se realizaria en-
tre o então diretor do Demita-
mento de Concessões, sr. Paulo Fran.
rtilnl Melo. o diretor do S"rv'co
de Carris e a nossa rc.orttx.em. vl-
sando ao esclarecimento de certos

Como está projetado o alargamento da Mem de Sá. Grandes recuos e galerias

Com o desmonte do morro de Santo Antônio

O alargamento da Avenida Mem de Sá
De 18 metros, atualmente, passará a 32 metros — Extensas galerias laterais

Texto e desenho de Oscar Ramos

A Avenida Mem de Sá é outra via pública que sofrerá
grande transformação dentro do "Plano de Urbanização da
área resultante do desmonte do Morro de Santo Antônio".
Esta transformação dará um aspecto imponente à movimen-
tadfssima avenida. Desde o seu início começarão grandes de-
molições. Irão abaixo os prédios n.°s 2 a 40 para a passa-
gem do eixo da grande avenida "Norte-Sul que desembocará
na Lapa precisamente entre os n.°s 2 a 24, defrontando a
área triangular formada pela Mem de Sá, Maranguape e
Largo da Lapa. Os de n.°s 30 a 40, da Avenida, serão demo-
lidos para a formação da área do Grande Teatro Popular,
também triangular, formada pelos de n.°s 16 a 50 da Rua
Maranguape e 117 a 139 da Rua Evaristo da Veiga. Depois
começam os recuos, tanto do lado impar como do lado par.
Nestes recuos serão logo construídas extensas galerias de 6
metros de largura. Os prédios n.°s 44 a 50 serão demolidos
para a saída de uma das ruas da Esplanada do Santo An-
tônio. Neste ponto o alargamento da Mem de Sá é mais
sensível com a praça nova formada pela demolição dos pré-
dios 45, 47 e 49 da Avenida e 5 a 15 da Rua do Riachuelo"

onde começará a plataforma ajardinada de acesso ao Morro
de Santa Teresa. Outra demolição importante da Mem de
Sá é a área dos prédios n.°s 15 a 41, onde será construída
a Estação de Bondes da zona sul que absorverá ainda os
prédios de n.°s 4 a 20 da Travessa do Mosqueira, 114 a 136
e 123 a 141 da Rua Joaquim Silva. A estação de bondes de-
frontará, ainda, o já citado Teatro Popular.

Depois da Rua do Lavradio, é menor o alargamento da
Avenida Mem de Sá. Entre o alinhamento das galerias a lar-
gura passará para 23,m50. No grande recuo do lado par um
único prédio, o de n.° 72, está dentro do alinhamento pro-
jetado. Êle defrontará, ainda, os grandes blocos projetados
dentro da Quadra 5, da Esplanada do Santo Antônio. No
cruzamento com a Rua do Lavradio,' que será transformada,
dentro do "Plano", em grande Avenida de.28 metros de lar-
gura, formar-se-á grande praça, atingindo os prédios 71 e-
73 e 82, 86 e 88 da Mem de Sá e 171 da Rua do La-
vradio.

Eis em linhas gerais o que se tem projetado para o me-
lhoramento da Avenida Mem de Sá,

Em várias reportagens temos combntltío n existência dc umn
linha de bondes cm contraindo no Túnel Novq, Irregularidade cau-

| sadora da morte de várias pescas. Sc n coisa continuar no pé
cm rtue está, fatalmente haverá nlndn multas outras vitimas. A
pormanêncln rios trilhos * umn anomalia. Já quo contraria as re-
gras mais elementares do tráfçso: os automóveis trafwam em
müo única, ao passo que os bundos têm mfto diioln. As nutoridn-
des responsáveis Já deveriam ter tomado as providências que lhes
competem, objetivando ncahar rom psra nherraçfio.

pontos ainda obscuros sobre o ca-
so. A reunião, todavia, n".o pftrie
.or reallzadn. Foi por esta razão!
que nada dissemos sobre o assunto|
em nossas últimas'edições: o sr.,
raulo Franchini fftrn exonerado, e
assim não poderíamos adiantar na-
da sôbrc a reunião.

O novo diretor do Departamento
de Conccssi.cs é o sr. Marccllo.

Depois que a Llelit declarou estar
disposta a proceder a retirada dos
trilhos, concordando com a opinião
do sr. Edgard Estrela. Julgamos o
questão simplificada. F.ra só ou-
vir a opinião do Diretor do De-
partamento de Concessões a quem
cm última analise, caberia decidir
d qucstflo.

Procuramos, aísimi o sr. Paulo
F.anchint, que hos atendeu amável.
Ouviu as ponderações que fizemos,
baseadas no parecer técnico da Ins-
pctor.a do Trânsito, e na carta que
a própria Llgth nos enviou. Disse-
nos então o diretor:

— Realmente a questão parece
clara. Pessoalmente, concordo com
i campanha do "Correio da Manhã
e a Julgo acertada. Parece não ha-
ver dúvida da Inconveniência da
contramão do bonde no Túnel No-
vo. Entretanto, como estou hi ape-
nas dois meses no Departamento,
quero antes inteirar-me melhor do
assunto, ouvindo os órgãos técnicos.

De início o sr. Fran-
chini disse amàve!-
menle que sim. De-
pois, conlraríads-
menle mudou t.e oni-
nião. E depcis ain-
da, nomearam o sr.
Marcelo Canrâ ds
Mendonça para o

seu !u«ar__.

0 ESCRIVÃO E 0 OFICIAL
FORAM PUMIDOS PELO

CORREGEDOR
Por não terem recolhido contrl-

bulções do I.P.A.S.E. na época
devida, foram punidos o escrivão
Oswaldo de Castro Dolahela. dn
l.a V. de órfães — 1.° Oficio, que
teve como pena a suspensão por
15 dias, com perda total de venci-
mentos e o oficial do 3." Oficio do
Registro de Tfulos e Documentos
Virgílio Mauro Miguel Pereira, por
três meses, também com a perda
tntegral de salários.

Procurem-me, amanhã, que lhes da-
rei o pronunciamento final.

Anunciamos, no dia seguinte, a
disposição do sr. Paulo Franchini
em mudar os trilhos do Túnel No-
vo. Anunciamos e nos arrepentí •-
mos. Depois disto foi muito difícil
encontrar o sr. Poulo Franchini,
que não estava cm lugar nenhum,
que adiou a tal reunião técnica du. a
ou três vfzcs, e quanto nos atende 4
já mostrava um bem diferente es-
tado de espirito. E o que é pior:
era contra. Absolutamente contra a
retirada dos trilhos.

Dias depois, mais surpreendente-
mente ainda, anunclava-se i exu-
neração do sr. Paulo Fran.h.ni oo
Departamento de Concessões.

A reportagem poderia, perfeita-
mente, sem outro comentário, ter-
minar aqui. Resta entretanto, anun-
ciar o novo diretor, ao qual já di -
sesperançados recoiremos ainda ho-
je: o sr. Marcelo Carneiro de Mc.--
donça...

NA CÂMARA MUNICIPAL

AO INVÉS DE REDUZIR 0 PREÇO DÁS PASSAGENS DOS ÔNIBUS
AUTORIZOU NOVA MAJORAÇÃO DAS TARIFAS

Na ordem db dia de ontem o pie-
rário da ' Câmara dos Vereadores
discutiu dois projetos: o de autoria
do sr. Magalhães Júnior, que ins-
titui prêmios municipais de litera-
tura. e o subscrito pelo sr. Edgard

de Carvalho, que manda reconhe-
cer como Instituição de utilidade
pública a Academia Gracie de Jiu-
Jitsu, O primeiro, após pronuncia-
mentos dós srs. Manoel Blasquez e
Gladstone Chaves de Mello, foi re-

Sua sorte pode estar nosx
•• ___»"\ 

" 
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signos de zodíaco...

tirado e encaminhado à comissão
de Justiça, em virtude de emenda.

AGUA E ESCOLAS
No expediente o sr. Frederico

Trota tratou da questão da falta
dágua e insuficiência de escolas no
Distrito Federal, objeto dé um re-
querimento de sua autoria solicitai.-
do ao chefe do executivo o envio
de mensagem propondo medidas
necessárias à solução do proble-
ma, bem como a abertura de cré-
ditos, especiais para fazer face às
despesas decorrentes dos empreén-
dimentos neste sentido.

O NOVO AUMENTO DAS
PASSAGENS DOS

ÔNIBUS
O sr. Mário Martins pronunciou-

se criticando o prefeito, por não
haver cumprido a lei que reduz o
preço das passagans dos ônibus,
aprovada o ano passado e já agora
autorizado nova majoração das ta-
rlfas. sem o consentimento da Cá-
ma rá.

O mesmo vereador, considerando

que não foi put'Içada no "Diário
Oficial'' a mensagem de prestação
de contas do prefeito, entregue an-
teontem ao legislativo pelo sr. Dul-
cldlo Cardoso, solicitou ao presi-
dente da mesa providências para
quc do documento fossem tiradas
cópias e distribuídas entre os ve-
readores.

Pronunclando-se- a respeito. . em
conversa particular com o repórter,
disse o sr. Gladstone Chaves de
Melo:

.— SA quero ver como vai o *r.
Dulcldlo explicar e justificar o es-
touro da verba orçamentária de
1993

RESPONSABILIDADES DO SR.
YEDO. FIÚZA

A sra. Llgla Lessa Bastos reque-
reu ao prefeito, por intermédio da
mesa, seja enviado à Câmara, pa-
ra o devido conhecimento dos ve-
readores, o parecer do procurador
Josino de Medeiros sobre o reque-

(Continua na 7." página)

mas seus olhos não podem confiar no acaso
confie em LUTZ FERRANDO!

•ies

A AKMAÇAO UNIVERSAL
üm oportflio Indispensável oo oco»
listo, permite nio tò o exame d» /tn-
let como o determlnatBo do melhor
fípo d» óculo».

coilie na mais moderna,
bem aparelhada

e mais perfeita ótica
do Rio 1

Rtto bnnqoe oon a vista. O periquittobo verte e

abola de cristal podem dar-lhe om bom palpite pan •

• loteria, mas quando se trota de olhos, dos sens

olhos, procuro tnns ótica de confiança, procuro Lute

Pemcndo l Entregue a receita dos seus óculos a ama

casa que Cem instrumental, maquinaria e müo de obra

psra om serviço perfeito! Luta Ferrando, fazendo

óculos b& mais de uma geração, lhe garante serviço

100%! Lembre-te: te tua vista está falhando...

óculos de Luta Ferrando.
Veados também
cem fttilidnies

lut; /ANDO
ÓTICA E INSTRUMENTAL CIENTIFICO S. A.

Av. Nona Senhora Copacabana, Ail - Esquino <Jo Paula Frollos
Av. Nono Senhora Copacabana, 576 ¦ Tol. 37.551)0 • Rua Goncal-
ves Dia», 4-A - Tel. 22-WS • Av. Rio Branco. 1« • rei. «-5348

Molrlt: Ouvidor, M • Tel e»55

UM DEPUTADO MINEIRO
CONTRA 0 POVO GOIANO

A secção mineira da U.D.N. tomou a paterni-
dade do caso da Estrada de Ferro Goiaz sob a lide-
rança do Deputado Oswaldo Rierucetti, que vem por
meio de um telegrama ao Ministro José Américo
acusar o Major Mauro Teixeira, diretor da Estrada,
de estar envolvido na morte do engenheiro Francisco
de Assis, insinuando que o referido engenheiro tinha
fatos a revelar sobre a administração da Estrada por
isso tencionava pedir demissão do cargo, etc! Dizia
ainda que no bolso do morto fora encontrado um
pedido de demissão, ao Presidente da República, do
cargo que exercia na referida Estrada. O motivo do
pedido de demissão, Sr. Deputado, foi por ter sido
o engenheiro transferido pelo seu superior, Major
Nóbrega, de um setor para outro, por conveniência
de serviço. O crime Sr. Deputado (que representa
tão mal a U.D.N. na Assembléia mineira) não podemais estar no terreno das hipóteses. O governador
Juscelino Kubitschek, com o seu alto espírito de jus-tiça e de responsabilidade do cargo que ocupa, man-
dou proceder a um rigoroso inquérito, pêlo Delegado
Dr. Bento Romeiro, que já foi encaminhado para a
justiça, tendo ficado devidamente apurados os nomes
dos quatro responsáveis por aquele crime, com con-
fissões completas dos criminosos cujo mandante era
inimigo figadal do morto. Na confusão do momento
do crime e a ausência do Major Mauro de Araguari,
aproveitaram a situação para envolvê-lo no crime,
porém o inquérito não só velo a descobrir os verda--deiros responsáveis como Isentar de qualquer, culpa
o Major Mauro Teixeira.

Infelizmente, não pôde! o Major escapar, a onda
de calúnia e sensacionalismo demagógico qiie V. S.
neste assunto tomou a peito liderar, com a finalidade
de adquirir prestígio eleitoral còm essa campanha
que está fazendo periclitar um vínculo antigo e tra-
dicional de amizade entre o povo goiano e mineiro.

V. S., Deputado Oswaldo Pierucetti, que já re-
cebeu favores do atual Governador de Goiás (pai
do Major Mauro) quando, no começo de sua vida,
apareceu em Goiás à procura de emprego, ficará
com a grande responsabilidade de ter lançado a U.D.N.
mineira contra o povo goiano, porquanto é êsse povo
que está com o Major Mauro, moço que encarna a
sua nova geração destemerosa e reivindicadora e não
vamos decepcionar a juventude de nossa terra nò caso
da Estrada de Ferro Goiás.

A questão como foi colocada pela ambição e
egoísmo do Deputado Pierucetti, que a está expio-
rando com o apoio da U.D.N. mineira, fere a liber.
dade e dignidade do povo .goiano c nós a repelimos.

DR. TOGO GOMES DE ALMEIDA
Presidente. do-P.R.: Secção: de • Ooiás

Rlo,-22-3iM. , (37568)
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A comissão, de alunos que nop. visitou

ÊNQÜÀNTíf ÊMRfEtó SR?1«BÉÍ;''Hí5;! /*»_...

Candidatam-se à reprovação
Registamos, hoje,. mais : um oeso,

de-excedentes. Quer isto diüer, mais
uma turma de rapazes que'se sub-
meteu a todas as provas que lhes
exigiram as leis universitárias e em
todas se saíram airosamente. Ape-
nas que na hora da Inscrição ne-
garam-lhes êste direito assegurado,
ft que a çscola, a resposta é sempre
a mesma, não tem vagas para todos.

Desta vez, felizmente o caso não
é tão sério. Trata-se de uma tur-
ma de setenta estudantes aprova-
dos no vestibular à Escola de Me-
dlclná e Cirurgia. Acresce, entre-
tanto que a própria faculdade está
disposta a acolhê-los, desde, natu-
ralmente que para Isto tenha a In-
dispensável autorização do sr. Mi-
nistro Bslblno, pois foi. fixado em
apenas 100 o número de vagas.

"BUCK" SÓ CHEGA HOJE
Não embarcou ontem

para o Rio
Recife, 23 (Asp.) — O cão Buck

que seria levado para o Rio de Ja
neiro, hoje, a fim de ser doado
& Escola de Pára-quedistas do
Exército, onde substituiria após
treinamento, o efio "Piloto", re-
centemente morto, não embarcou
por motivos superiores. Seguirá,
contudo, amanhã.

OHEGA AS' 15,30 HORAS

j Segundo estamos Informados
Buck chegará hoje ao' Rio, em
avifio doLóláíe Aéreo, devendo
desembarcar ás 15,30 horas no
aeroporto Santos-Dumont.

A ESPERA DO SH. BALBINO

Os estudantes,i coitados, foram ao
sr. Balbino, requereram ao sr, Bal-
bino, e continuam esperando pelo
sr. Balbino. Esperando há 15 dias

despacho de um requerimento.
Enquanto esperam pelo sr. Balblno
vão perdendo as aulas, principal,
mente as práticas das quais nem
na qualidade de assistentes podem
participar.

Há tempos, num caso Idêntico, re-
cebemos uma reclamação dos estu-
dantes de arquitetura: o sr Ministro
mandou avisar-nos que não nos po-
derla atender,.pois tinha de receber
senadores e deputados. Posslvelmen-
te da Bahia, onde as coisas lhe cor-
rem cada vez feior.;••'.,

Os estudantes não deixam de es-
tar otimistas. Outros casos, emsl-

luaçMS" piores foram resolvidos fn-
voràvelmente. O que se dizer tio
deles, no qual tanto o diretor da es-
cola, como o próprio Diretório Aca,
dêmico intercedem a favor. /

A COMISSÃO

A comissão que nos visitou er<
composta dos seguintes acadêmicos.
Herminia Couceiro, Roberto Far i
Scamplnlj Nancy Ferreira, Lua
Gonzaga Abreu Jorge, José IBou<-
verabeby, Jurucey José Bassinl
Newton Papallo, Heitor Queiro^
Cláudio Matos, Alberto Ribeiro,
Braulio Carlos Bezerra Filho, Pauis
de Magalhães Dias.

Acompanhava-os, demonstrando c
interesse do corpo discente da fac
culdade o vice-diretor do Dlretórij

BANCO DA AMÉRICA S.A
MATRIZ: SAO PAULO

I QUITANDA, 71 -
I TEL. 43-9187

RIO DE JANEIRO - ALFÂNDEGA, 69
TEL. Z3-033Z

Correio da Manhã
ASSINATURAS

CAPITAL E ESTADOS :
Ano (com direito ao Almanaque) CrS 150,00
Semestre .  Cr$ 80,00

EXTERIOR :
Ano (com direito ao Almanaque) CrS 300,00
Semestre  Cr$ 180,00
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Depósitos em
conta corrente
às melhores
taxas do
mercado.

MOVIMENTO
PARTICULAR
p r é-a;v I S O
PRAZO.-FIXO

BANCO HOLANDÊS UNIDO
BIO DE IMEIRO S10 PAULO SINOS

1 IS d! II.t!_._.o. I5_-1_i ft f9 St Ko«ai.ri. ISMM
Atende das 9,30 às 17 hs.
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1 ° Caderno

ira T ¦ 1KJ i nb una !d o Júri
Êsse cnso dot réus pi caos

e á espera ilo julgnmciUo no
júri reclamarem a liberdade
à visla das delongas que os
levam a.permanecer no rárce-
re anos c anos, sem que sò-
bre a sua situação haja um
pronunciamento decisivo, c
dos mais curiosos, Um dis-
ses réus chegou mesmo a ir
no Conselho de Ju*tlça do
Distrito Federal, com um pc-
dido dc habeas-corpits, ale-
gando c provando que, na me-
lhor das hipóteses, só cm 1956
teria oportunidade de sc apre-
sentar ao corpo depurados, o
que ao próprio Conselho sur-
prccndcti. Mas a questão tem
dc ser encarada ».uiiio ela c,
c não como sc imagina que
possa ser.

Há dias, nc noticiário do
episódio forense, demos disso
uma informarão expressiva.
Não dtixava de ser uma no-
vidaile comprometedora para¦ n respeitabilidade do júri. A

.ànércia não u recomendava.
í jtíf.Çia, pois, que êle se com-
• penetrasse milhor dc suas res-
j:'*p'i}iilfial)ilidades perante a so-
i ciedade. an abrigo da crítica

[ è do desprestígio inevitáveis.
,, Ditas vêzcs na semana o Tri-

bunal não funciona. Uma ra-
zãp ponderável é que o repre-
sentante do ministério público

.¦incumbido da acusação c um
só. Tcirl de estudar os autos
e se preparar para uma tare-
fa nem sempre fácil, mas fre-
qüememente árdua. Os advo-
gados são vários. Via de re-
gra, um para cada processo.
yuer dizer que na tribuna da

defesa estão sempre cm con-
(lições mais vantajosas pelu
conhecimento da espécie uas
suas minúcias. Esse represen-
taute do ministério público,
se toma a sério os seus cn-
cargos, tente-se materialmcn-
te impossibilitado dc dos mes-
mos sc desobrigar com a encr-
gia c atenção que seriam pa-
ra desejar. Poderiam, então,
funcionar no júri dois proiuo-
tores, revezando-se nas reu-
niões diárias, • Era um come-
ço de solução.

Por outro lado, o.í advoga-
dos, que fazem a1 especializa-
ção do foro criminal, deviam
ajudar. Mas não ajudam. Os
próprios réus presos aguar-
dando julgamento, quando não
confiam no conselho .dc sen--
tença sorteado paia o mês em
que terão de se apresentar à
barra, usam de uma tática, que
hoje é co.sa suficientemente
desmoralizada. '¦' Comparecem,
mas sem os defensores. Sem
defesa é que não são julga-
dos. Então, requerem o á:lia-
mento para a sessão d»i mês
seguinte, na esperança dc que
outro conselho venha a ser
composto dc maneira a terem
prévia e seguramente a absol-
vição garantida. São mano-
bras corriqueiras. Repetem-
nas não raro no curso de qua-
tro c cinco sessões, e os pie-
textos confessados são os
mais estapafúrdios possíveis.
O acusado cio horroroso cri-
me do Sacopã, por exemplo,
além de outras excusas, se
tem valido do expediente, o
que explica a demora de ain-

da eilar dependendo de jul-
gamento, Unia vei adiado,
sai da pauta..

A lei proporciona ns ano-
malias e us escândalos. É pre-
ciso modificá-la para que sob
n sua proteção as irregular!-
dades e chicanas não se eter-
nizem. Com o espantoso crês-
cimento aqui do foro crimi-
nal, é inegável que somente
um Tribunal do Júri não bas-
ta. Impõe-se, portanto, a cria-
ção dc outro, trabalhando am-
boa ao mesmo tempo. Mas
onde iubtalá-lo, sc as suas
acomodações não se ajustam
ás pequenas salas acanhadas,
como são as do chamado Pa-
lácio da Justiça? O júri mio
se compreende senão tm sa-
lão amplo para auditório nu-
meroso, sem falar na bancada
dos juizes dc fato, na majes-
laile da mesa da presidência,
com o órgão da acusação c o
escrivão do processo, na tri-
b',m_ dos advogados, na gale-
ria dos assistentes e nos luga-
res para estacionamento da
força mantenedora da ordem.

De qualquer sorte, as coisas
como estão é que não podem
continuar. Réu preventiva-
mente preso é réu cuja liber-
dade constitui perigo social.
Seria absurdo que a circuns-
tâneia de retardarem o seu
julgamento desse justa causa
a que éle fosse lojrn e só por
irso solto. O Ic.T-slador não
deve ser indiferente ao pro-
blcma, tanto mais quanto ao
Congresso o Tribunal de Jus»
tiça pode dirigir-se com per-
feito conhecimento do assunto.

do nordeste vém para o centro algumas nuitú- o suborno e a corrupção nu polltiea. Corto dia,
rlas-prlmus e alguim gêneros. Du Itlo u de Sfio
Paulo Be encaminham para o norte e também
parn o mil produtus mimuíiiturnilor. c outro* bens,
tudo perfazendo importante Irofct:») quu permito tis
populações, nacionais trocur entro si os resulta-
dos de seu trabalho. O transporte de cabotn-
gem tem partlclpncfio ativa, alias n mnls Impor

om 1000, publicou o.s numes dos mombros do go
vêrno que teriam sido subornados paru votar
em favor de uma concessão municipal. At
.icusoeoes cmin baseadas em latOH, descoberto,
pelos repórteres do jornal. Posteriormente, oito
culpados foram condenados A prirfio. _m 1022,
destacou repórteres p:>.ni estudar concessões ofl

tante, nesso ínteroflmhlo, polH so utiliza da mebor elnls pan» arrendamento do reaorvas potrollfo*
Via para UI, Isto 6, aquela que, da mesma maneira, j rus da Marinha dos Estudos Unidos Al::uin
sorve a todos aquôles contros raglonals — o mrr' 

» >

E í justamente a via mais barata pnN nlém de riflo
precisar do conservação, exlrc f;'.!i'.'emn do trn-
çdo menos dispendioso quo os (limais.

Infelizmente rfio temos rindo n dovlrin nton-
cão a marinho mercante de cabotagem! a''"ti
no nio estimular o governo n i.iiclntivii privaria
no setor, não atende convenientemente n frota
oCiciul que, sob n responsabilidade do duna em-
présus incorporadas no Patrimônio Nacional,
explora o transporte marítimo oostc'ro. A situa-
ção da cabotagem do pais é precária. A de pro-
prledado particular, apesar dos excelentes esfor-
ços de conservação, já apresenta grau dc utill-
zação que vai tornando seu sistema c'e expio-
ração pouco rendoso parn a economia nacional
como um Mo. A frota oficial já ntinclu seu
ponto máximo de obsolescência, pois existem
cm tráfego apenas alguns barcos e mesmo estes
em condições de conservação realmente más

Chegamos no limite de tanto descaso e de
tnntn Ineúrla. Urge o íeequip.-.mento da frota de
cabotagem, que lem e terá, em escala cada
vez. maior, função relevante na expansão do mer-
cado interno.

empo mnls tardo a Investigação do jornal re-
iiiioti rins douúncloa conhecidas como o cn.io
Trcp-il Dome: foram anulados os arrenda-

Sfio dois eatos pura lluslrnr muitos, Poi
nue o citamos',' Porque silo bsstunto parecidos
ós denúncias quo rmilios órgãos brasileiros rin
'mprensa aqui tem frito, gruças ao trabalho de
'eus repórteres, contra o suborno e contra a cor-
uipção. Como no erso do Posi Dispatch, rqu1
.ambíni rs ncusncões foiam baseadas em latos
desde a CEXIM á previdência, ao Imposto sin-
rileal, ã Ultima Hora o ao arrendamento de lar-
ras rie Sti'cnn. A diferença é quo nqul ninrlu
n'ngll6m foi nem provavelmente Irá neste go-
vêrno pnra a cadeia.

A N U ii CIOS

: ALTERNATIVA
Falando na instalação do Conselho Técnico

de Economia e Finanças, o ministro da Fazenda
observou que nos gabamos dc certas obras, como
a Estrada Rio-São Paulo, mas isso nos obriga a
comprar mais gacolina. Somente na importação
de combustíveis, consumimos, por ano, 270 mi-
lhões de dólares. Referiu-se, também, o sr. Os-
waldo Aranha, como "prova do abuso", ao trân-
sito, no último domingo, por aquela rodovia, de
12 mil automóveis para trazer pessoas que vie-
ram ap jogo de futebol.

Na primeira segunda-feira do mês de ngós-
to próximo vindouro, esperemos que o ministro
reitere as mesmas críticas, com relação à afluên-
cia esbaniadora de gasolina das pessoas que. na
véspera, demandarem o Rio para assistir ao"¦Grande Prêmio Brasil".

Damo-nos a luxos de rico em nossas obras
públicas, como em nossos costumes, e que, se nos
assenta bem nas aparências brilhantes de gente
civilizada, custa-nos o que não produzimos para
pagar.' Neste capítulo das aparências e realida-
cfcs,'. podemos ir longe na contemplação do bo-
varisníó brasileiro, e sua contrapartida: a desor-
défii^cfionôjhico-financeira.

Ocorre, porém, que mesmo as aparências aca-
bam por sofrer o contágio daquela desordem. Os
monumentos mais belos restam inacabados, ou en-
tram a deteriorar-se em pouco tempo, por falta
dé manutenção. . É o caso da Estrada Rio-São
]?au!o, de que nos gabamos. Desliza-se em certos
trechos com a segurança de conforto e rapidez
daí;comunicações rodoviárias mais sólidas e mo-
(Jeríias dos- Estadps Unidos e da Europa. De rc-
rjeh^p,;ô cáinihhõ asfaltado se estreita pedindo a
perícia dos motoristas para não se chocarem os
Veículos na faixa mínima utilizada nas duas di-
íeções. É certo que, nas margens, a terra pia-
Suada constitui esperança de ampliação da obra.
Quando?:À Rodovia Presidente Dutra foi inau-
furada há mais de quatro anos.
/;, ... Evidentemente uma Estrada como aquela não
slepode reduzir a um luxo para as pessoas aman-
tps dos esportes (já que turismo não o temos or-
ganizado), mas, sobretudo, uma utilidade e, para
o Estado, uma inversão de capital, o ique não
acontece. No Brasil, o governo gasta o que Tião
pode em estradas e, ou as interrompe na exaustão

dos recursos orçamentários, ou as realiza e fica,
«Jepois, sem as poder conservar convenientemente,
sobrepondo-se, assim, o ônus ao serviço — por-
que é um serviço de que não se cobra através
do pedágio, como fazem outras nações mais mo-
vlmentadas e experientes.

Devemo-nos gabar das obras rodoviárias,
sempre que apresentarem o padrão da Rio-São
Paulo, e desejar, principalmente, cada vez mais
e melhores estradas, pela forma que as possa for-
necer múltiplas, exeqüíveis e rentáveis. Isto acar-
retará a necessidade de comprar mais gasolina,
como disse o ministro da Fazenda. Então será
preciso nos definirmos na alternativa de racionar
o progresso, para não consumir gasolina, ou
comprar o combustível necessário para suprir ir-
restritamente a expansão das atividades internas.

* * *

O governo, naturalmente, não pensou nessa
alternativa, quando insistiu na solução "naciona-
lista" da Petrobrás, cacoete de jacobinos assusta-
dos num país sem capitais, que, paradoxalmente,
acredita-se capaz de fazer sozinho aquilo para
que não dispõe de meios e teme, justamente,
aquilo que não .poderia jamais acontecer se en-
riquecesse, se progredisse graças ao capital e à
técnica estrangeiros.

TÓPICOS'«"notícias
O TEMPO — Previsões para o Distrito

Federal — Tempo bom còm nebulosidade.
Temperatura» estável, Ventos de Sueste a
Nordeste,, moderados. Máxima — 32.7, Mi-
nima 21.7, (Seryijo dc Meteorologia do Mi-
nistéi-io da Agricultura).,;. '--y 

:

Governo & açembercádòres j
Em seguida à nossa reportagem, publicada

na edição de sábado último, sobre o controle do
mercado do peixe nas barbas do governo, a- Pre-
feitura e a COFAP fizeram anunciar que, ppr
intermédio de seus órgãos competentes, já en-
traram em acordo para a compra de todo o pes-
cado da Semana Santa, requisitando-o ao En-
treposto da Pesca.

Estudam, a COFAP e a Prefeitura, um pia-
no de distribuição capaz de suprir os subúrbios
mais distantes, e a instalação, na cidade e nos
bairros próximos, de pequenas câmaras frigo-
ríficas. Estas existem: foram adquiridas e aban-
donadas. Não é provável que sejam utilizadas,
agora: .permanecerão inativas, porque isto é da

Sentida da imprensa
O Post Dispatch, de St. Louis (USA) que

comemorou recentemente o sou 7a0. anivcr.á-
:-io, é geralmente considerado romo um dos prin-
cipais jornais dos Estados Unidns. Pura que se
tenha uma idéia de sua profunda cinvieeão
nas liberdades públicas, da corro ,'ãc e do empe-
nha com que ns defende e vig:n, basta citar o
lato de ser o Post Dispntch o único jornal que
iá conquistou quatro prêmios Pulitzer, confe-
ridos em reconhecimento pelo "mais deslnteres-
sado e meritório serviço públien prestado por
um jornal americano durante o ano". Sete elo-
mentos de sua redação já conquistaram inciivi-
dualmente o mesmo prêmio, aliás instituído pelo
reu próprio furador, uma dar» mnls influente?.
figuras do jornalismo americano moderno e, por
sinal, um húngaro emigrado.

Tem sido o jornal inflexível na luta contra

Valorização da Amr.zônia
A Superintendência da Valorização da Ama-

zônla deve ter um caráter dc seriedade, para que
nela a confiança seja geral, a da região, p;irn
onde voltam ns suas atenções o a do pais, em
sumn, quo está fazendo o sacrifício de custear
as suas despesas de vulto.

Só agora, por exemplo, é que parece ter
ala enviado à Câmara o seu Plano de Emer-
géncin. Mesmo assim queria anieeinar u Qiiin-
qüenal, o que-seria tumultuar as soluções. Pró-
ticnmente, as suas atividades não se Iniciaram
Folhetos' de propnrr.-nr!:', om profusão para di-
/.er na Amaíônln o que ali quase todos já sabem,
não adiantam. Nãn hâ de ser com o bisinnti-
n'smo que s» rearfuerá o amfltoatro imenro.
Gasta-se muito dinheiro para resultados duvi-
dosos.

Outro assunto: O D.^^SP realizou em Belérn
do Pará dois concursos para o provimento do~
cargos de erer'turário e oficiei administrativo
,)a Suoerinfr"df-neia. Concursos já homoloua-
dos. De nomeações, porém, nnrla. E' que a
nolitica. em exnectativa de eleições, precisa doi
lugares. Vai enr^wando os interinos, pondo â
manem os que se habilitaram.

Urge que as providências sejam tomada'1
oara que a grpn.de iniciativa não ucnbe em inu-
tilidade burocrática.

conveniência dos cinco trustes que controlam
o mercado pecqueiro. Os açambarcadores nãoj
vão permitir a intromissão dos agentes oficiais
no seu ne_ócio consentido, porque amàvelmente
ignorado pelas autoridades da fiscalização.

Compram, os especuladores, tôda a tonela-
gem disponível, diretamente nos pescadores, e
estocam-nas para revender escjrchando o con-
sumidor católico na Semana Santa. Os açam-
barcadores procedem como deveria proceder o
governo: realizam empréstimos aos pescadores,
que não os obtêm satisfatoriamente na Caixa
de Crédito da Pesca e lhes garantem a aqui-
sição imediata, à chegada dos barcos, do produ-
to do seu trabalho no mar. O que não podem,
ou não querem comprar, é devolvido ao ocea-
no, mantendo, assim, os especuladores, o contrô-
le estatístico da produção.

Vá, agora, o governo meter-se num negócio,
num abuso, numa forma de exploração do po-
vo poderosamente defendida por grupos interés-
sados do próprio oficialismo, que amparam com
suas influências êsse monopólio extorsivo! Nin-
guém pode fazer fé no anúncio de tais propósi-
tos, quando mais não seja no seu bom êxito e efi-
ciência.

A defesa da economia popular é apenas o
rótulo vago de uma dependência do Departa-
mento Federal de Setrurança Pública. Dos co-
metimentos, em espécie, da Prefeitura e da
COFAP, já se sentem os cariocas fartos das
frustrações. No pé em que anda o comércio do
peixe, os açambarcadores são mais fortes do que
o governo, enfraquecido na sua autoridade.

0 PROBLEMA DAS ÍNDOSTRIAS
DA ALIMENTAÇÃO

Um apâlo à C.D.I. para'que serm rà^amsnis anrcrindzs
as sugczluô. ds missão i.!cin S S*.ks

• Sob a pre.«'dêncla do general Ed
munrlu M »rOilo Soares e Sllv.n, rau-
nlu-5.', c.iitoni. o plenário dn Ctvnis-
ti"»D üe Pesinv.Jlviiin.-iuo lnaustriiU
presentes o= sis. Ccsía S. ntos, ccl
Júlio Atréiico cios Reis, cint-*. L-t- j ;io de nue £

v<:í no capaz ?s clc-* proj or^lonar
oim-oão c'.o pe:-s:iol njceís.irlo

O ;»'.' A.ir^ío Frederico Schmidt
2 um apèio r.o nlcnAvio no ...ui-

íl TI :á::da:aei»'.e ;,orc
sun ií»Je.; d.» missão K

i)'fiVp'p,n <In«. ni ¦
: '.;¦>.- cia nl!monte-.;flo.
Ii»fo»-."m o poi- l-i.ücii.3 Soarcz
... »:i» ur.ia »" ui;:io no mais breve
:po i,p:s!v;l.

O pr. C'1'L.i Sf.ntos propAs c o pie-
-ír!o apvovcu uni vo'o de conira-
tulsçpes eom a eidadt de Sorocab?
r-i do» núcleos Inleiaíí. de nossa in-
dú-tna, por mo.ivo co 3o. Conto-
nfirio de sua fu.iú.içilo.

ViSiTA AOPA^CO
RIC HffiP.0

cio Meira, ga!. Carla; Berenhauscr
Jr., Augusto Frrdüilco Schrrldt.

Tomou posse o novo mon1!) o cia
Comljsão, sr. Frcmo'.saO oe Paula
VVfitsnn; renrcrei.ante rio Minis;w--
rio uu Trabalho, Comércio e Indús-
tria.

Os trabalhos íoram lnlcU.dos com
uma c:;poElrão do Ral. Ed»i»unc'u
Macôdo Soares, contendo observa-
ções colhdas em sua recente viagem
is Europa, *?t_brt-tudo uo qt.a c,*"'.,or-
ne no aumento de noss»s trocas co-
marcial, com o exterior,

No decorrer de sua exposição,
afirmou o g.-i. Ma».ído Soares que
nosiiiX8K.duçao'' cxportíive] é de or-
deivi^jlB; 1,5 b:ihões"üe dólát<~, 'que

nüò podemos aumsritar dó cliolro.
devido è concorrência das colônia?
europcias na A£riea e ns Ásia, cuja
oroduçüo so bisela na mão de obro.Hemi-e.,çraviZ!~a. , v . .. | ]rjqo estiveram com o presi-

O nosso progresso, ni ,'campo dn; j ¦ • r> '-'-¦!
agr:cultm-a, declarou ainda císr. Ma- f\Q{
ef-do-Soares, dcpsride'do descnvol- E3rt*iví"*_r.- õnfm'à (orde no P:
vimento industólal. ... .. . . I . U-. -.«rm i.™ Petríinolis osme

Volta Rcdo|-.rfà' íoi criada "corh*'-o i oív n.o^egro em Petrópolis, o. me

objetiva de permitir a industrializa-1 l.roa da Cc-raito-o '¦'.'-'"wf "

ção da agricultura, a qual. se kutre ,lUc ora participam da O.t-vn R»;u-
de certos ma''J3, o devido á carin- niao da ref rida comissão, para «!•"-

uprír as necessidades daquela
Precisamos fabricar equipamento»,

agr''-oUs cm abundância e reapa-
réihnr os nossoa transportes com.os

0 PRESIDENTE DO BANCO
INTERNACIONAL

homenageado pelo mi-
nistro da Fazenda

O sr Oswaldo Aranha ministro
rin Ta7.nda, ofereceu, ontem, no 14°.
i-nílrp d»i P.-.-\.a da Fazenda, uni
r\* ôi;o em hcmcfc-em im sr. Ku-
rei? Blsclc, preiV.xnte do rían"0
)n ."nnricnnl dc *n",on.'",."*;ío fi Fo-
i.—o. ii,.» en visitn ao Dr.-=U

F«-íív"ram pifcsíiUes, entra 0M*ras
pcr.»»n!'"f'-'-'-:í de d-'5t'"i'e do mun-
ú-- ,¦-.'' 'ii-:i;t:vn e ['nrncslro o;
c»-e jn»-'. Ami-r.eo do A'm!''»-!a, »nl-
ui io da-Vincdn: Ufãs Gürtez, .Juí-
o-:inn Kubltschek, Amar»-»! P?::(o'o.
TrinPu Bo*,nh*"iJf*n; senedor Ivo de
Acuinc; dputndo- Is-ael P!nh?'ro;
Síi).-r.i!»o Paes de A"no!da. secreta-
rin i!:. r.-¦..'r-''i de São Feio: Mar-"ros 

dc Souza O-rVn. presidente do
rí!»r"»o do p.-a-t.1; Walder S^rmjn'10,
pres'cíente do *n?nto Macional dc D.3-
F.env"'v:mento Eennôr-lco: RSmu'"
Aln"»Vi, pi-c7i(lL-nte do Ban-o .rio
:-'ordete du Brasil: gen?-nl Ed:ndh-
d-> P/tVtlíÜn So^-rs'¦ e ' SUvV. v!c?

"Ir 
n-irii(<ii1.-n'M ria VIU pn(|- I nr-sldcntc da Comi-s.in de Dcen-

JS panlCllloneS U3 VIU KUU | voívlmentn míurtrial: Octavio Gou-
n;rn Aâ Cnmiccãli TpTlirfl ílD i y^ rfe T.í.>'"s. Dre»»!d-n'c do Cnr-
lli-0 UO LUIIIlJiaU IC-IIK.U UU 

| 
'E,h0 

t,..,cior!a| dP Economia; Eu"6-

estiverem com o i
dente da Reoú-lica

Trl,

Despindo um santo...
O .Rio está ameaçado de um novo racio

namento da energia elétrica, ao que se anun-
cia de dez por cento nas quotas de fornecimen-
to à indústria, comércio e escritórios.

E' que os membros do Conselho de Árjuas
e Energia Elétrica estiveram em São Paulo, as-
sistindo è inauguração da usina de Piratininga
e, não sabemos porque, em vez de voltarem
entusiasmados com a obra Inaugurada, concluí-
ram que precisamos ceder parte da no3sa ener-
gia para auxiliar a indústria paulista, ameaçada
de crise.

E relembra o presidente da Comissão de
Racionamento que em 1351, quando panáramos
aqui, sem luz e sem íôrça, São Paulo nos em-
prestou 750 milhões de KW.

Cobra agora e é neste regime de emprésti
mos de energia que vamos viver, já que é uma
predestinação brasileira êsse recurso de em»
préstimos ou de expedientes.

Mas o pior, afinal, não é isto e sim a se-
qüência das declarações daquele presidente, di-
zendo ser preciso que o povo se acostume à
idéia de que o racionamento não acabará tão
cedo, perdurará ainda por muitos anos.

E' pena que essas declarações sejam fei-
tas agora, após os esbanjamentos de luz nas
orgias carnavalescas, quando ninguém pensou
em racionamento, nem mesmo as autoridades
disso encarregadas.

Os que deslumbraram os olhos com as feé-
ricas iluminações do Carnaval, que procurem
guardar a lembrança dêsse esbanjamento tu»
rlstico para as trevas, a longa quarta-feira de
cinzas que aí vem.

nossos próprios- meios
A .«-fi»»),'.' o.íi''..;í.lar&da-^ra.xfi.

ferli.li&J.lPJsIta; <iuv »í#*'«P'wP5
can de automóveis Merc?ries-Ber»4
Velksw.Ren e P.enr-ult, declarando
estar convencido do interosse de
seus dirigentes em instalar usinas
no Brasil. Se isso acontecer, den-
tro de 3 011 4 anos necessitarão e>
sas fábricas de 10 a 12 mil opera-
rios especializados. Parte dessa mão
de obra pode ser rapidamente tor-
mada. Outra parte carece de um
preparo maior.

Sugeriu o gal. Macedo Soares à
CDI que proponha medidas ao go-

0 vasto hospital
Em relatório correspondente às atividades

do ano findo no Hospital dos Servidores do Es
tado, o seu diretor afirmou que ali, só do Mi-
nistério da Justiça, se atenderam a 2.675 fun-
clonários lotados no Distrito Federal. E* cifra
impressionante. O.Instituto dos Bancários, tam-
bém em exposição oficial,, declarou que essa
-autarquia, no aludido ano, despendeu Crf
81.120.354,30 com os seus serviços de asslstên-
cia médica, acudindo a 1.480.125 pacientes e
consulentes. Não incluiu, acrescentou, os que
foram internados e os que receberam auxílios
por enfermidade.

E' um aspecto bem triste das condições em
qué se vive no país. O falecido Miguel Pereira
sabia o que dizia. O Brasil é vasto hospital.
No seu tempo, a pobreza sem saúde ainda po-
dia comprar remédio. Era muito mais barato.
Hoje, desgraçadamente, nem isso.

Frota de cabotagem
A secção de Economia & Finanças aborda

hoje o transporte de cabotagem, ressaltando sua
importância para a economia do país. Todos
sabemos que o transporte de cabotagem exer-
ce relevante função na economia brasileira: é
iàcil compreender que assim seja, pois os gran-
des centros de produção e de consumo situam-
se na faixa marítima, daí partindo a Irradiação
para o interior. Do sul demandam ao centro
grandes quantidades de gêneros alimentícios;

RETORNA AO RIO 0 MARECHAL
MASCARENHAS DE MORAES

A bordo de um Clipper da Pan
American procedente de Caracas,
deverá chegar hoje ao Rio o ma-
rechal Mascarenhas de Moraes, che-
fe do Estado-Maior-Geral das Fôr-
çus Armadas que,. como delegado
brasileiro, assistiu à Décima Confe-
rÊncia Interamericana, reunida na
capital Venezuelana.

Acompanham o marechal Masca-
renhas seus ajudantes, comandante
Mário Esposei, Ten.-Cel. Heitor Al-
meida Herrcra e Ten.-Cel. Wal-
lensteln Teixeira de Mendonça

^ ci 

Banco Ribeiro Junqueira S.A.
RUA DA QUITANDA, 70, li

RUA CHILE, 35.

mm ím
Entre oi automóveis ainda .".So

emplacados e que serüo apreendidos,
se encontrados cm tráfego, figuram
81 carros funerário».

Imagino-Se o vexame que vai ser
para os passageiros!

*F "P •»•

Uma pobre mulher sulcldou-se,
atlrando-se do IO-» andar de um
prédio da rua Sacadura Cabral. Em
sua bolsa foi encontrado um bllhe-
te nestes termos: "Tenho a quem
culpar maa prefiro não dizer nada".

Bem feminino: Queria dizer algu-
nu coita, embora fosse — que na-
da queria dizer.

Ttt

Continuam as queixa» contra a
falta de água. Coitado do Edgard!

O Fluza, agora, está-se lavan-
do em água de rosas.

Níto creio. "Agora", também
éle nfio tem água.

9p 9p .Sp

Falando a um jornalista aõUre des.
quites, disse o juiz da 5.* Vara de
Família que os ccaos mais ocorren-
tes entre nós são os de casais em
que o marido é velho e a esposa
jovem. A separacSo é quase sempre
proposta pela mulher. Causa: incom.
precnsSes.

Compreende-se...

•F *P *V

Foi presa pela Delegacia de' Cos-
turnos a faisa médica Maria Masca-
renhas, que dava consultas na rua
Washington Luiz.

Como descobriram que ela n5o
era médica de verdade?

Oral Pelo prego das consultas.

Cyrano & Cia.

1n»'So, foiiiomo. agricultura e indús-
iria tritlcola. Foram apresentados
no tli^te do governo p^lo ministro
ú-.i Agricultura, sr. JoSo Cleofas.
.¦teh-rvani-se presentes. t:;mbém, ro-

prosentnntes dos Es.as.1o* produto-
rea de trro, dus lavradores e do
Sindicato de Moagelros e ainda re-

prfsentantes da Carieira de Crédito
Aírrlcola do Banco do Brasil e do
GAPiá. Após as apresentações, o
ministro joito Cleofas. em breves

palavras, expôs o motivo da 8a.
i-eunisío da Comissão Tfcnica do Tri-

go bem como os resultados impor-

tantes advindos desses encontros

periO'Ui:os dos interessados diretos
na experimentação, produção e ex-

pans.lo daquele cereal em nosso

pula.
Concluiu afirmando que tem sido

tiio grande o êxito dos trabalhos
técnicos c científicos e dos scrviçoi;
de expansão de trigo Quo sa pod»;
prever, para a próxima saíra tritl-
cola, uma produçüo de um milhão
do tonelada3. Finalizou, dizendo
quo o Brasil caminha a passos lar-
gos para sua auto-suficiêncla do pre-
cioso ceroal.

Falou depois o sr. Valdemar Rey-
the, diretor do Centro Nacional de
Ensino e Pesquisas .agronômicas
que, em nome da comlssüo, expôs
os planos de trabalho a serem exe-
uitados em 1954 pela referida Co-
missão no sentido de aumento da
produçüo, melhoria técnica e econô-
mica do produto.

ESGO AMÍNTOr DÕSÍXCE-
DENTES AGRÍCOLAS

Washington, 23 (U.P.) — Os
EE. UU. se preparam para em-
preender uma campanha comer-
ciai de maiores proporções a
fim de aumentar sua exportação
de produtos agrícolas. Nesse
sentido enviarão missão comer-
ciai aos países da América La-
tina.

O objetivo do governo norte-
americano é reduzir os grandes
estoques da produção agrícola
do país mediante o aumento das
exportações. •

Entre os produtos agrícolas
estocados figuram o trigo, o al-
godão, o milho, tabaco, óleos

.vegetais, manteiga, leite desi-
dratado e lã.

Os EE. UU., através de seus
planos de subsídios, facultando
amplo progresso à agropecuária,
acumularam produtos no valor
de mais de 6 bilhões de dólares,
produtos esses que lotaram in-
teiramente os armazéns e silos
do país, criando para o atual
governo um dos mais sérios pro-
blemas. Da solução da estoca-
gem desses produtos depende a
estabilização dos preços das mer-
cadòrias agrícolas, bem como o
programa futuro de subsídios
para a agricultura nacional.

O Departamento de Agricul-
tura já está organizando as mis-
soes comerciais que Irão em bre-
ve à América Latina, Europa e
Ásia e deu ordens aos adidos
comerciais dos EE. UU. no ex-
terior para que preparem o ter-
reno para a chegada de tais mis-
soes.

Essas missões estarão integra-
das por elementos do governo e
técnicos independentes éiíi quês-
toes agrícola» - -

Oi*í!tn vico-prr.s,den'e do Con-
s»'ho Técrilco ''e Kron-.mia e Finnn-
'¦;ir; ,I-sé Maria .'¦Mf-lín c Jo;1." pt"-
tr>s. diretoit-s d-" Carteirr» de Tf-'
desrnnfo-i e Câmbio do B"nro eto
„'..'3«tl: Vclcnil-T, Bouc2T. sccre'irio
rto CoutMio Tc-nicn rie tí-.onorr'a c
T'nrni:?s: rscr«e Waíhburn. diic-
tor-Supcríntcndente da In*cra:r.ci'i-
ceia (Is Fin--"-i-»m"nto e InvesM-
mento R.A.: Jchn c. CarrPtor, vi-
ce-n».»ei'idontr <:o First Nntiona!
rtar.k ul Eoston; fioorite st-vo-i5ori.
diretor do p.-nl* of T^ndnn K: South
^•r»--lrn; Willi'»n II. Ceaulo go-
i-ent»> do Th? >:illon-l ryiy Bank
nf Nr»" Yotk; J. B. r'c*io*TOn, vi-
rr-jresidPntP da COBAST. Tco»-!nro
'"Hiartim Barbosa e Guüh^tme Gum-
le.
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M:N'StfR'0 DA SAÚDE

Tomará posse, hoje, no carfto de
diretor de Artminlstr'çfio do Minis-
tírio da Saúde, o Oficinl Adminis-
trr.tivo do Qu-dro Suplomentnr do
Ministério da Fazrnda. dr. Luiz Vi-
ce"te Belford de Ouro Preto.

A solenidpr''. ocorrerá às J0 ho-
ras da manhã, nerante o ministro
da Srúde, dr. Mi.tuel Couto Flliio,
ro 6.° andar do edificio do Cluhe
de Engenharia, à Avenida Rio Bran-

Pincel o meu diinVtvn moxon-
.Io u reiiie;;c.iii.) nu tí ...i clu u.»i
núncio, Evn o itmtnclo de um

produto novo, que vni «or i •-
cado por umn flvmn Induttriu!.
Nfio i»ou ncninim pirito ikí.o
ullclo. embora nfio ne fiilla i— ¦
ta pratica. Ou melhor: sei npo-
naa o b:iBt:intn p:ini s:ib:'r comi
u difícil ..

O.s nmorlranos, quo.tcm o ff»-
'.o c'"s roRrns, ô nuu flsttram nb
-vinrias' ilu am!ir)e'o oomerulal,
K r.Ftas nnrmis funciontim. O
redntor tem tlf rr-n «il.ir i'"tr?{
a uciu..'1'j: i)i'iri"'i\'oí!, locar noctoi
.> in ijilflas p:)n'nR.

H ">s .rejtrns s:"o fáceis de do-
-orar e dTIccl» dc np'lciir. O
?itnr comum n.io in»'!.' imssin^i
¦íu> mn pequeno anúncio ó tão
ab^lbisn como um soneto. O

vjiíh a o redator de nr.únclosj
¦:"() poc'"m rtKfr como o Inrnv ,
lista e o nrosadíii comum, qi'c
u:'a as palavras com cena foi-
¦'.'i. Tom do mcdl-lns, e-.lud'ii-
i'-cs com minúcia o sentido lio-
¦ico, o enm e o tamanho, rem'o. examinar n fra-'^ depois dr
^¦:ci'ila, )»"""r cti (orça, limpa-
Ki dè toi'0 o ;'"iv:»r.|un, im"eiri"r
n el'e;to pí:crilr?,!co qcc c!'i po-
dera ter. O t".'"tnr de áni'me'os
rlnvo estudar todos os ar?uman-
tos Cha que podo lan'' ir oi'"o na-
ra con,\encar o leitor, pe"—!'
.->m tudo qin> vai su«erlr a êrlf.
despertar r.'w a vontade de
comprar, apelando para seu sur
ío de economia, <:u de conforto,
nu rua vnldnde, ou seu de-.ejo de
è>:ito social ou ¦-.yx-^o, pera
qualouer um dêsres instintos
ou distes móveis de ação. E
nara ir::o, de acordo coni o 'ore-

Juto oU serviço nue pretende
tender, deve atender a mil pc-
quartos circunstancias, medií".i
obre o estado psicológico eo

tino úc pcísoas a que se dir'-
",c, sou v,c:io, seu nivei social,
•-ua id.iJe, sua situação fin-n-
ceirn, seus problemas... Foi
'entemente èua se formou no
T":'pil a proü.ksão de redutoi do
.núne^..:.; he^e lemos um co:'-

pu de teenicos ii'"o muito gran-.e
mes efeiente. f".le Inclui, enl^e
muitos profissienais que só s:"':i
con'>e"'dos dentro rio meio pj-
hlicU-árlo, alguns escritores eo-
phecidos como Orlgenes Lessa.
Guilherme de Figueiredo* F-nrl
'aniM i)e.";i c!,ar uoeras estes

O redator de anúncios ganha
certamente mais qua o redator
•'o jornal; tem, entret?nto, o ho-
lário cie 3 hnrps e não o de 5,
embora seu trabalho sen, co-
mumente, muiln m.ais árduo c
cansativo.

Ontem mesmo, depois de pas-
iar ahumas horas mexendo com
um enuncio, tive de redigir um;
-ntíoia p"fa um iornal de Seo
Paulo. Bati péeina e meia a
míiqmnn eom rapidez, qir-ise com
satisfação, como um suieito que
depois de andar muito tem""
na areia fofa, c''esa a uma es-
trada de terra firme.

Valerá de alguma coisa para
i escritor o "training" publiçi-
tério, com tòtía a sua minucio-
=a disciplina? Não lhe será ê: se
"serviço militar" útil para de-
.-envolver nele o seneo de eco-
nomia verbal, de precisão, c'e
clareza, forca de sugestão e de
lógica? Cm tese, sim. Na prát:-
sa porém, isso talvez dependa
io temperamento do escritor. O
homem' que passa o dia inteiro
escrevendo dentro de uma tec-
nica Lão estrita, cm que se exi-
íe o máximo de imaginação alia-
4-.o ao rr.:''"irno de contenção e
de-respeito a fatores objetivos e,
utilitários — pode muito bem,
im sua hora de folga, entregue
à literatura, ter vontade de es-
crever coiras assim: "a lua de
agosto semeava crirãntemos e
bicicletas verdes no abril de ten
ionlio de mariposa castanha. . ."

R. B.

ECONOMIA & FINANÇAS

C A B O T A (í E P,I
Ai oondlcflM pe.ultar» da eiioiionwi Drf.aitdirt »ní>ri«t»

paru ... u »>»'. '" '""¦'" """,0 «"''"'""••,,l! «¦«•«.•: IU •
paru ui irani, i .,..,.„, .1.. p,,H.iir:".o no comuiiio o con o»
í^^ciJX.»'"L:!.,c.I«. lnco.,.o,aci,o dc nov,, *,.*
_e..".oml- mmwúrl*. Dn fato, a imttly .«ntai Co ciriu ru:;i. *
",.,2,;.ns. 

nt.c ni quan ww-em ».iJü4:Ii« vim» nco;.»-
a ir.ons f.rl.i in orla m •

lOiauiltUi
dc tramportfi ada atado ai.

oe vavioi
loiiiriiic:»'.»'! a quw.lo ntr.tro
¦avo'v:n t'ii'u oue «u vqrtlic.i

nus
rltn

tiíimo,\J'¦IUri ¦ ^-t-»"t..J d« vm<. •¦• <<¦¦': •;

interior, paia tnUir uni *: Itm»
rcn.ldutlci d.i i-:itiimiiii du P''»<.

On(iu".0!i paro ilmplillsar. po.Mi,
nu mclCura couvnsa pelo c'.-

\Av„« mcloj do trtmavo.tc» «n.twmci no p»U h» uu
.,, ,i.. i»r«.»:incalo da economia nac.onol,
Caiiü-c-ii-fii oa p.-lu t.i:o'.a.'icm. poln o o Uc ma oi i»xouir.o.

uma vez quo ieiv« a toda a rf..l'o ondo «o vor:l.çn, cm in» »»r

ínl n-'dr.rt!" a ovolu-Oo ccoaômlca rto EflB«! » Hlx» *""l»'>«

que «o estonáo BO Nordcst? nt<- o Ho c;nui'.'e do Sul.

O traneporte dc cahnt.vcm entre ob povlot n i Reciic c

rie Ffllto A:.Hie ntjndi» Mi Irúlfju inc.rniüc .nai! Iiliport.inti- , •»

pnls, |A mio enfelxn B"nd-« roí-tlnr.cnta», d» matirliu-pr.ni^,

gCnâroí allmrnllcio» c inaiuifAtui •> E 6 n trnn»porte mrrMi»» o

oi;»tc'ro o man brroto (in.'as ar rcatlvnm«ote pfpusnn. r.».-,.

pesas do con«crvr.çflo o»'' rcnwr. po!b exclui ns dispMidloí i- -\

a via parmanimtsi nlcni dltuo. a cipai-ltiaS» di» tne.-.c-.ur

orandea quanllriadei u loimni d «tínciau concorre par» bom rt-i-

l)o:-:o uutto. AcrcJCC plnda oue em r-lnc. o ao p') ¦>

o consumo de c.m.buativel é ir.or,.»4'o u-,»,- • ¦¦>.

mi ri! .na Miür pr"P' aüo inonor uu" "s d ir.on

.i.cin»» de tiT.iii-inrle.
ü d». .-in».'.;ii'i'nto nn .»antilu«ein. no Brasil (em aldo »n.

si-niílciv.c. No p.-rlodo di» ap^-l-ucria - 10 7 «SI -ri—

inento on transporte erctuaüo p-ih i^urlnha nercante de , .-

bnla-1'pi foi d» -ll»' í». ou nolnn n%'a.-.ualmonto A» u.iar.tiu i-
C.-ji transportadas nr.ísnvnn. dt» :: a54 ilOD loneod i» o»; ü::; »i

1.775.ni'(i tonci.idab c,n 1Ü51 Paia o i pn de t.'Siu"orte eu

questPo casa ovoluçSo t rldicl.lo subretudo -u .'.i-ln >* to-.il-
dera o crescimento econômico do pais E os mVneius ael'a
nf.o revelam com propriedade a cvoteçf.o havda, pn ? ra o
do aumento da carsa transporltda foi frito por i-dipos dc fccn-
delrns eatranr.elras, sob o raslrrte dc cxceçllo que vltorou e.a
oca"16c»a de sárlas dificuldade» no nbaslcciinento dos grandes
centres internos de consumo.

KSo s« r)'H> dcsronh?cer. todavia, que aquele Aumentei do
cava verificado represeniou aorcciAvel esforço dn navejaçf.o
ccate'1'A naílonnl. dida a decadência generallitado olt« se ob:?r-
vn m f-o'.a r rnectlva. Hoie cn d!t. a marinha mercante bra-
s''?'rn ric ciihotaçem 6 constituída P'»r barcos de trís nata-
rc?as:

ll navios velhos, de mais ne 3'i anos di» uso mmlerrupto
e. portanto, cm avançado ee*ado tf** obSf^cspPncín;

(MnXíTlo
trnn» wrtail).
QUO a (r.TNio

2) t*?vio_ mais recentes, povem r
n."o snt'stntórla pnra o p-!s. co
nn. ios de dcssiTibr.voue m'Ii'11
Un.tlos aoóa a auorra;

3i harco8 ck1 peoueno ralado, d'»; ¦
em tírmos df inieijy-e da i

¦> explora.'flo p ¦u"o,n,c;i
ío nor e::en p!o os l»ST,
!i(Irttt;*-if|ní; nns hVíidOS

:>¦? ut acrM) íi:it><
i»o njn na^o.ial.

Anesar de existit umn o'.', cluí-s •mor/T.^s privadas df rena
env:i'_adiira e a'Ktmias outra.»» qvs exploram p:qufn!s:-tr s
iiavlvs, o transporte d» c-ib.-t-;,»m nu B.as.l e caet-l-íu 1» ¦•
Es:-»tio através duas emuidsns cue otunm no nimo e que. pc-
su.'id'J rrí»'.:u antiquadas, en i»! »v.t'o a,-:lu de drcaíenc'a ll-t-
nica, elnda se d3o o lu?:o Ca alin.entnr concorrência e.itre s:.
Cs sir».-!c''os anua's que cssrj dt»ns empresas tslítin paro a
manuljnço dos péssimos serviços que oferecem, |á atlneem A
casn dos SOO milhões de crur.olros

Nüt> faz muito, prosrainou o governo o reequlpamento da
frota costeira oficial; a Comisão Mina Brasil-Estcdcs Unifns
cisborou um plano cuja parle cm divisas seria financiada pc'o
ETrimbank e nelo Banco Internacional; tal piano prev a a
aquisição de 8 navios de pouco mris de 4 OM tons'adas cw.,
tioo !':o (Cimavl, da frota metcanie de reasrva do Estarias
Imites), a copstruçllo do al.tuns outros de tiro m?nor, rie 2 e'.'0
ton.dw. adaptados às peculiaridade» do comercio ct-st'iro do
pais. e a reforma integral dos pouquíssimos barcos existentes
em rondirões de aproveitamento,

Aprsir de'tuáo Isso infeiiznent» alç o momento nada o:»

positivo foi realizado para a iimlementáeão de tfio iimortamt
setor!

BANCO B?AVISTA S.A,
Uma complct?. organlzaçio bancária

tNTREGA Dc CONDECORAÇÕES
eo ministro e outras pifes

psfenies da Armda
Em cerimônia que tcrA lugar a

20 do corrente, nos snlíics da Em-
baixada da B^.Eica, à rua Bona
Mariana 41, o Embaixador da Búl-
Sica, sr. Mareel-Henrl Jnsper. fnrá
entrega ao almirante Renato Gui-
lobcl da Grã-Cruz da Crdem da
Coroa, condecoração com que foi
tigre ciedo o ministro da Marinha
pelo Rei dos Bclgis, Boudouin I.

Nessa mesma ocasião, o almirante-
de-Esquadra Attila Monteiro Ache,
chefe do Estado-Mrior da Marinha,
o comandentc-geral do Corpo do
Fuzileiros Navais, vice-almirante Syl
vio dc Camargo e o vice-almirante
Antônio Maria de Carvalho, secre-
tário-gercl dj Ministirio da Marl-
nha, serão Igualmente ccndccora-
dos pelo Embaixador da Bélgica.

DE 65 MIL TONELADAS A SAFRA
DE TRIGO DO PARANÁ ..

São Paulo consome 800 mil sacas de farinha de trigo por mês
— A triticultura em Minas e Mato Grosso — Outros esclareci-

mentos na VIII Reunião da Comissão Técnica do Trigo
A safra de trigo do Paraná, re-

lativa ao ano de 1953-54, foi avalia-
da em G5 mil toneladas, segundo
Informou ontem, na VIII Reunião
da Comissão Técnica do Trigo, o
sr. Rubens Supllcy Ferreira do
Amaral, diretor do Departamento
da Produção Vegetal da Secretaria
de Agricultura daquele Estado. Es-
sa autoridade prestou, ainda, outros
esclarecimentos sóbre a trltlcultu-
ra paranaense, que vem sendo cs-
timulada pelo Ministério da Agri-
cultura e pelo governo estadual.

Os trabalhos da Reunião, insta-
lados anteontem pelo ministro João
Cleophas, prosseguiram sob a dl-
roção dos srs. Waldemar Raythe e
Itagiba Barçante, respectivamente
diretores do Centro Nacional de En-
sino e Pesquisas Agronômicas e do
Serviço de Expansão dp Trigo.

Ainda sobre o trigo no Paraná
falaram os srs. Henrique Pereira,
chefe da Estação Experimental de
Ponta Grossa; Adyl Raul da Silva,
chefe da Secção de Fltotécnica do
Instituto Agronômico do Sul; Giam-
pero Baldanzl, da Secretaria de
Agricultura do Estado; e Cato Gra-
cho Pereira, chefe da Estação Ex-
perimcntal de Curitiba. Esses téc-
nlcos abordaram questões de ex-
perimentacao de variedades trittr
colas, adubação, produção dc se-
mente selecionadas, etc.

O TRIGO EM SAO PAULO

O sr. Amadeu Conceição Júnior,
inspetor do Serviço de Expansão
do Trigo cm São Paulo, tratou da
capacidade moagclra desse Estado
e da fiscalização que tem sido fei-
tn em defesa do produtor do trl-
go nacional. Adiantou que São
Paulo consome 800 mil sacos de fa-
rinha de trigo, mensalmente, e que
esse consumo constitui o maior es-
tlmulo para que os agricultores
paulistas aumentem suas planta-
ções tritfcolas.

Por sua vez, o sr. José de An-
drade Sobrinho, da Secretaria de
Agricultura de São Paulo, salien-
tou a importância da campanha do
trigo no Incremento geral das atl-
vidades agrícolas.do Estado. Afir-
mou que a cultura do trigo tornou-
se possível, ali em virtude da im-
portação de variedades do Rio
Grande do Sul, ParanS e Minas Ge-
rala, as quais foram submetidas a
ensaios experimentais para adap-*-ic3o ii nova» condições ecolô-

I — NOTAS NACIONAIS

1) Alta do café no mercado
Interno

Continua vertiginosa a alta do
c-fé no mercado Interno; em San-
tos a saca JA estA custando cerca de
CrS 3.000.00. Vamos prer'»nclar a
uma expansão adicional do crédito
te.mbém por mnls êste motivo: nc-
cessld».de de elevação do financia-
n.ento an café.

3) Comercio com a Europa
Central

Fala-se n:t possibilidade de aumen-
to do ccmérclo do Brasil com a Eu-
ropa Central. Os meios comerciais
Informam existirem centatos oficiais
cem a Hungria; a Tcheco-Eslová-
quia procura o Incremento do co-
mércio recíproco e agora da Rom_-
nla, chegam nofclis de que, den'ro
em breve, virá ao Brasil uma missão
comercial desse último pala.

II NOTAS INTERNACIONAIS

1 Turquia — Rxportaçôea
dc algodão

A Turquia continua a aumentar
sua t:?rtlc5psçílo no merendo inter-
nacional de algodão; da presente sa-

fra agrícola Ja tem assegurada a
venda de 13.402 toneladas do piodu.
to. A boa qualidade do alimcYio tur-
co e n embalagem quo aprecejta la-
M-m prevfr exportação crescente, eo-
bretudo graças ao esfmulò oficial
que vem sendo dado à respectiva
produção.

2) Indonésia — Recuperação dos
nivela de exportação do café

A Indonésia recupera ràpldamen-
te os níveis de exportação de café
dos tempos anteriores à guerra Em
1938 havia atingido ao máximo de
15.550 toneladas; Já em 1053 atingia
as 35 000 toneladas!

III - DOCUMENTÁRIO
ESTATÍSTICO

Comércio Brasil — Europa Centrai
(Iugoslávia — Tcheco-Eslováquia)

CrS 1.000

1938 1945 1952

ExportaçSo
Importação

47.478
67 339

117 920
148 400

(Para outras Informações sôbrs
comércio e produção, vejam, no se-
ftundo caderno, a secçfio "Vida Co-
merclal"-.

Imagens do tempo

PROTEGER DEMAIS

glcas. Êste ano , São Paulo deverá
cultivar 3 a 4 mil hectarea com tri-
go.

EM MINAS E MATO GROSSO

O desenvolvimento da experimen-
tação do trigo em Minas Gerais
foi relatado pelo sr. Carlos Euge-
nio Tibau, do Ministério- da Agri-
cultura, o qual mencionou os tra-
balhos realizados durante dez anos
para a solução dos problemas re-
lr.tivos a variedades, espaçamento,
épocas de plantio, etc. Disse que os
ensaios experimentais efetuados em
1953 em Patos de Minas Belo Ho-
rlzonte, Água Limpa e Pitangul
demonstraram ser a variedade Eli-
1.116, criada no Instituto Agronô-
mico de Minas, a mais conveniente
ao Estado,

Quanto a Mato Grosso, a Reu-
nião ouviu, a respeito, uma expo-
sição do sr. Sebastião de Campos
Borges, chefe da Secção de Fomen-
to Agrícola no Estado. Êsse técni-
co informou que lã existe uma área
de 100 mil quilômetros quadrados,
boa para a cultura do trigo. A
fim de aproveitá-la, entrará em cn-
tendlmentos com o Instituto Agro-
iiftmlco do Sul para a realização de
experimentos nos municípios de
Ponta Porã e Maracaju.

OS TRABALHOS DE HOJE

Hoje, das 9 às 12 horas, a Comis-
são Técnica do- Trigo anreciará re-
latórios referentes ao trigo em San.
ta Catarina e, dns 14 às 17 horas, os
do Rio Grande do Sul. ¦

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

A Pagadoria do Tesouro efetuará
hoje o pagamento das seguintes fô-
lhas do l.o dia útil:

Presidência da República e Or-
gãos subordinados (funcionários).
Tribunal de Contas e Ministério da
Fazenda.

Pagadores do Tesouro efetuarão
o pagamento nos Ministérios da
EducaçSo e Cultura, o da Saúde,
Congresso Nacional e Poder Judicia-
rio, relativo' ao l.o dia útil.

Telefona um leitor: "O pro-
jeto do Instituto de Cinema sc-
rá assim tão ruim como o se-
nhor diz?..." Amigo leitor, não
liá nada completamente ruim
entre o céu e a terra, nada, nem
os projetos de lei. O stibstitu-
ttuo da Câmara — atualmente
no Senado — institui, por
exemplo, cursos de formação e
aperfeiçoamento para artistas,
diretores e técnicos, e esta é,
talvez, sua melhor inspiração.
Também recomenda que se
ea'aminem os cinemas, antes da
inauguração, para ver se fun-
cionam bem e se o espectador
não corre o risco de morrer pi-
soteado em instante de pânico.
Êste último cuidado deue figu-
Tar no código de obras munici-
pais, mas a cada momento se
abrem casas inconfortáveis ou
mortíferas.

Em compensação, cogita-se
de fiscalizar o direito autoral
no cinema, atiüidade que pode-
rá muito bem ser exercida pe-
los próprios interessados, como
vêm fazendo autores teatrais e
compositores, através de' asso-
ciaçôes especializadas e livres.
Manda-se promover e fiscalizar
a cobrança de taxas e impostos
de cinema, quainio o tnelhor se-
ria investir nesse encargo o
exército de agentes fiscais e ar-
recadadores da União e dos Es-
tados, que há por ai, e tião criar
novos órgãos. Converte-se a
atual "taxa para educação po-
pular" em "taxa de censura ci-
nematofjrd/ica", o que é psico-'ògicamente antipático, e social-
mente ainda mais. Cria-se um
novo imposto de selo, "para
educação popular", e seu produ-
to é reservado a subvencionar
produtores cinematográficos.

A concepção oficial de "am-
paro" é sempre a de dar dinhei-
ro — e em geral a quem já o
possui. Se vamos subvenv-mar
empresas que tiveram bastante
pecúnia para oastá-là no prepa-
ro de película de longa metra-
gem, por quê não estender o fa-
vor, por exemplo, às grandes
tiragens de lipros nacionais?

A odiosa imposição do filme
nacional perduro no «ubititutl-

vo. E' feita menos ao exibidor
do que ao público. Amanhã se
proibirá simples?neníe a apre-
ientaçáo de qualquer película
estrangeira — porque o Lima
üarreto vale o John Ford, e Ali-
c/iele Morgan não tem mais
classe do que Marisa Prado.
Talvez se aplique a 7nedtda ao
teatro, por analogia. E por què
não estendê-la aos livros, ini-
pondo a venda de vm volume
tupiniquim por oito Galliniards?
Quando o Estado se mete na
vida dos iedadãos, tudo e pos-
sivel.

Pune-se o produtor que alu-
gar mais barato os seus filmes.
Exemplo típico da mentalidade
de que é preciso a todo ttan-
se defender o produtor contra
o consumidor.

Fixa-se a percentagens do»
prêmios a serem concedidos ao
produtor, ao diretor, ao totó*
grafo, ao cenarista e ao técni*
co de som, mas não se estabele-
ce nenhum critério para os
prêmios ao artista, ao autor do
argumento, ao autor da parti*
tura e ao figurinista.

Haveria muito que anotar,
mas n atenção do leitor, como o
espaço, é reduzida. Resta a im*
pressão: Querem o governo e o
congresso proteger o cinema
brasileiro? Criem-se cursos, dis-
tribuam-se bolsas de estudo, es*
tabeleçam-se prêmios, facilite*
se crédito bancário sem favori*
tismo, evite-se a criação de no-
vas taxas e impostos sobre dl*
versões. Tudo isso pode ser
feito, com simplicidade, por
meio de umas poucas medidas
legislativas na órbita do Minis*
tério da Educação. Não se in*
terfira, porém, no processo eco*
cômico e na\_tividade indus-
Mal, para atrapalhar ainda
mais. A industria brasileira de
cinema se desenvolverá à me*
dida que fâr imprimindo me-
lhor qualidade a seus produtos.
O favor público atrairá novos
capitais e, não havendo excesso
dè controle oficial, faremos um
bom cinema. Até Ui, o oue se
pede é isto: deixem o futebol
e o cinema ao povo. e êle não
será de iodo infeliz. — C. D. A.
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O julgamento do Tenente Bandeira
*&>}.

Marcado para depois de amanhã, começa a agitar o Foro — Mari-
na, "pivof" do "Caso Sacopã", presa ontem por determinação do
juiz João Claudino, como testemunha faltosa, arrastou grande
quantidade de curiosos ao Tribunal do Júri — Ontem mesmo foi
ela posta em liberdade — O auxiliar da acusação não tem dúvida
de que Bandeira será condenado, enquanto que o da defesa ga-

rante a absolvição

Marina, acompanhada de seu padrasto, Luiz Isolda, e do comissário Rui Dourado, chegando
à Polícia Central ¦..*.?"

Aproxima-se o dia do julgamento do tenente Bandeira e a expectativa cresce em tomo
do seu resultado. Na tarde de ontem, quando se extinguiu o prazo para a juntada de documeu-
tos aos autos, o movimento no Foro foi dos mais acentuados, deixando antever o que será-'o
dia de sexta-feira, quando o oficial irá prestar contas à Justiça.

Dois assuntos apaixonavam os freqüentadores do Palácio da Justiça: o julgamento -e. a
prisão de Marina de Andrade Cosia, o "pivot" do crime do Sacopã. Estes dois assuntos
eram motivo das conversas dos grupinhos que se formavam nos corredores dp Tribunal dp
Júri. Advogados, jornalistas, funcionários da Justiça e estudantes de direito, não "fugiam.à
palpitante questão, emitindo opiniões e conceitos, sobre o próximo julgamento.

A PRISÃO DE MARINA

Desde sexta-feira última, quando deveria ser realizado o
julgamento do tenente Bandeira, que a jovem Marina de Andrade
Costa vinha sendo procurada pela Polícia. O seu não compare-
cimento ao Foro — havia sido arrolada como testemunha — levou
o Juiz João Claudino de Oliveira e Cruz a decretar sua prisão
preventiva. O mandado de prisão foi expedido à delegacia de Vi-
gilàncla e. Imediatamente, o comissário Moacir Novais, substituto
do delegado Hermes Machado, designou quatro Investigadores paraefetuarem a prisão da jovem. Acontece que Marina mudara-se do
apartamento 202, do edifício 74, da Rua Coronel Afonso Romano,
onde residia, e nada comunicara ao juiz. Iniciou-se então a pro-cura da jovem, surgindo, na ocasião, inúmeras versões sobre o
seu paradeiro, inclusive que ela havia se homlslado no sitio do
defensor de Bandeira, o causídico Romeiro Neto, no município
de Barão de Vassouras. Outra versão já apontava Marina como
refugiada num hotel de Friburgo. Enquanto isto os investigadores
trabalhavam para localizá-la, até que souberam que ela se en-
contrava em Niterói, na casa de uma irmã de seu padrasto, na
Rua Nilo Peçanha, número 45.

manho tspalhafato por mais um pe-
dido, como se isto fôise coisa do
outro mundo.

E concluindo: ,
— Kat& todo mundo de cabeça vi-

rada. Ninguém mais se entende...
Oôrca das 16,30 hora», o Jul-/. Jo&o

Claudino, que na ocasiio presidia
um julgamento, ordenou que Mari-
na de Andrade Costa viesse à sua
presença. Imediatamente a ordem
foi transmitida & Penitenciária de
Bangu e cresceu a expectativa em
torno de seu aparecimento no Trl-
bunal.

As 17,50, trajando sala preta, liiu-
sa listada de cinza, sapatos pretos
e sem pintura, dava entrada no Ffi-
ro, acompanhada de seu padrasto e
de uma assistente soclal, a Jovem"pivot" do crime de que foi vitima
o bancário Arsênlo Aíritnio de Le-
moi. T&o. logo chegou. foi lntrotiu-
zlda no gabinete do magistrado,
Juntamente com o promotor Emer-
son de Lima e o advogado Evandro
Lins e SUva. Um verdadeiro bata-
lhSo de fotógrafos e repórteres
.-.guardava na salda o resultado da
conversa com o Juiz, Preclsamen-
té às 18,30 horas, Marina deixava o
Palácio da Justiça livre. Fora revo-
gada a ordem-de prisão. O despacho
do juiz deixa' claro que o objetivo
da medida fora satisfeito. Eis o des-
pacho. na Integra:"A prisão da supllcante foi decro-

tldoraçao do despacho, comprome-
tendo-se a atender At posteriores ln-
tlmaçfiès. O fato constituiu tòrlu
advertência e o objetivo da medida
ficou satisfeito, plenamente. A sú-
pllca da testemunha merece, assim,
a consideração do Juiz, mantido que
esta o prestigio da Justiça. Tanto
mais que agora a testemunha Ja se
encontra assistida por Ilustre advo-
gado, que nilo mais permitirá Incida
ela em novos erros.

Considero a testemunha punida,
com a sua simples prls&o e recolhi-
mento à Penitenciária.

| Revogo a prls&o decretada, deven-
do a testemunha ser devidamente
Intimada, em cartório, para o Jul-
gamento do réu, nAo obstante o seu
expresso compromisso de compareci-
mento, na súplica Inicial.

Expeça-se alvará de soltura.
Custas do Incidente pela testemu-
nha. Publique-se. (a) Joio Claudino
de Oliveira Cruz, juiz da 1.» Vara
Criminal".

NOS BASTIDORES

O Incidente criado pela prlráo d:
Marina, em coisa alguma velo arre-
lecer os ânimos dos freqüentado-
res dos corredores do Foro. AU nos-
sa reportagem pflde observar o mo-
vimento dos principais Interessados
no Julgamento do tenente Jorge Al-
berto Franco Bandeira. A um can-

O advogado Romeiro Neto, atual
eecret&rlo de Segurança do Estado
do Rio, tf.0 logo soube da versão de
que a Jovem estaria homlslad.-i em
eeu sitio, veio a público e desmen-
tlu a noticia.

Os Investigadores da Delegacia de
Vigilância dlriglram-se, então, para
Niterói e, na manh& de ontem, con-
seguiram prender Marina, conduzln-
do-a para esta capital, onde apresen-
taram-na ao comissário Moacir No-
vais,

NA PENITENCIARIA DE BANGU

Após as formalidades de praxe, foi
anunciado que a Jovem Iria para a
Penitenciária de Bangu, onde fica-
ria A dlsposlç&o do Juiz. A notícia,
que mais tarde viria a se confirmar,
deixou Marina transtornada, tendo
ela externado o seu pavor de ficar
prosa naquele estabelecimento penal.
Procurou, ent&o, localizar seu advo-
gado, Evandro Lins e SUva, na espe--rança,, de que o mesmo conseguisse' j» 

a revogaç&o da prlsfio preventiva.
Este, que desde a véspera Já havia
conversado com o Juiz Jo&o Claíi-
dino, solicitando a medida, nada pó.
ae fazer, uma vez que o magistrado
exigira a apresentação da moça.

Na tarde de ontem, numa cainío-
neto da Policia, Marina foi condu-
zlda a Bangu, onde permaneceu tô-
da a tarde. . '..'.. ;•'-. ..'

RELAXADA A PRISÃO •

Por sua vez o advogado Evandro
Lins e Silva dava entrada, em Jul-
zo, de uma petlçáo solicitando o re-
laxamento da prts&o de Marina. Fêz
entrega do documento e, enquanto
aguardava seu despacho, teceu para
nossa reportagem,'algumas conside-
rações sóbre a medida tomada pelo
Juiz.

— Isto é um absurdo — disse —
e n&o sei mesmo onde Iremos parar
com êste estado de coisas. Está moça
foi transformada de testemunha em
ré, sem a menor cerimônia. Investi-
gadores do Rio Invadiram úm doml-
clllo no Estado do Rio e prenderam
Marina, pelo simples fato de náo
ter comparecido ou ter mudado de
residência sem avisar ao Juiz. Uma
coisa que deveria ser de rotina assu-
me ares de sensaclonallsmo. A Dele-
gacia de Vigilância, com mais de
seis mU pedidos de prlsáo preven-
tiva, guardados na gaveta, íêz ta-

____^__\ H«HiffiKi:.;|k

^^ê ,^K*^j^ffl_._^B^%^.
j^W \\\Wè§$ÊÍ8!È£ÈÊ3Êm \Wf$k

¦^B ijBfjHgl-'. ^M_É£_^B _f__fPvuía

í W^^^^* ^TyJ,^ S^^l^mmmmW^^^Èi^^WiÊW^i-^

lUiK ' ' ' ',¦ ,-^™liPÜHH WmWÈi?

&»*A', if^^^SjmM fcys^jji,- __$___ w_r

Marina nndrade Costa, o "pivot" do "caso Sacopã", quandoera identificada no Depósito de Presos da Policia Central
tada por haver a mesma Infringido
a lei, cem o nfio cumprimento das
exigências impostas às testemunhas.
Tal faculdade é conferida, pela lei,
aos Juizes, para que possam Impor
o respeito à Justiça e o próprio pres-
tlglo da autoridade. O único Intui-
to do Juiz é o próprio esclareclmen-
to da Justiça e tal íoi, também, a
finalidade da medida decretada. Já
agora, a supllcante solicita a recon-
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^•'Decoradora de interiores"...
._._aquela que, graças áp seu bom. gosto

eà sua sensibilidade, sabe descobrir os segredos que

fazem os ambientes confortáveis e elegantes.

Êsse bom gosto e essa sensibilidade é que

AA A .. -levam os fumantes a preferir
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to o crlmlnallsta Evandro Lins e
Silva confabulava com o promotor
Emerson de Lima. Assunto: prls&o
oe Marina. Do outro lado, o advo-
gado Romeiro Neto, patrono do ofl-
ciai, conversava com o comissário
Rui Dourado,' autoridade que teve
participação direta nas investiga-
ções sóbre o crime. Assunto:' Jul-
gamento de Bandeira. Mais adiante,
o crlmlnallsta e Jornalista Serrano
Neves atlçava a fogueira, fazendo
perguntas Indiscretas sobre a data
certa do Julgamento, uma vez que
é de opinião que, ainda desta vez,'os defensores do acusado consegui-
r&o adiar a sess&o Enfim, o assunto
."Bandeira" dominava a todos.

O JORI '.;'.'.':¦;

Uma das primeiras preocupações
dos advogados de defesa, no caso
de grandes Julgamentos, é conhecer
os Jurados do mês e saber se sáo"duros" ou "maieávels". Uns con-
denam sempre, enquanto outros po-
dem ser dominados da tribuna. O
que vem causando espécie no Jul-
gamento do tenente Bandeira, mar-
cado para depois de amanha, é que
os Jurados desta mes s&o considera-
dos "duros'.', uma vez que ainda n&o
concederam nenhuma absolvição.
Isto faz com que corram pelos cor-
redores do' Foro. ,ué anda desta vez

]'" I ^

Condenado
AFIRMOU MILTON SALLES,

AUXILIAR DA ACUSAÇÃO

Bandeira n&o será Julgado. O mo-
tlvo, aliás o único que pode*' ser
apresentado agora, seria o de uma
doença repentina que lmposslblll-
tosse o oficial de comparecer ao Trl-
bunal.

RESERVADO O PROMOTOR

O promotor Emerson de Lima, que
rcompanhou todas as diligências po-
Uclals e que irá funcionar no Jul-
gamento, ao contrário daa putrás
vezes, quando ee mostrava loquaz,
desta vez mostra-se reservado. Pro-
curado pela nossa reportagem, ne-
gou-se a falar sóbre o Julgamento,
dizendo que estava se guardando
para a próxima sexta-feira e "lou-
co" para que tudo aquilo acabasse
para poder descansar. N&o escondeu,
no entanto, sua certeza de que o
réu será condenado.

A DEFESA CAUTELOSA

O advogado Romeiro Neto, patrono
do tenente Bandeira, mostrou-se
cauteloso. Também nio quis falar
& nossa reportagem, sob a alegação
de que multo Já havia dito e quo
n&o havia novidade digna de regis-
tro. Já dera entrada nos últimos
documentos dos autos.

E sóbre a anunciada "bomba"
que o senhor teria para apresentar
no Julgamento? — Perguntamos.' — Sou Inimigo de "bombas", dls-
¦a.

E concluiu maldoso:
"Bombas", neta meptno nc tem-

Md* colégio,,»,

iA..A^:...AAA.:AA:A^^___Wm%mWtmÍ

Absolvido
GARANTIU JOSÉ BONIFÁCIO,

AUXILIAR DA DEFESA

PERDEU 0 PASSAPORTE
Num táxi, entre a Rua das

Laranjeiras,543 e Rüa Senador
Vergueiro, 69 (Consulado da Es-
panha), a senhora Helena Aguir-
re de Barros, que se encontra
de viagem marcada, perdeu seu
passaporte especial (de' côr
ziiú.) Solicita-se ao motorista
do carro, ou a quem o houver
encontrado, devolvê-lo à reda-
ção deste jornal ou avisar nelo
telefone 52-2020..

"ÜM AMIGO SILVA"
O capítão-tenente Levy Scavarda,

que está incumbido, pelas i autorida-
des navais, de apurar o desapareci-
mento do sargento da Marinha Eu-
clydes Freire de Oliveira, solicita,
por nosso intermédio, à - pessoa quelhe. dirigiu um cartão, ae mdata, orl-
ginárlo de Anchleta, Estado do Rio,
assinado com o pseudônimo de "Um
amigo Silva" c prestando Informa-
ções do maior interesse para o.as-
sunto, que se identifique ou of exe-
ça maiores esclarecimentos que o
conduzam a positivar o que lhe ioi
dito no citado cartão; ou seja, queo Sargento em causa "é falecido"
e qiie "como louco, caiu no mar".
. Apela-se, assim, para "um amigo
Silva» no sentido de que atenda &
solicitação acima no interesse da
própria familia do desaparecido, a
qual vive em extrema dificuldade.

Os esclarecimentos pedidos pode-rão ser enviados àquele Oficial, na
Diretoria do Pessoal— 4.» pavimen-to:— Ministério da - Marinha; Rua
1.» de Março, Distrito Federal.

CONDENADO
Perante o Tribunal do Jurl; foi

submetido a Julgamento, ontem, o
reu João Francisco da Silva, acusa-
do de haver, no dia II de dezembro
da ano de 1951, na Avenida Teixeira
de castro, 534, efetuado, à traição,
disparos de arma de íogo contra
José Francisco Giudlcc, matando-o.

Após os debates, os jurados resol-
veram condenar o reu a 8 anos de
reclusão.

PACTO DE MORTE
Salvador, 23 — Anteontem nu-

ma casa suspeita, sita na. rua
Cristóvão Colombo, Inis Gomes da
Silva, conhecida por "Mãezinha",
proprietária da mesma e seu aman-
te Walter Sotero da Silveira, sul-
cldaram-se, ingerindo forte tóxico
misturado com cerveja. As autori-
dades tomaram •«n,,«elmento do*«to, (Asp)- .. - -
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OS AUXILIARES

Os auxiliares da defesa e da
acusaç&o, os advogados Josá Ilunl-
lácio e Milton Salles, respcotlvamcn-
te, por sua vez mostraram-se mais
realistas e fizeram declarações lncl-
tivos sôbrc o próximo Julgamento.

O primeiro, respondendo a uma
pergunta, foi taxativo:

A defesa Já está preparada e
nio tenho dúvida de que o réu será
absolvido, N&o existem provas sufi-
cientes para condená-lo e estamos
perfeitamente tranqüilos. Absolvi-
çio e nada mais, 6 o que esperamos.

Milton Salles, auxiliar da acusa-
ç&o, foi mais longe em seus con-
celtos:

"Espero pura e simplesmente
ii condenação do acusado — disse-
nos. As provas dos autos slo sufi-
cientes para condená-lo. São provas
Irrefutáveis que, estou certo, con-
vencerío a qualquer Jurado. •

MAIS DE TRINTA HORAS
DE JULGAMENTO

Em seguida passa a tecer consi-
deraçóes sobre o Julgamento e diz:

Será um dos Julgamentos mais
s.r.saclonals dis últimos tempos.
Creio que levará nada menos de
trinta horas. Isto se nem todas. as
testemunhas forem ouvidas. Caso
contrário, levará mais tempo,

Mas, concluiu, trinta ou mais
cie trinta, nilo Importa. O tato 6
que o réu será condenado, disso n&o
tenho a menor dúvida.

. .AS TESTEMUNHAS '

Para a próxima sexta-feira são
aguardadas Inúmeras surpresas, du-
rante o Julgamento do tenente Ban-
delra. Multa coisa pode acontecer
depois de amanhã. Uma delas, que
por certo constituirá motivo de far-
to noticiário, será a que se refere
ás testemunhas que Irão depor em
plenário.

Estas testemunhas, em número de
dezesseis, se constituirão num ca-
pltplo à parte. E' que multas delas
poderão sair do Tribunal direta-
mente para o 5.» jMstrlto Policial,
como falsas testemunhas. Tão logo
o Conselho de Sentença termine o
Julgamento dos quesitos referentes
ao réu, responderá a outros tantos
quesitos, formulados pelo Juiz, pro-
nunclando-se sobre o depoimento
de cada uma das testemunhas. Des-
ta resposta poderão sair novos ln-
quérltos contra elas por esconde-
rem ou deturparem a verdade. Sur-
glrâó então os Avanclnls e Jeovans
QCBpldos de suas falsas lndumentã-
rias...

As conseqüências desta queda de voltagem são
desastrosas para os motores dos seus aparelhos
elétricos: desgastes severos — até a queima!

PROTEJA OS SSUS APARELHOS ILÈTMCOS NORMA.
LIXANDO A VOLTAGtM COM O USO DOS

RBGULADORES DE VOLTAGF**

l - i

¦ 
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NAS BOAS CASAS !

Os bastidor., (io Foro estiveram ontem movimentados, conforme pôde fixar nossa òbje-
tiva, quando Evandro Lins e Silva, patrono de Marina, falava ao promotor Emerson cio
Lima; e Romeiro Neto, advogado do Tenente Bandeira, conversava com o comissário

Ruy Dourado

Agrediram e amordaçaram o sacerdote
0 fato ocorreu no Orfanato São José, em Jacarepaguá, onde os ladrões vas-
culharam os aposentos destinados ao bispo da cidade -- Socorrido o religioso

no Hospital Carlos* Chagas
Audaciosos ladrões penetraram na

madrugada de ontem no Orfanato
São José, situado na Estrada Cape-
nha n. 856, em Jacarepaguá, e ba-
leram na porta da pequena casa
existente nos fundos, onde mora o
capelão Israel de Souza. O sacw-dote. Julgando que sc tratava de
alguém que necessitasse de seus
préstimos, abriu a porta ocasiãoem que três desconhecidos, empu-
nhando facas e cacos de garrafas,exigiram dinheiro.

AGREDIDO E. AMORDAÇADO
Como o capelão dispusesse ape-

nas de 100 cruzeiros, os vândalos o,
agrediram, envolveram-lhe a ca-
beça com um lençol da própria ca-
ma e em seguida amarraram-lhe os
pés e mãos com um fio elétrico.
Roubaram então do religioso o re-
lfigio de pulso, os óculos, uma ca-
neta e o rádio de cabeceira, retl-
rando-se para os aposentos reser-
vados ao Bispo da cidade, quandoem visita ao orfanato.

SOCORRIDO NO H.C.C.

Depois de passar o resto da noi-
te procurando libertar-se da mor-Ir... í:t~ ve..'- I --.,- ¦•<:-,¦' - ¦

INTRUSOS E CONTRAVENIORES
Concedida a reintegração da posse pelo juiz

Haviam feito do imóvel uma "fortaleza"

Desde a morte de Waldemiro
Francisco dos Santos, locatário do
prédio n, 45 da Rua Visconde de
Maranguape, vinha o imóvel sendo
ocupado por lntrusos que ali ins-
talaram uma "Fortaleza do Jogo dos
Bichos". O proprietário do prédiocomerciante Albino Belo Esteves
solicitou então ao Juiz Osni Duarte
Pereira, da 18a. Vara Cível, a rein-
tegraçâo na posse do mesmo, tendo
sido o pedido despachado favorà-
velmente e designado para cumprir
a ordem do magistrado o oficial de
Justiça Sérgio Arnaud.

PRESO UM CONTRAVENTOR

Acompanhado de policiais, o ofl-
ciai de justiça compareceu ao local
e. após arrombar uma das portasdo Imóvel prendeu no seu Interior
o contraventor Waldemar da Con-
ceição, solteiro, de 33 anos, reslden-
te na Rua Itacibar 735, cm Caxias
em poder do qual foi apreendido
farto material para a prática do jô-
go. Outros dois "bicheiros" conse-
guiram fnclr pelos fundos, ganhan-

do os prédios vizinhos.*'Waldeniar,
depois de autuado no S.o Dlstri-
to, foi removido para o Presidio,
onde aguardará o pronunciamen-

to da Justiça.

SEMANA .ANTA
em Poços de Caldas, o me-
lhor clima do Brasil, hos-
pede-se no Palace Hotel,

o melhor da estância.

Serviço telegráfico
Palacehotel — Tel. 392

(61651)

daça-e do fio que lhe tolhia os
movimentos, o capelão conseguiu,
livrar-se e procurou o alojamento
das freiras, que, Imediatamente
providenciaram o comparecimento
de uma ambulância do • Hospital
Carlos Chagas, pois apresentava 61*
ferimento na cabeça, um hema-
toma na vista esquerda e escoria-
çSes nos .lugares onde o,fio elétrico
fora amarrado com incrível vio-
lêncla. Depois de medicado, voltou
ao orfanato e solicitou -» presençado comissário Maia, do 26.» Dis-
trito. que iniciou diligências tm- fim
de identificar e prender os lari-
pios. i

DESAFIO E OPORTUNI-
DADE À PROPAGANDA

DO AÇÚCAR
— Como poderá haver super-

produçSo da um produto-quanão oferece preços compensa-
dores? — peígunta o sr. Ma-
noel de Vasconcellos, diretor
da revista PN, na sua íéçSo"Uma Palavra do Editor", des-ta quinzena. E êle mesmo rçs-
ponde: — Porque o Instituto
do Açúcar e do Álcool foicriado para manter os preçosáltbs e para limitar a produ-çSo, náo deixando què o Sulviesse a produzir- mais'barato
o açúcar que Pernambuco e'
outros Estados nordestinos pro-duzem mais caro. Ao invés tle
pleitear êste paradoxo de um
aumento de preço para um-
produto de que há "excesso"
no mercado, como poderia' - 6
I.A.A. f^zer face ao proble-ma? — Bom, a resposta é*o
próprio artlgf rfn diretor de

©
A revista esca em tódas

bancas. Custa Cr$ 5,00.

GELADEIRAS IIMERICJINitS

Recebemos geladeiras«""orlcanas, super luxo, df7,9 e 11 pés, que entrego»
mos ao público com o

abatimento de
CR$ 4.000,00
Vendas a prazo em sua-ves prestações. Venha vera nossa exposição emnossa loia e escolha a sua
geladeira.

lllll f _\%3SS!ÉÇÈ i n^^^l IIIL

Ganhe também
êste abatimento, neste mês,
nos aparelhos de televisão
das mais alamadas marcas e
em ràdiofonógrahs de alta
classe.

PALÁCIO
DAS GELADEIRAS
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ENSINO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
(ANEXO)

Em cumprimento * lentença pro-
««'ii Ç?!',-Ul- d« -'• Vara da Ka*londa Pública, nu mandado ae ne** _?.¦•*„r*.**«rloo Pm- .obaitlao si*
queira Fernandes e outros, .• da mt-aidn liminar concedida pelo jul. ua
r,;:.,.y*,r* _G -,»-»__i Pública, noinenqaap de segurança impetradoPor stela Ollven-, d. Barrai e ou-WM, u alunas deite I, X, E. (Ane-xo) ex-tiumas 134 a 141," cnnit-imeaua relaçilo abaixo, ento convoca-
,«"¦_._ -r*,',5 "• «xaiiiea a oue ce
l"?"1" -« -ecliíea e„, ourio, de
?-.„.,.fi1*0"1 •,»«"ln-« "-ala: -

ím„,\ lE-,crl'« ¦ «rol) Banca exa-
LÍ_?_«* 

"". -f0'»"*™ Maria üsi-ourdcs — Sa.tijinio e Lucy; - .Uu-
níILT ff$mn Barfllart - Jsndyrs

l?-!í...-r Man" "«nC-hiO Mello o»

Desenho - Dln 27 - (sábado 1 as13 horas (Escruo e Oraiii — b.n-ra examinadora — proitsior Juie
í?'0,- C*"l"«'' Nl"J>''"; - Aluna*.:Marly Momeira cio Soutu — Le-cy Gomes Regazii,

Matemltlca — Dla 20 — (2». fe.- ! 01)ra) ás 13 horr.s i_,u.a); — ij.a 1 Lraj3Ú — 3».' fe..a) ás 13 ho.ns (exL.m 1 ***)ue,:oz
(i.nJJ; — Liiiiej e:iiin.n„...i -- u.o* '
lessuia Ana — L.nua e carnien.

Alunas: _ Maria Leilanl BcnuzioMaria Luiza 'il.u ue taria — 1.11dc Souza — niar.y .'..'.lanãei Li-nhai-et — Cliana lhe.eza .eni —Maria Naiuinen.j Reis üun.u. .scl-ta — Cleuza (-Juci.au Marque* —
Elvlra üu.mari.s Midci.os - E.l-«abe.h 0..v_.ia banoi - Léa Mu-ta —. Reg.na Ceiia (ms Reis VieiraNancy wceme de cai valho.

Lulri de Araujo -- Marli l.ulia d»
•Silva Mont*. -_ Maria da P.edndtChevrund Lima — Marlldn Aurora
«o Medeiros — Munira liallek —
Neiida -i« Almeida — Neuza Thore.
za Magdilvnn — Rasa Maria Cuspir
R.htlro — Snnln de Luna Freire —-
Virgínia Cncliio.

Sim, na 5». Turma dn 2». série
(Anexo).

Anna Chrlstlna Orennund — Car-
men Marta de Moinei — cillete Tn-
varaa nim — clara Mnrla Concel*
cio — Cléa dni San*.)» Silveira —
U:rce Aguiar Cotio e Sllva - Dyr-
ce Veiga Alves — Eurll.nu Leta

tor; — 0!)| - E:bn Ka.vrna de Mo-
\ it, — loi -- Helena Honemberg;

I — lll — Hedy Ribaiiu R. Mala;* —
'2) — Irene Soledade Linliarei; —
lll — Jnr._.!ina B'issn Teixeira; —
141 — Jurema Gouu. Flores; —
15i — Luci Maria B. de Albuqucr-
que; — 16) - Lucla da S. Novu; —

•-„„,,. | 17) — Lucy Maria M. Camas: —
PROVA ESCRITA _5E PORTUGUÍS: ! 18) - Lyg.j Malla de Arauio: —

(VISITA DE PROVAS) 1») — Maria Apparocida dt Sou-
_. 1 _\ - 2U. - M-iia Cecília Umacomunlca-se aos interessados que 

¦"¦¦-¦•¦
imanhá quínta-tita. 25, das 8 ás 11

151 — Ellsette Raposo La pm-ne; - I81 — Gllia M. da Síivelra;171 — Grny Uaraiho de Sousa;18) — llfiey Ferreira de flrlt*lo; — 10) •- Lindomor Mineira daSilva; - ÍO» - Maria Amélia Mar*•tini; - 21) - Maria Cella T, Ma-chado; - 82) __ Maria da Penha C.da Itu.ha; - 23i - Maria FaustaF. Romeiro; — 241 - Myriam Sa-riock Culmiirjl.i; _ jj, - Msr.isGonet; - 2tl)'- Margarida II. Cot-ir.lulr; — 27) — MaiTcne Ramos; —
30) - • Marlene Maria doi Santos;291 — Murlcne dn S. Salgado;.'101 — Rosaly doa Santoi; — 311Sunla Baloadtfl,; — Ji) _ sonlaM.vu Loureiro; — 331 — SuelySn.za da Sllva; — 34) — Suoly P.Moreira; - .3) - Therezlnha dcAs-cvedn Monie; — M) _ vanda PI-mcnll Bueno; - J7| - Vera LuclaP. BrnivAo; — 3fl) — Vera Luclaoa M, «lelra; — 391 — Vllina Tel-ex.m dc Oliveira; _* 40) — Wnmiu
M0:qUM Queiroz; — 41) ¦- Wnlki*1.11 S. Bchimldt; - 4!i — wllmn daa. ( : ido o; — 43) -- Yolanl da A.Souza; -- 4(i _ -,;.„ t*haía.

Sim (Ia 2*. Turma.

AUn Mana Corrêa de O.
02) — Aifiemlnn S. de

. — 03) — Cauclidn Maria deOliveivaj — .4) -- rinara Cunha; I llstl — Norma Baptista Pereira- 051 — Clicy Mouif H. do Nas* Norma Snpnrlto — Sarah Nigrl —
çim.ntn; — oj) - Eiza M. Leite Stlla Marca Von Svdow de CastroMontili-u; -- U7) - E:zn Nunet Re-IZi-nce; — r,8) — Ecy Terezinhe San

Yírin de Souzn Fontei Arruda. -¦¦¦¦ni. 1111 turma 4011.
Adelaide do» 1'rnzrrri Moraes, AUma Ontyra dn Silveira, Ansdyr d?Carvalho Lopes, Anna Klein, Au-relin Cordeiro i'.a 1'unieca Filha, Bi*renlcn de Me quua Maciel, Cella

Ferreira Lobaln, Dén. Selma Man.teiro Suarei, Kl»» dn Mnltn Palhol.rol, fl.ther da Sllvi Cnrilo-io, Fu-nlce dn Cosia Irelre Braga, Euuy(.11 lierme Marquei da SUva. Frei-da Jane Z.velUr Averlnlil, Getiv
Jor-?..- Unsül, Ltda Souzn Dlns Pen'*noa, Lll» Gonçalves Zonò bio daCnsia, I.eny Co<ta. I.ydln Pereira,

i Mtrla Appnrecida s:ivelrn Pererla
Fátima" /.pparecWa Báptlitã Nlto Hl"?' W,",1* Btrn»rdetls de M.itto»,-- Gciilct Salvado Duli - H.isilbo 5,,r,1" H?'ín" !**r.n"1í Soaria, Ma'*la
Cohtn - Marbel Gulvfio - Maru1",1' -¦.-«iriles Jlnlolho de Souzi. M.ria

OPORTUNIDADES CULTURAIS
para os professores primários da Prefeitura

Arluiin-,..' aherlns, nn Instituto de logln da npi-itdlziiKcni", "Organiza-
KducnçAo, nlò o dn 30 du corrente'cio dot tinles de conhecimento!" e
nes, i.s m-,,-11.,..-_ paru eun.us de I "Novos métodos da psloologin edu-•ii'*i*i.iii,m ..i.i ¦ nu «ih dt tptrfel-' caclonal", ptlo prof, Eurynln Ca*

(oaminto para ns prufciiórei prl- nabrtva; "Dio do çlntma no enal*
.iiívlo» un .'ri-ieiuirii. Todos os niil- 110", pelo prof, Edgar Susscl-und
soa lunclonnráo ái Sns. feirai, a Um Mendonça; "Reginola verbnl", pelo(le Incllltnr o eompafclmmto doa prof, Clovis Monteiro; "A químicaiiiofessòies-aliinaB, O período eien- 11,1 vida dlirla", pel(, prof. M111I0
lar s.t.i de 0 de nbrll a 30 de Junho, P. de Britto; ••Rurtimenloi de Ce-
para os cunoi de api-Tfvlçnamenln, támlca", p?la prof, Mar .1 Innyá

o meimo período e mal» o de 1 dc Snntos Entre'»; "Pdlccloiln Dlferen-
¦iKõsln a ,10 dc outubro, para 01 de ii,il na clnist", "ApKdclai da pio-entiee nllzaçfio. | ftnóra primária" t '"raço da per*H:ivr.i at seguintes cursos de snnri'idpde no eacnlar" pelo prof.aperfeiçoamento; "Noçfiei de Direi

NO MUNDO POLÍTICO

r.

Lueln Costa Oliveira, MarlldnDuarte Alcoha, M.irüzn dn Coneel.
?.'io Snnres, Marins Co-tn rio Nas-'Imentn, Mnrlv l.n;i"s de Me'"iu.'ln
Martha Rangel Ilir.o-o, M-ry de
Almeida, Nonc.v M.-eerto Brown,Neide Moreira ria Silva I.lina, Nel.
de 1'aura Snbroin, Nelma LImn
d'Avlla Uarela, Neuna Juriith Ln.
pes. Nicu Wnncslnttl, Nina ManaG.irclo, Vernns, Norma Siibarder.iTerem P.ilrnclnl" dn Sllvn, There.r.lnha Moreira rtcnl. Vera Regnn•ferrem, Yumara nCelia Rnphnel
rontes, Zulmlra Mnria dc Carvalho.¦— S!m, na turma 400.

Arminda Bolellm, Avatárn Soa-res, C-lln Mnr!a Tslrelri, von Sv.Suelv Lago rie Aguiar — Taitidow. Derelll.i dn Silva Itlnb, C^l.arrllho — Xhtroainha Eornandei da üoehn Vldal, Glória Mnrla Guiei-dos H:intos — Thereeinha Vnsquezlro. dt Resende, Hadlr Snar-s Pnr-

Isnliel rernondes Vlniiiiu Maria Ja-
ne Sllvolra Avlgon de Ai 11110 —
Mnrln ly'.«lr- do Ainnral — Maria l.u*
ala Coppnln — Maria I/.ilz» Scola
Pereira - - Mnrln Ruüi 7,tt - Ma-
ria Solar.».? Pereira dn Cunha — Mh-
ria Thereis Euinln Vieira — Miirl-
lia Machado Vnz — Mirllla Ma-chado liufn — Mnrlnn Bornardei —
Marlla Monlz da Costa Appnrecida— Marlene Pereira Com nho —
Marlene Pires — Merlene Teixeiia
anptlsta -- Neuza Gomro cia Co.ta

Nlcla Gcnta — Nilzn Alva es rtnp*

lo U1u.1l", prlo prof. 
"Romfio Corte»

Lncordn; "Hittoria dn Historio do
I r.isll e "História du Dstrlto Fede-1 ral", pelo prof, Jayme coelho; "ro-
ncllcn dn 1,'ngun francesa parn fim
d? conversação", pela prof. Maria
Jnao dn Câmara; "Influência dos Jo-
lios nn dl-clpllna". pelo prof, Eve*
n'do Cruz: "Conccilos e diretrizesria matemática moderna, cm cará-

ler elementar, e sua cpllcnçlln á ci-
t*n!n prlmAHft-', p?los profa, Dacor-«o, Xnalta, Krnnça Campos, Mele e
Souzn, Cnrri-glo c Roberto Peixoto;"O pnrtuguAs nn Brnsll" e "O pro-blema dn análise sintática", ptlo
prof. CánriMn JueA: "Tendéncln da
ou ltura coniemporânea", pts!o prof

amanha  .... „..., „ ,„ ,,horos terá dada, em segunda ena-mada, vis.a da prova de Portuguêsdp concurso de admissão á primeira«rie ginasial, a todas as candidatasde lnldal "a" a "L", cujo» respon*saveu o tenham requerido.

r

DESPACHO DO DIRETOR
2*. lérle glnasial (Anexo)

§01) 

— Alcy Carolina Amado de11-iroz; _ (,;_) — ..m.a Lu.za oe (...beire; — uj) — cióa Alar.a VazAivarcz; — 04) — Eüi Comes R. Ll-
ma; — 1,5) — Gilda Ro.-ha da S..vaPereira; — 06) — Inaia Uuunariieide S. Pinto; — 07) — u*aci üuima-íâes Campos; — C8) — Len/.a
Aoiude M. de Carvamo; — lü) —
Lucie Lucas Gunçaiv.0; — li.) —
Luzia Duarte; — ny — Lygia _la:*ia
T. Coscarelll; — 12) — iViaria Ce-cilla C. Peneira; —•' 13) — Mar.a
Erneslina Campos; — J4j — Murla
Joaé B. Corrêa; — 15) — Maria Lu-cia F. de Magalhães; — ltjj — Ma-
rilena Conte Moura; — 17) — Mari-lia da Cruz Saldanha; — 18) —
Marllla de Almeida Brun; — 19)Marly Mello Carvalho; — 2ü) —
Marly de Oliveira W. do Nascimen-
to; — 21) — Marylene de M. Silva;22) — Mariza Ferreira Crespo;23) — Palmyra Thereza de Soir-«; — 24) — Nena Maria de S.
Araujo; — 23) — Nilza Freitas S. de
Mello; — 26) — Norma Pinheiro Al-
ves; — 27) — Rosa dos S. da Con-
ceiçao; — 20) — Hulh Soares Mari-
nho; — 29) — Solange Maria Tel-
xeira; — 30) — Sônia Reg.na D.
Barbosa; — 31) — Sônia Vieira Al-
V*H — 32) — Suely Aionso Chaves;—¦ 33) — Suely Meneze*; — 34. -
Therezinha de Jesus D. Guina; —
35) — Therez:nlia Moreira _uu-
lart; — 36) — Tnerezinha Soares S.
Nogueira: — 37) — Valeria de Al*
meida Corrêa; — 38) — Vera Re-
gina P. de Mesquita; — 39) —"Wanda Bastos C. da Costa; — 40)— Wllma Mosqueira Ribeiro; —
41) — Walkyria Jacobini Gentil; —
42) — Yaranesia C. de Andrade; —
43) — Zenaide W. de Azevetío; —
44) — Zilda Fernandes da Rocha.

Sim da l». Turma.

01) — Amarllis dos S. de Fran-
elscis; — 02) — Angela Nunes Ma-
chado; — 03) — Beatriz Marly S.
B. Figueirodo* — 04) — Carme.irn
Santoro; — 05) — Conceição de M.
C. Branco; —C6) — Cely Gonçal-
ve» Rodrigues; — 07) — Cydia Go-
llies de Matos; — 08) — Cleusa C.
de Souza; — 09) — Dina M. Barros
Lopes; — 10) — Dlnete Ver.in; —
11) — Edna Ma. de R. Soares; —
12) — Elza Freitas F. de Barros; —
13) — Évora Salles da Silva; —
14) — Elizla Conceição de Souza;

REFORME SUA PERSONALI-
DADE PARA OBTER A

: LIDERANÇA
Estão abertas as matricula» do

original curso misto, de "Técnica de
Chífia, Liderança e Relações Huma-
naa", no qual oa interessados pode-táo aprender psicologia do trabalho,

metidos de chefia, do modo a con-
seguir.harmonia de equipe, Hderan*
ça, cooperaçfio e rendimento. O cur-
so tem duaa partes — uma teórica
dedicada k auto-anállse da persona-l'dade e outra prática com a apre-
dlzagem modtflcadora da conduta
para obtençáo da liderança. Os ln-
teressados deverão matrlcular-ae até
o dla 30, na Av. Graça Aranha. 81,12.0 andar, daa 17 às 2Í horas. Aulasnoturna* de 1 hora duas vezea porsomana. Método norte-americano.
Duração 10 meses, Tel.: 28-0615.

(1830) 71

Soler; — 21) — Maria Juté GPereiia; _ 22) — Msrua de Lour-des Coimbra; — 23/ — Maria deLourdes Fernandes; — 24) — Mo-rina Ronamo, — 25) — Mnrlnn Pac-en C. Mello; — 2Ü, — Marllla Pat-va de Andrade; — 27) — MarinaRosa G. Pereira; — 28) — MarleneG. Lima; — 29) - Marlene Peioi-
ra rie Marcai; — JCi — Marly Ro

Fernandes — Ven Ferreira de Ca
margo — Vilma Borba Macedo —
Y.ira Conienza — Yolanda Motgado.

Sim, na 6*. Turma da 2*. série
(Anexo).

Despachos do jr. Diretor — Anna
Maria de Mello Rego, Beatriz He-
lena Póvoa da Cosia Nunes, Cor-
(1611.1 dot Anjos, Efrttli Silva Sar-
mento, Edna Medeiros Castilho, Ely-.autos, Heloi a Corrêa da Cosia,
Judlth Marquei Machado, Lelloh
de Oliveira Braga da Silva, I.tnita
Fontes C.italdi, Llllnn Zenoblo Al-
ves de Vasconcellos, Luzia Emllce
ile Azevedo, Lygia Sampaio de Ma-
aalhiel, Mareia de Oliveira Veras.
.Varela Tini ode Vnsconcellos, Ma-
ria linbel Beohmann Paquct, Ma-
lia Jmepha Sllva, Maria Léa Nora
Ribeiro, Mnrla Lucla Gomei Ban

aa ds Mattos; — sn - Marlia de I deira, Mnria Lucla dos Santo» Cra-
A. Nascimento; — 32) —¦ M»rl-a *¦'-"¦ Mnria Lucla dos Santot Guter-
Tereza c. de Castro; - 33) — Ma- 1 r«». M.iri» Marina Maroh França,
risa D. Amato; — 34) — Mvriani Marly Dorgas Adriano. Marly Dias
de Jesus Jacinto; — 35) -- Neide l"* 

**''v'' '''•''•'rc. Marly Guerreiro dc
Aznnur da Silva; - aa. — Nüze-.e i castro, M irlv rie Sá Ribilio, Mvr.i
F. da Sllva: — 37) *!*¦ so*a Maria :.'n_"1_'* Nfc;a*»p«*a.Matto*-o,.Nel-
Sotto Zon?.tto; — 38| — Selma Pa- *'** e* AI ""''¦¦''< "¦'-Via T.noco Vógel,
res; — 39) — Suely Bocchette;' •_ : S*>:J -."";1 '.f H.r.na e M-llo. Ro
40| - Sylvla M. R. Alves; — 41)Tenz nha C. do Nascimento; —
42| — Wandérley L. Coelho; — 43)Yara de S. Costa; — 44) - Zoe
Magioli.

Slrji, na 3». Tutma.

Áurea Maurío da Fonseca — Au-
rora Rodrigues Fariss Filha — Be'.-
inmar da Silva Coelho — Dalva Mar-
tins — Eleonora de Castro Camina*lo — Eiy Gonçalves — Gloila Go-
mes — Helena Saade — leda Soa-
res — Ignez Fernandes Queiroz —
Ivany de Azevedo — Lia do Livra-
men.o Coutinho — Lúcia Peixoto
Lucy dos Santos Rodrigues — Ma-
ria Apparecida Rosa Affonso — Ma-
ria da Conceição Mamede Neves —
Maria Jasmina da Silva Chelck —
Maria Luiza Trindade Tavares —
Marielta Carett. de Franclscls —
Marina Nascimento Abreu — M3'

?:'y Avilijo Viuíra, Shlrisy da Sil-
va Carneiro, So!s*nge Snnipnlo Pe-
ri-iva. SíiiIj Monteiro Brstu», Vera
.•ui-jutio B->rbo»a, Vera Maria Mar-
¦ in.i Vsllnra, V vjlnia Dias da Sllva,"-¦'_.idi de 'illveira Coita, Wllma
di 1'arr.n M .zzlnl, Yvone Ferreira
Marque»', ¦• ."*'m. na Turma 401.

Aidini Vernnndes de Majalhães,
Angela lzitn.*l Bruno de Mattos, An-
na Murla Almeida Primavera, Ay-
mon Oasié Luiz Paulafrellas, Car-
mes BranuSo Ferreira. D*>yse Maria
Cardoso Rangel, Dalsy Alves Cou-
tinho, Esther de Oliveira Soares,
Cessy Cecília de Carvalho, Ignez da
Conceiç.l.i Ferreira. Inês Fernan-
des de Azevedo Silva, J.inet Kubel,
Lis-tc Dib Nohas, Lucii Carréra
Pazo.i. Lucla Maria Cuinhas da
Cunha, Maria Apparecida de Me-
deiros Ksestli, Maria Célia de Luc-
ch Na.cimep.o. Maria Helena de
Andrade Migueis, Maria Helena LI

tella, Hi-lolsa Marln Mattos H.irbo"n
Pinto, Heoloysn Helena Monteiro.Irene Cirrin-o da Slvi, Jrevm ricFreitas Souto Mnlor. Lia rin Ct--eelçSo Loureiro. Lia Vltulto. I^-ila
ria Mnlln Azevedo. Lourdes Jo"«o
Hahruk, Lucla Maria Angelolll. Mn.
ria Appsreclda Paiva Barro-o. Ma-
ria ria Conceição May.ilhlei, Car-valho. Mnrla rie Lourdes Ganinr deor\TÍrn. Maria rie T/-urde- Plinenla*•-•* S*iiitn-, M-r!n Lucla Fontes deMeMo Leitão. Mnrla Lucla Te'volrnBistos, Mnrlnn rie pSout.i Vlllardl.
Marlene Menrionça dn Costa, Mnr-Iv Geralries Bastos. Marly Lnsmnr,
Mnrlv Nunes Maciel, Mnrlv rie Sou-
sa Migalliães Bnnll-*1a. Regina He-
lena da Cruz Secco Macedo, Hoie-
mary Araújo de Siqueira, Rose Mh-ry Felleln. Suelly Cnrreln Odilon
Alve», Svlvla Helena Ramos Co-t*i.
Vera I.uela de Mieedo Joflll, Vem
Uicla Pereira rta Fonseca. Vera
Merin Ribeiro Pu?«t. Vilma de 01-
veira Rocha, Vilma Sallm Rned. —

Augusto Ceinr Velgn; "Lltrraluin
infantil" e "fnlclnre'' peln prol. Ju-
Itu remir dt Melo e Scuzn iMulbn
Tahnn).

Haverá o» seguinte» cliraot de as*
uecialltnção: Curai de administra-
i;,hi para diretores, vn dois nuus,
com InscrlçOst ln!a'a1| á prime.rn i
séri*- e renbva.no'de inierlçíio na
segunda série; curso de EspccluM*
zaçAo em Educação Pro-prlmí.r a
(Darn formação rlt professflrei tírr-
tlnadns no Jardim rie Infánchi; Cur-
so (le Esprelnltzaefio em Eriueaç.io
Prlmirin em Clnssci Fipeclals.

Oi horários e programa» encon-
Irar-.-np nn secretnrl-i ín Instituto,
á rilnpoilçto do» professores Inte-

Celso Kelly; "Problema» da pilco- veisndos nn Inscrição.

NOTICIÁRIO

l.JnnrtiiH&n iln úllliiin píiiilnni

pula, almoçou com o sr, Oswnlilo
Aranha, I.ucai Gnice/., Irlneu Bor-
nlinuien, Amnrnl Pelxotu e mitroi.
ns homenagem prrstadn ao diretor
do Bniico do Reconstrução' Inter*
nacional, »r. Eugene Blnrk

A noite, logo após o Jantar, ,en-
hlo da Co»ta, voltou a falnr com o
»r, Tancredo Neves e ainda mnn-
leve demorada palrntrn com o »r
Renedllo Va'.'ndnre»,

Anolte logo niiôi o lantnr, nn*
eontrou-ie novamente com o «r.
Cunhn Bueno e recebeu cm sou
apartamento, em Copacnbnnn. o ar
Parhrco e Chaves, presidente do
1BC e membro da executiva do PSD
paulista. Nas conferências com oi
ir», Cunhn Bueno, Amnral Pelxo-
to, Pacheco e Chove» e Gnrcez,
trotou do sucessflo pnullstn nlen*
dendo aos npêlns dos psssedlstns
de SAo Pnulo, no sentido de que
Intervcnhn Junto ao ir. Lucas Gar-
eez para que apoie, ofIe'nlmente, n
esndlrintiiro Cunhn Bueno. A lm*
presir.o é a de que o sr. Lucas

Clnrccz preferi* o nome do ir. Pre»* | lha dc uma Comissão Coordenado*
tet Mala, como capas de reunir
mnlor contingente eleitoral.

Qunnlo ao» encontro» entre êle e
os ara. Tancredo Neve» ,¦ Ilencdlto.
Vnllndare», «nubemo» que nílt» te

'tratou, cspec.nlmente, da pulltlcn
mineira, Fui apreclnd», nessa opor*
tunldade, entre outrn» cnlia», n
queitAo do vaga a «er preenchido
na executiva do PSD mineiro lá
(|iinl u «r. Tancredo Neve» é condi*
dato) e a renúncia do sr Lúcio
Bittencourt á presidência do PTB
mineiro, Paro essa renúncia tegun-
dn dcclarnçóci do deputado pote-
hlaln. multo concorreram os srs.
Juscelino KuWlIschek e Tnncf»do
Neves.

O sr. Juscelino Kubitschek re-
granará ainda ho|e a Mlnni de-
vend,*), á tarde, estar cm Dlaniantl-
nn, onde Inaugurará nlíum-.s obras
que ali (oram construídas pclo seu
governo,

A U.D.N. cearense aguarda

ra compoito pelos tenhorei iiiiii,—
hiaiulo Lenl, Silvio icilu Edmundo,
lii'111'iiiio Ali..im de Limo t Alhe*
rlcu Ferrou DurAo.

Na «crie dl.ilrllol aclmo citada, o
Movimento receberá ndesoei de
mtmbroa militantes, almpntlzantrt
e eleitores do Pnrtlrio á linha par*
lidaria de rleililênela Drmeerala
Cristã, eontubttanoiada no segui„.
le manifesto:

"Membro» mllltnnlen rio Partido
Demorroln Cristão no Disliltn Tf
deral. contclentei do now.s rr,.
ponslbllldndcs pornnte ns |i.",tu._.
dos do Parlido, do sentido Itleoló-
rieo de sua bandeira, dos Imper».
livos do definição política no Ani-
hlto partidário e extrnpartldáno,
vimos pnr êste doeumenta in.uiifes.
tnr públlcamenle A família pr.lltica
c-rlocn. em geral, e A pedeciita,
em particular, nossn ponlçAo den-
Iro do vldn partidária nn ntunl cri-
se que vivo o Parlido. motivada
peln atitude do Diretório Nacional
que. por nrnsional mnlnrln rie dire-
lorc. nlcn'ou contra n Integridade
pnrtldárln, 'ntervlndo de forma vlo-
lenta e llcenl no Diretório do PDC!
em Pão Pnulo. poro destruir o mnln
prc«tlçloso urupi de democracia

APROVEITAMENTO DOS EXCEDENTES DA UPERSMDE
DO BRASIL

O Magnífico Reitor da universidade do Brasil, professor Pearo
Calmon, esteve ontem d tarde no gabinete do ministro da Edu-
cação, iiara comunicar não haver, iate ano, o problema doa cha-
macias excedentes nas «colas e faculdades da referida Univer-
sidade. Isso porque, de acordo .com as Congregações, foi determl-
nado o aproveitamento de todoa os excedentes aprovados, a saber:
72 na Faculdade Nacional de Arquitetura; 47 na Faculdade Naclo-nal de Medicina; 9 na Faculdade Nacional de Odontologia.

política orçamentário do governo rio
pais não satisfaz, e até mesmo pre-
judlca o desenvolvimento do ensi-
no. 2) Que devido a esaa razão u
situação do entino no Brasil se tor-
nou calamitosa e disso são exem-

FSCOLA NORMAL CARMELA
DUTRA

ADMISSÃO A 1.» SÍRIE NOR-
MAL — Os responsáveis pelas cnn
didntas aprovadas no Concurso de, pios evidentes as reduçóes de vagasAdmissão á 1.» série Normal da em várias Escola da U.B. 3) QueEscola Normal Carmela Dutra, e i o próprio ensino primário se senteaptas no exame de sanidade física prejudicado no teu descnvolvlmen-- mental, deverão requerer matri- ! to devido á mingua de verbas. 4)cuia do dla 25 ao dla 27, dns 13 ás16 horas, (sábado dc 9 ás 12 horas).

GICA NO SAMDU

rise dn Costa Luiz — Mariza Ortiz ima Wyllie. Maria Helena Pimenta.
Carvolho — Marlene de Castro Ca-
nito — Marlene Machado VasquezMarlene Penna Silva — Mar.ene
Terezlnha do Nascimento — Marli
Ribeiro — Marly Carramillo da Sil-
va — Marly Dias — Marly Pin-
to dos Santos — May de Britto Sant'
Anna — Nelly Arnaud Rossi — On-

du.inl Ferreira de Lima — Orcy dc
Oliveira — Rita Marly Montene.roRosa José Assad — Sonla Oli-
vnira de Araujo — Therezinha Cra-
vo D*lr>s — Therezinha de Jesus
Barbosa Melgaço — Vilma Ribeiro
da silva — Yara Rodrigues de Amo-
rim — Carrão — Zelia do Valle
Moretz-Sohn.

Sim, na 4». Turma da 2". série
(Anexo).

Alda Pereira — Amélia da Rocha
Morais — Aríete Ferreira da SilvaCélia da Sllva Raymundo —
Claudete Maria dos Santos — Do*
rotl Oliveira Gay — Dulce Meirel-
les — Dirce da Costa Mala — Dyí***'
ce Figueiredo de Azevedo — Ell-
zeth da Sllva Souza — Ermengarda
Luiza Schupplen — Esmeralda Mo-
rais Antunes — Gilda Domingues
Martins — Gilda Menezes da Silva

Hcly Souza Coelho — Uma do
Amaral Baracho — Ivete Alves Ri-
beiro — Ivette Feld.— Janet Mar-
ques Machado — July Teixeira Pin-
to — Laura Guimarães do Couto —
Léa Felix da Silva — Léa Magio|l.Leda Sabino dos Santos — Lény
de Souza Magalhães Baptista — Lu-
cüla de Therezlnha Monteiro — Lu

Maria de Lourdes Saraiva de Aze-
vedo, Maria Lúcia Paretino, Marira
Cardoio Serquelra, Marly Conti,
Neusa Marquss Ferreira, Norma de
Almeida Chaves, Quiteria Gomes da
Costa, Regina Coeli de Albuquer-
oue, Sônia Mara rie Biase, Sônia
Soeres, Theresinha de Almeida, Ve- Jra Khuner Calmon, Wllma do- Sai- |tos Cruz. Wllma Tharezinha Sá do |Agulllar, Yárn Ferreira dos Santos.— Sim. na Turma 402.

Anna do Souto, C.irmen Ribeiro,
Célia Maria da Fonseca Cravo. Ce-
ly Pinto Durão, Darclée da Sllva,
Deane Valladares, Elza de Souza.
Fany Guimarães, Francisca Valbo-
netti, Heidy Thomé Vereza. Helena
da Silveira Madruga, Leda, Lopes
de Rhamnuzia, Lucla Simões Coi-
rêa, Lygia Augusta Cardoso Morei-
ra. Magdnlena Pinto Caffarena, Ma-
ra Bencvides dos Guaranys, Maria
do Carmo Maia de Oliveira, Miria
Celeste Murias Naylor, Maria Lu-
,çja, MaC-jn^-liParcellos, Maria Mar-
Iene (fe Souza, Maria Regina Con-
trelrns, Maria Regina Santos Maui,
Marilda Thereza Magalhães, Marly
Gonçalves Baptista, Neiza Dias da
Cruz Azevedo, Norma Mosqueira
Gomei, Rachel Rodrigues Cunsiau-
tino, Rita Maria Cnrrera Neves, Ro-
sa Cunha de Sá, Shirley Coll Jus-
tino de Oliveira. Thereza de Jesus
Pepieon, Therezlnha Rodrlgue-, Ve-
ra de Paula-Chaves, Wanda Cardo-
so. Sllva, lYara Maria de Oliveira
CaVValhb' é Yolanda Aromatis. —
Slm.rna'Turma 403.

Ada Alvarenga Ferreira, Ana Ma-

Em prns-eguimento á nova orien-tação do SAMDU, o Setor de RalosX, órgão Importante sob o aspecto
dc vista clinico . da Medicina deUrgência, sob a orientação de seuencarregado geral, dr. Paulo de Se-
radas Vienna, iniciará um curso deTécnica Rariiológica.

Ésse curso deverá ter a duraçãoaproximada de 4 mese», com o ca-ráter teórico-prático. ampliando,
desta forma, os conhecimentos téc-nicos e gerais dos servidores destainstituição da Previdência Social.

Procurando Ir de encontra ás suas
finalidades, organizam-se no mo-
mento estudos para ampliação emelhoria do nível técnico; outros

vàMs''dôsUSaTtós;'pcr"oirde"Ó'irve*i!;ã 
*:urrS0B|, de ^a_ "ráter e aspecto.- - - -• terão brevemente Inicio no SAMDU,
organizados pelo atual diretor dainstituição, dr. Nelson Mendes
Schustof.
CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO

DE NOVAS ESCOLAS
EM ALAGOAS

O ministro da Educação assinou

cy Carneiro Cobas - Maria Celeste "".» 
J*.1"0 Coutinho, Angela Maria

Guedes de Carvalho — Maria Hele-
na Abrahão Vifira — Maria Helena
Krelsler Mello — Maria Ignez Cav-
neiro Loureiro — Maria Lucla Mon-
teiro de Borros Menusier — Maria

ART. 91
CURSO .

MADUREIRA
Est. Marechal Rangel 48,

2.° and. — Madureira

convênio o próprio governador, sr.Arnen de Melo. Estiveram presen-tes ao ato os deputados Rui Pai-
meira e Freitas Cavalcanti e o se*cretário c'e Educação de Alagoas,
sr. Ib Gatto Falcão.

GINÁSIO PADUA SOARES
ESTRADA VELHA DA TIJUCA, 93 - TEL. 38-4131
Jardim de infância, primário, admissão e secundário. Ma-

trículas abertas. Aceitam-se transferências. (49643)

CURSO IPANEMA
Rua Nascimento Silva, 556 — Ipanema — Tel. 27-4351

ADMISSÃO AO CURSO NORMAL
DO

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
Matrículas abertas — Ótimo corpo docente.

._ Início das aulas: dia 1 de abril
(10046) 71

VESTIBULAR DE ENGENHARIA
CURSO CURTY-NOGUEIRA

CORPO DOCENTE: — DURVAL CURTY, oatcdrátlco da Es-
cola Nacional de Engenharia e da Escola Fluminense de En-
genharla: OTHON NOGUEIRA, catedrático da Escola Naclo-

nal de Engenharia, VIRGÍLIO ATHAYDE PINHEIRO e
NELSON MACHADO, do Colégio Militar."ÓTIMOS RESULTADOS"

1951 — Nacional — 1* lugar — Iildro P. da R. Filho
1951 — Católica — 3* lugar —¦ Raul Oscar L. Cardoso
1952 — Nacional — 3*" lugar — Bruno Contarini
1953 — Católica — 1* lugar — Mário Henrique Simonsen
1953 — Católica —¦ 2o lugar — José Hermano D. Coutinho
1953 — Católica — 4" lugar — João Reynaldo P. da Costa
1953 — Nacional — V lugar — Mário Henrloue Simonsen
1954 — Fluminense l* lugar - Rafael Kaczelnik

Além de outros bem classificados.
MATRÍCULAS ABERTAS — INICIO DAS AULAS .

A l.» DK ABRTL
Rua do Ouvidor, 189 - 3° andar - Tels.:

47-0465 e 43-0390 (49694)

de Moraes Ferreira, Celma Gonçal-
ves Santos, Clélia Ferreira Rodri-
gues Peixoto, Dalva Maia Tavares.
Oolores Muralha. Eponina Fontes
Pinto, Eumar de Moura Vieira, Ge-
ny da Costa Monteiro, Hercllla Ma-
ria Pereira, Isis Bnrtulome! Perei-
ra, Jacyra Otero Cordeiro, Joana
Duna, Jussara Benevides Travassos,
Lúcia Guimarães de Oliveira, Maria
Cecília Abreu Vldal, Maria José
Gonçalves Rodrigues. Maria There-
zinha de Azevedo Martins, Marisa
Marques Campista, Marlene Abreu
Peixoto, Marlene Alvarez Blanco,
Marlene Cerqueira dos Santos, Mnr-
ly Loureiro, Mathllde Ferreira da
Cunha, Mirlan Campos Figueiredo,
Nair Cinde Pradl. Neucy Maria
França, Neyde Martins Leite, So-
lange Fernandes Gerardin, Sonla
Maria Pinheiro GulmarSes, Suely de
Moura Pinto, Talsa Motta, Walkyria
Maslni, Yedda Ventapane, Zélia Lei-
tão do Nascimento, Zilda Xavier
Cruz e Leide Léo. — Sim, na Tur-
ma 404.

Anete Moreira dos Santos, Auro-
ra Leitão da Rocha, Deys! Cardoso
Trindade, Edyr Gomes da Silva, Eg-
mée Silenéa de Oliveira, Isabel da
Silva, Julia Sylvla Pereira de Ale-
mar, Llnéa Esteves Clemente, Lucla
Silva Siai, Mally Salles Castanhei-
ra, Maria dos Anjos Pereira de Sou-
za, Maria Helena Siclliano, Maria
da Penha Tavares, Maria Regina
Cavalcanti da Cunha Horta, Marli-
da Costapinto Pimentel, Marlene | Sllva e Souza, Mirlan Corrêa Clau-
Berger, Marlene Cravo Dias, Marly j dlo, Neide da Costa, Nely Achiamé
Lage Alves, Meryan Braga, Mirlan i Fernandes. Neyde Lopes da Costa,

S%rãToVZ. 
Aracy Ri-ólln-1 CURSO DE TÉCNICA RADIOLÕ-»er, Augu-ta M-delros da Motta.

Ccly Si-rmento. Cléa Penna Firme,
Clélln Mnrla Dias de Arauio, Cleusa
rie Ollvlra Blndoni, Darcy de Oil-
ve'ra Gnlltndo, D'rce Araiijo d_
Coita e Sá, Edna Xavier Machado.
Emapulrys de Lacerda Duarte, Gia.
dvs Maciel Parente. Glaucla Guhm-
r.les Silveira, Gllse da Sllva Porto
Ramos! Joella Coutlnho da Sllva,
Jurnml Saraiva, Léa Abih Nicolns.
I.enyr Mnria Renner, Lia Snnmartln
Lobo. L'llan W^eher, Mara Tavaers,
Mnrla A*trid Berevra dos Santos
Lima. Maria Auxiliadora Machado
Ferreira. M-ria Cecília Gulirarães
Clrte-Beal. Mnrla de Farias Soares,
Maria de Je-us Ferreira Eiras, Mar-
Iene Bnrhosa Sobral. Marle Lopes
Seiras. Marl'sa Tommazi de Carva-
lho. Newde Barbosa César, Olga Ta
vares dos Santos, Pérola de Oliveir;
CantDOs Faria,"Shirley Dias Viço.
so, Thereza Maria Demirla Noguel-
ra, Tht.rezich*i da Rocha Azevedo,
Vilma de Almeida. Zanlra Vieira
Garcia. — Sim. na turma 409..

Alcenira Barbosa de Figueiredo.
Aloyséa de Arauto. Celene Reis
Luiz. Célia CoFta Barros. Célia Vi-
ria BalthTar da Silveira, Dilza Mi-
ria de Oliveira Guimarães, El "yara
Esposlto. Gertv Lessa rie Vasco-ce1-
los, Gilda Santos Donat!. G'ldvr
Monteiro Teixeira, leda Vieira da
Gama, Irany Vei?a da Costa. íris
Xeüo Soares, Jiira de 0'lvelrn
Clhri-.pim, Jandvra Augusto Gaspar,
Tnnette Ferreira Jnrg?, L?da tíe
Souza Freitas. I.uela KUhnea de
Oliveira. Lúcia Maria Pereira Lima,
Maria Aparecida Faria Wandérley,
Maria Apoprec'r)a do Coullo. Maria
do Conceição Alves e Costa, Marh
Ellta de Oliveira, Maria Ignez de
Souza, Maria Jo"? Carvilho, Marrin
Costa. Mnriza Cossa Manso. Nellv
Ferreira dos Santos. Nicaeh Flore-.
Belmonte, Nlette Alves Marreiros.
Norma Vaz, Scylla Machado Mn*-
carenhas, Sheila Waddington, W.i-
nir Pereira Cardoso, "Wllma da S'l-
va Siinllclo. Yedda Pinheiro Trln-
dade, Yolanda de Jer*us Rocha, Yvo.
ne Martins de Souza. - Sim, nn
turma 410.

é
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Despachos do sr. Diretor: Con-
ceição de Maria Ribeiro, Dilma Fer-
nandes, Ellana Braga Ramos de Aze-
vedo, Emllla Teixerla Lobo. Fátima
Gouveia Morais, Glória Rosalba, Isa
Monteiro Machado, Llgla Struchiner
Costa, Loreta Maria Portella, Lu'?a
oliveira Leite, Mareia Campos, M?-
ria Amêllas de Andrade Oliveira,
Maria Fátima Loureiro, Maria He-
lena Gomes, Maria José da Fonsecn,
Maria Regina França de Faria, Ma-
ria Regina Simões Lobato, Mnria
Thereza da Silva Pereira, Mary
Soares Brandão, Maruza Coutlnho"ereira. Mergede Eíteve Fernandes.
Miriam Cantarlno Acloly. Myriam
Fabbrl Llguori, Myriam Pereira Ri-
bero, Nadlr Moreira Faruhe, Nalda
Bahia Pereira, Nilce Vianna Peréi-
ra. Nilcéa Nogueira. Nylde Senger,
Regina Ceeilla Peretra Pinto, Ro-
sany Moreira Maia, Sônia Dleguez
Dornelle?, Sueli de Souza Freitas,
Suely Lopes Lara, Suely de Sinuel-
ra. Therezinha de Freitas, ,Vane
SanfAnna, Vera Lúcia Paciello de
Oliveira, Vielória Miria Mernere,
vilma de Castro Pitanga, Walter-
lita Almeida de Oliveira, Wanda Ba-
tlsta Tavares, e Zeni Paula. — Sim.
na turma 101.

Angelina Moraes ce Oliveira, Ava-
nir Fernandes Ferro, Cecília Ma-
llzia Alves, Cecília Peixoto, Cely
Alves Barros, Clelia Costa Silva,
Dulce Azevedo Ribeiro Mariano,
Eoy Alves Naznreth, Enld de Souza,
Ermelinda P Vieira. Gemma Ele-
nith Saldanha Coelho, Hella da Ro.
cha Pires, Ilka de Souza. Lenir Ri-
beiro. Lucla Mari aJosé Alves Soa-
res, Maria Cella de Araujo Dou-
rado. Maria Esther Costa Rego, Ma.
ria Helena Gonçaves de Andrade,
Maria Helena Oman Simões, Maria
Olenka Rezende Ferreira, Marilia
de Barros Maroovechio, Marta Lu-
cia Ribeiro Leal. Mima Barbosa da

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUI-
SAS ARTISTICC-MUSICAIS

Amanhã, quinta-feira, 25. As 10
horns, realizar-se-á a 2.' reunião do
Centro de Estudos e Pesquisas Ar-
tlstlco-MusIcals. no Centro de Re-
creação de Culturo, Praço Cardeal

A propósito dn pretensão do se-
nador Olavo dc Oliveira de candi-
dntnr-sc ao governo do Cenrá, pela
colisão PSD-PSP. houve, conforme I cristã no Brnsll
noticiamos, um forte movimento de impôc-se a cansciéncln pnrtldá
resistência dos pessedistas, que não [ ria uma tomada dc posleiio clara o
aceitam a Idéia dc que o afasta
mento do PTB signifique a dcsls*
téncla de um candidato do próprio
PSD. Vários deputados tem decla-
rado que, a ver o senador como
candidato, prefeririam entrar em
acordo com a UDN, aceitando um
nome de conalllação geral.

Falando-nos, ontem, o sr. Paulo
Sarazate explicou-nos que a UDN
tem um acordo com o PTB, Isso
não quer dizer, porém, que tenha

Arcoverde, Copacabana, obedecendo! desistido do nome do general Jua
JL ., ..*.. . l H t a — ¦**« *t.HA ,1*. .Int *|\ Ai.nil.i_

Que no caso especifico da E.N.E.
não há razões que Justifiquem uma
redução de vagas visto que a E.N.E.
loi substancialmente aumentada em
suas lnstalaçõei e que a verba a
ela destinada foi mantida, c segun-
do cstamol informados, foi ligeira*! _• turma
mente aumentada mas apesar dtsao! Auxillnrca de Bibliotecário — Fn
insuficientes para atender ás nossas! rnm escolhidos p-ro trabalhar nn

à seguinte ordem do din: n) Assun
tol pedagógicos; b) leitura A prl
meira vlstn de o "Coelhlnho da
Páscoa" e "O Sino" — letra e mú-
ileo de Olga Bherlng Pohlmann.

FSCOLA NACIONAL
DE QUÍMICA

DIRETÓRIO ACADÊMICO

Reunido do D. A. — O presidente
do D. A. usando rins atribuições
que lhe conferem os Estatutos, con-
voco para manhã, às 14.10 horas, a
primeira reun-fio do C. R.. no cor-
rente ano, sollcitnndo ocomparccl-
mento de todos os reprcsentnntes

necessidades. Propomos que: 1) Se-
ja o D.A da E.N.E. através da
sua representação externa o primei-ro de uma luta de âmbito metro-
polltano nas Escolas da U.B. pelarestauração dai vagas perdidas. 2)
Seja concomltantemente encetada
uma vigorosa luta pela ampliação de
vagas, digo, verbas para as Escolas
Superiores de maneira a satisfazer
ás necessidades crescentes do ensino
no paia. *

rrans/erlncias — Propostas apro-vadas na Ifl Reunião da Diretoria
do D. A.: — Ifl) Que os alunos ma-
triculados, pnr força de mandato de
segurança, na E.N.E. de maneira
Imoral, sejam excluídos do D. A.
perdendo tôdai as vaatagens como
membros do mesmo, baseado isto
no aartlgos 62 e 63 dos Estatutos do

rez Távora como candidato de con-
clllação, nome ésse que Indicou ao
governador Raul Barbosa, em res-
posta a uma ronsultn sobro a pari-
flcação no Ceará. A UDN, pois,
continua na expectativa

Manifesto da Resistência ne*

mocrata Cristão

Comunicam-nos:"Em reunião realizada no dia 17
do corrente, na _er.e do Diretório
J/l* Zona. à rua Primeiro de Mnr-
ço. 7 sala 608, do Partido Demo-
trata Crlstno Seeeão do Distrito Fe-
deral, reunirrm-Fe membros rio
Partido, constituindo-se como Mo-

de Resistência

Biblioteca da E. N. Q os colegas
SehastISo Lacerda e José Fdofzal.

Cursos do I. IV. T. — Eitüi aber-
tas as Inscrições para os diversos! vimento Partiriério
cursos do Instituto Nacional de j Democrata Cristã.
T"cn«loTiaí (-.'to na Av. Venezuela,
B2. Para mnlore*: ln'ormnçõ»s pro-
curnr o colega Sabetnl. do 3." ano.
ou telefonar para 43-6664. I.N.T.

Na ocasião, foi aprovada a esco-

VIDA ESCOTEIRA

CONSELHO REGIONAL CARIOCA
No dla de hoje. quarta-feira 24

de margo, será realizada na sede da
Região do Distrito Federal da

Diretório Acadêmico. 2.") Propon-1 União dos Escoteiros do Brasil, na
do que todos os pedidos de trans-
ferência sejam julgados pela Dire-
torta do D. A. e publicados, a fim
de que os colegas tomem as pra*

, vldênclas necessárias antes do ceuontem convênio com o governo tíe julgamento no Conselho Departa-Alagoas, visando a conclusão das j mental. 3.»! Estas medidas só serãoobrns _ do Centro Educacional de tomadas com os t-ansferldos a par-iv.aceió. constituído por um conjnn-1 tir do ano de 1954.to ce escolas de n.vel médio, e a Considerando oue: a) O proble-conslruçâo de três grupos escolares, ma das transferências vem mere-em novos municípios daquele Es- cendo por parte dos alunos umatado. Serão empregados, na termi- atenção espécie! e tem se mostradonaçuo das obras do referido Cen- insolúvel; b) que é problemática at-o Educacional, Ires milhões e qui-1 modificação do Estotutos dos Fun-nhentos mil cruzeiros, e na cnns-1 clonários Públicos no ano correntetruçáo rins tres escolas, a quantiarie 1 milhão e 50 mil cruzeiros. Pe-
lo Estado de Alagoas, assinou' o

Alves da Rocha, Miryam de Olivei-
ra, Neide Tupinambá. Nelly de Sal-
les Cunha, Neuza Martlss, Nilza Go-
mes Carlos, Nora Dalva Fontenelle,
Norma Caloiro, Nylce Moreira da
Silva Lima, Regina Maria Botafogo,
Ruth Chrlstlasa da Silva, Tereslnha
Heggendorn Donner, Therezinha de
Azevedo Brdenn. Yolanda Bretas
Romano, Yvone Baptista de Olivei-
ra, Zelia Rodrigues Moreira, Zenith
da Costa Machado. — Sim, na tur-
ma 405.

Adiléa Pinto Cardoso, Ana Lucla,
Andrade Araújo, Anilda Couto Mar-
Uns, Arlctte Meirclles, Cntharlna
Silveira Alves, Cilene de Oliveira
Barros, Vlanna, Diva Maria Jardim
Pires Ferreira, Edna Maria Lousa-
da Câmara, Elce Cabral Alves Fer-
reira, Eunice Rego Lodi, Célia Ash-
ton, Glória da Lima Maxlmiano,
Hilda da Costa Grlmmlng, Janet
Corrêa Pimentel, Jeannete de Oil-
veira Soares, Kley Ozon Monfort,
Lecy Goulart Hazan, Leda Maria
Silva Drummond, Leila Maria da

Fonseca e Sllva Elia, Lia Affonso
rio Amaral, Lia Maria Valporto de
Almeida, Luzia de Oliveira Soares.
Maria Delphina Santos de Alhu-
querque, Maria Emllla Caire, Ma-
ria Helena Botelho, Maria Ignez
Brown, Maria de Lourdes Ângelo,
Maria de Lourdes da Silva Rosa.
Maria Lucla Figueiredo Coimbra,
Maria Luiza Borges Selling, Maria
Paulina Corrêa Machado, Marllza
Velho de Castro Faria, Myriam
Prlng Gregory, Nair Costa Campos,
Neyde Falcão Braga Mello, Norma
Pierucci do Espirito Santo, Regina
Costa Mandarins, Sldnéa Braga
Malvar. Silvia Maria Lopes de Cas-
tro, Suely Santiago da Rosa, Wal-
kyria Conceição Rodrigues. Wanda
Grublts. Y4da d* Franen Correia.

Neyde Martins Alves, Neyde Tava
res Mello, Odete Ttreslnha da Silva,
Regina Helena Braga Nabuco de
Freitas, Regina Maria Neves, Rn-
seanne Garcia Dlns, Sebastlana Fer-
reira. Selma Lucla de Freitas. Ta-
lita Conceição Nascimento Martins,
Therezlnha do Amaral e Sllva, The-
rezamarla Luclolla de Campos. Ve-
ra Lucla de Oliveira, Vera Maria
Gomes da Sllva, Wllma Célia Faria,
Yara Martins Munls e Yêdda Lima
Pereira. — Sim, na turma 102.

CARMELA DUTRA — GINÁSIO E NORMAL
— MANHA E TARDE —

CURSO MADUREIRA

(ESTRADA 

MARECHAL RANGEL, 48 — 2." E 3.° ANDARES
EM FRENTE A ESCOLA NORMAL CARMELA DUTRA

(-8IT)
'************ ¦'¦'¦¦ ' '—¦—-MBBPWai

INICIADO 0 ANO LETIVO
NO INSTITUTO DE

EDUCAÇÃO
Verificou-se ontem & tarde a

solenidade de abertura das aulas
no Instituto de Educaç&o, com a
presença do prefeito dt) Distrito
Federal, do secretário de Educa-
ção, do Diretor do Instituto de
Educação, prof. Haroldo Lisboa,
e diversas outras autoridades mu-
nicipals. Inicialmente, falou o
prof. Haroldo Lisboa. Em segui-
cia, o prof. Corregio de Castro
fêz a abertura das aulas com uma
pequena palestra sôbre o moder-
nlsmo do ensino no Distrito Fe-
deral. Após o prof. Corregio, usou
da palavra o prefeito do Distrito
Federal que, entre outras afir-
mações, declarou falar como pre-
feito e na qualidade de profes-
sor, afirmando que somente das
Escolas Normais da Prefeitura,
sairiam as futuras professoras
municipais. Continuando aua ora-
ção, afirmou haver autorizado o
secretário de Educação a cons-
trução de 23 escolas pré-fabrica-
das de madeira, iniciativa per-
tencente ao atual secretário de
Educação. Terminando, o prefei-
to fêz um apelo às futuras pro-
fessôras, para que exerçam o ma-
glstérlo com espírito de verda-(Jelro .acerdôdo,_>--—- "~"

ÜTüDOSE DI.BATES SÒ8RE
EDUCAÇÃO INDUSTRIAL

Amenhõ. 25. ás 17 horas, a Co-
missão Erasileiro-Americena de
Educação Industrial (CBAI). dando
prosseguimento á -série de Estudos
e Debates sôbre Educação Indus-
triol, rcellznrá, em suo sede, á Av.
Marechal Câmara, 380, 8." enriar ea cargo do professor Anfbal Bon-
fim, uma palestra sôbre o tema"Relações Humanas".

O assunto é de interesse dos di-
retires industriais, gerentes, super-
visores e mestres de fábricas, em-
presas de transportes, construção
civil, bem como dos educadores e
técnicos de ensino industrial.
FACULDADE NACIONAL

DE FARMÁCIA
INICIO AMANHA DOS EXA-

MES VESTIBULARES — A Secre-
taria da Faculdade Nacional de
Farmácia comunica aos interessa-
dos, que as provas para o 2° Con-
curso de Habilitação, terão Inicio
amanhã, dia 25.
FACULDADE NACIONAL

DE ARQUITETURA
2:" SERIE — EXAMES DE

SEGUNDA ÉPOCA
Sombras perspectivas — Exame

or;l — sábado, dla 27, às 8 horas.
Teoria da Arquitetura — Será

realizado sexta-feira, dia 26, o exa-
me oral desta cadeira, às 9 horas.

Trans/erêncla de exames orais —
Matemdtica Superior — 2.» época —
Exame Oral (_.,• ano) — Os exames
orais marcados para o dia 24, quar-ta-feira, ás 25 horas, forom trans-
feridos para o dia 25, quinta-feirado corrente, ás mesmas horas.

3.» Série — Física Aplicada — Se-
rá realizado o exame de 2,'a época
desta cadeira, no dla 27, sábado, às
9 horas.

Composição Deeoratiua — Exame
de 2." época nos dias 29, 30 e 31
(2.«, 3.» e 4." feiras), ás 9 horas.

Técnica da Construçdo-topoord/ica— Exame de 2.» época, será reali-
zado dla 5 de abril (segunda-feira),às 9 horas.

Rc-isténcia dos materiais — Exa-
me de 2." época, será realizado no
dia 25 às 9 horas. Seguem-se os
exames orais.

NOTA — Não haverá 2.» chama-
da para exames de 2.* época.

Início das aulas — Já Iniciaram
as aulas da 4.- série das cadeiras de
Legislação, Economia Política • Hl-
giène da Habitação.

Concreto Armado — Tiveram Ini-
cio ontem as aulas desta cadeira.

Arquitetura no Brasll — Já int-
ciaram as aulas de Arquitetura no
Brasil, 2,"-íelra às 8 horas.

Sombras, Perspcctlua, Estereoto-
mia — Inicio das aulas, S."-feira,
dia 25, às 10 horas.

Composição Deeoratiua — Terão
inicio hoje as aulos desta cadeira,
às & horas.

Curso de Urbanismo — As aulas
do Curso de Urbanismo (1.* ano),
já estão em pleno funcionamento
na Praia Vermelha, nos horários
habituais.

Aulso — O representante da tur-
ma pede o compareeimento dos co-
legas na próxima 3." feira, às 10
horas, para resolução de assunto
urgente.

Curso de Urbanismo — Concurso
dc Habilitação — Prova escrita de
Sociologia — Será realizada a provaescrita desta matéria no dia 20, 2.-
feira, às 0 horas.— Prova escrita de História da
Arte — Será realizada prova escrita
desta matéria no dia 30, 3." feira,
às 9 horss.

l.o ANO — E_po_!ç_o de Modela-
gem — O professor Csrlos Del Ne*
gro convida aos alunos das diversas
séries e ao público em geral para
a exnoslção dos alunos da Ifl série
em 1953 da cadeira de Modelagem,
na Praia eVrmelha, Avenida Pas-
tem- n." 250.
FACULDADE NACIONAL

DE ENGENHARIA
(DIRETÓRIO A-AD-MICO)

Vagas — Proposta aprovada na
13.> Reunllo da Diretoria do DA.:
— Contlderando «ut: J) A atval

Propõe que: O D. A. embora
mantendo a campanha contra os
dispositivos imorais que permitemtransferências desonestos, organize
comissões para exnor aos diretore."
de repartições públicas, autarquias
e serviços governamentais, o abuso
do dispositivo estatutário que per-
mite trnnsfernêeias "B-ofie!o", opo-
le.ndo para estas autoridades no
sentido de evitar concessões de
tranferênciss desonestas.

Avisn ao n." Ano — Resistência
dos Materials. 2." época especial e
2.» chamada de 2.» enoca. A prova
escrita será no dia 25, 5.* feira, às
8 horas. Geodesia, 2.» época espe-
ciai e 2," chamada de 2.* época. A
prova escrita será no dia 2, ás 8
horas.

Curso de Italiano — A Sociedade
Italiana de Beneficência E. M. S.
mantém uma curso gratuito para
ensino do idioma italiano. Infor-
mações na Praça da República, 17.
Tel. 32-2488.

Antigo Regimento — O presiden-
te do D. A. comunica aos alunos
matriculados no ano de 1S53 pelo
Antigo Regimento e que em vir-
tude de reprovação estavam eom
sua situação em suspenso, que o
Conselho Depart.imental -resolveu
que lhe fosse concedida por 1 ano
o direito de continuarem no Antigo
Regimento.

FACULDADE FLUMINENSE
DE ENGENHARIA

2.» CONCURSO DE HABILITA-
ÇAO — Prova Gráfica de DesenhoInscritos, 188; petições deferidas,
16G; faltou, 1; ponto sorteado, n.° 1:
Curvas do 2.» grau, Figuras tangen-
tes. Divisão da área de triângulos
em partes proporcionais. Perspec-
tiva cônica de figuras planas em
geral. Perspectiva cavaleira de só-
lidos. Representação mongeana de
cubo em plano qualquer.

Gabinete do Diretor: — Of. do
.Prof. Arthur Cardoso de Abreu,
Informando sôbre alterações de no-
tas pela Comissão de Desenho do
Concurso de Habilitação — A Sc-
cretarla para providenciar de acõr-
do com oparecer supra.

Of. do Prof. César Dacorso
Netto, informando sôbre alterações
de nota pela Comissão de Materna-
tica do concurso de habilitação —
A Secretaria para providenciar de
acordo com o parecer supra.

Of. do Prof. Hylmar Medeiros
Silva, Informando sôbre alterações
de notas pela Comissão de Física
do Concurso de Habilitação. — A
Secretaria para providenciar deacordo com o parecer supra.

Of. do Presidente da Comissão
Quimica, do Concurso de Habilita-
çfio — A Secretaria para providên-ciar, de acordo com os termos dooficio supra. ,

Gabinete do "Inspetor 
Federal: —

Germando Gaz, pedindo matriculaTendo em vista o art. 15, daPortaria 87, de 24-2-49, da D. ESup. — Indefiro o presente pedidode matricula.
Luiz Carlos Guerreiro — Ten-

do em vista o art. 15 da Portaria87 de 24-12-49, da D. E. Sup. — In-defiro o presente pedido de matri-
cuia.
— Luiz Octávio Franco de Me-deiros — Tendo em vista o art. 15.

da Portaria 87, de 24-12-49. da D. ESup. — Indefiro o presente pedidode matricula.
Antoniebe Elvas da Costa —

Tendo em vista o art. 15, da Por-
taria 87, de 24-12-49, da D. E. SupIndefiro o presente pedido de
matricula.

Paulo Antônio Ferreira NettoTendo em vlsta o art. 15. daPortaria 87, de 24-12-49, da D. E.Sup. — Indefiro o presente pedidode matricula.
¦ ¦— Aloyslo Frugonl de Souza, pe-jdlndo 2.» chamada de Quimica ¦—>
De acordo com odespaeho do ar.!diretor, em vista das elrcunitánciaR
apontadas. Deve a direção da Es-cola providenciar para que o calen-dário prefixado para a realização
das provas, seja rigorosamente
observado.

Despachos do-Dlretor: — JoaquimJosé Fernandes Couto Filho, JoãoCardoso Sousa, Eider Carneiro daCunha. Gabriel Szafir, Gilberto daSilva Barros. Gonçalo Catunda Mar-tins, Humberto Esmeraldo Barreto.Ivo de Meira Lima, Antônio R.dri-
gues, Humberto Cardoso Chaves —
Inscrevam-ea. Nil» Erllc Jullua Eu-
«ea Urban - Deíarld», J?9 

*

praça Marechal Ancora, s/n (Edifi
cio da Saúde do Porto), a reunião
do Conselho Regional do Distrito
Federal. Essa reunião que foi con-
vocada pelo presidente em exerci-
cio, deputado Breno da Silveira,
tem por Ordem do dla: a) — Re-
latórios e Contas da Diretoria Re-
glonal; b) — Eleição da Diretoria
Regional: c) — Assuntos Gerais.

O Conselho Reglcnal que é cons-
tltuido pelos srs. representantes da
Associações Escoteiras cariocas será
realizado em primeira convocação
às 19 horas e ás 20 horas em se-
gundo e última convocação,: ".'.,"-"•>

Dada a importância que repre-
senta essa reunião para aqueles que
dirigem Associações na Região Ca-
rioca é de se esperar que nenhum
rapresentantes - deixe de compare-
cer, hoje, a Região do Distrito Fe-
derel.
ACAMPAMENTO INTERNACIO-

NAL DE PATRULHAS
O sr. Toby Shollnrd, comissário

técnico do Acampamento Interna-
cional de Patrulhas, está dlstrlbuln-
do, via Comissário Nacional, a cir-
cular n. 11 do AIP e que trata dos
seüuintes assuntos: Duração da
seguintes assuntos: Duração do
Acampamento, Transporte, Equipa-
mento. Clima, Excursões, Organi-
zaçüo durante o Acampamento, VI-
sitas, Câmbio, Correspondência,
Saúde e Nocso Objetivo.

Apenas 125 dias faltam para a
realização da primeira e grande atl-
vidacle internacional escoteira no
Brasil e r.a América do Sul. Já é
tempo de estarmos preparado para

participar dessa grande concentra-
ção. Já é tempo, também de os
srs. chefes escoteiros comunica-
rem-se com os seus comissários dis-
tritais, objetivando o número de es-
coteiros quc deverão Ir a S. Paulo.

VIII ASSEMBLÉIA NACIONAL
ESCOTEIRA

Por convocação do sr. presiden-
te da União dos Escoteiros do Bra-
ali, sr. Victor Bouças, serão reali-
zedas nos dias 22, 23 e 24 de abril
vindouro, no auditório do Minlsté-
rio do Trabalho Indústria e Comer-
cio, na avenida Presidente Antônio
Carlos, 14" andar, ás 18 horas, as
reuniões da VII Assembléia Naclo-
nal Escoteira.

A Ordem do Dla dessas reuniões,
que são realizadas nos anos pares,
durante a "Semana Escoteira", será
a tcgulnto:

Io — Discussão e aprovação do
Relatório e das Contas da Direto-
ila Nacional da União dos Escotel-
roa do Brasil relativas ao ano de
1953.

2« _ Discussão da proposta de
modificação exclusivamente do ar-
tlgo 93 dos Estatutos da União dos
Escoteiros do Brasll. apresentada
pelos Assistentes Rellgosos Católi-
cos.

3° — Discussão de reforma das
ressoes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 e
£8 do Regulamento Técnico Esco-
teiro.

4» — Eleição do Conselho Naclo-
nal.

5" — Eleição da Diretoria Naclo-
nal.

6o — Assuntos de Interesse ge-
ral.

BOLETIM INFORMATIVO DE
S. PAULO

Recebemos e agradecemos a re-
messa do Boletim Informativo da
Região de São Paulo, correspon-
dente ao mês corrente. Sempre
contendo farto material noticioso
rias Associações paulistas, além de
interessantes artigos, vem o Bole-
tlm da Região de São Paulo cum-
prindo com o seu objetivo de fazer
prooazanda do Movimento Escòtei-
ro na terra do café.

CONSELHO REGIONAL
PAULISTA

No próximo sábado, 27 do cor-
rente, os representantes das Asso-
ciações Escoteiras de São Paulo
vão se reunir em Conselho Regio-

I nal, na rua Frederico Alvarenga,
às 19 horas, para tratar da se

' desrssombrnda. FnzcmoMo no pie-
no u."o (,o democrático dlrello de li*
vrc critica dos atos das nuloriria-
des políticas e partidárias, direito
que não pode ser conrtndo por pre*
tenso Imperativo dc disciplina, por-
quanto, em agremiação riemocrâ-
tica, a disciplina não pode ser a
negação da Inteligência e dn von*
tade dmucles que constituem seu
corpo oclal ante os desmandos e
dervárlos de seus diretores.

Por Isto denunciamos, como r.e*
fnstn aos respeitáveis Interesses do
Partido, a decisão tomada pelo Di-
rctórlo Nacional no rumoroso caso
Tílnlo Quadros. Proclamamo-lo.
nrrque sentimos que a essência vi*
tal (Io Partido que deve ser a base
de seu , restlglo foi. imolada no llu*
sério fascínio do popullfmo rie um
homem quc. repudiando princlploi,
nrocura se servir da bandeira par-
tidárla pnra satisfação rie suas om*
bicões pessonls. Proclpmnmo-lo. pe-
r.nnte o consciência pedecista de to-
do o pnls. porque não oneremos,

.niío devemos e níio podemos acel-
lar, como fato oor» «n ma''o. o M-íri-
dln partidário a que nos pretende
impelir h maioria ocasional de dl-
retrres nacionais.

Engannram-se ês>;es dire'orcs ao
pretender manipular como coisa
sua a nova consciência pedecista
que se firr.ia em todos 05 rincões
do Brasll. Essa consciência, tendo
aderido no Partido como a um
Ideal dl..no dt ser defendido, disse
adeus à disponibilidade politica e,
por isto, não está disposta a emi-
grar desiludida em procura de no-
vas bandeiras, para que a «Io PDC,
que deliberadamente escolheram
como um símbolo de renovação po-
litlca, nâo se transforme em ga*
lhardete eleitoral de quem quer que
seja.

Nesta oportunidade, porque o ér*
gão regional partidário no Distrito
Federal se encontra manlctnrlo co-
mo um refém, abúlico e indlferen-
te, ao sabor do despotismo de um
grupo que, insensatamente, engen*
drou a inglória mutilação partida*
ria, os signatários do presente ma*
nifesto, diretores e conselheiros,
militantes e simpatizantes, cândida-
tos e eleitores do Partido no Dis-
trito Federal declaram-se dispostos
a lutar pela pureza da linha demo-
crata cristã a que sc acolheram.
Certos de que 09 altos Interesses
da Democracia Cristã exigem defi-
nição corajosa, cerram fileira ao
lado dos diretores nacionais que
não comprometeram o PDC diante
da opinião pública. Ombro a om-
bro com os companheiros de Sio
Paulo, do Estado do Rio de Janet-
ro, de Minas Gerais, do Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina, do Pa*
raná, do Espirito Santo, do Cenrâ,
do Amazonas, lutaremos contra o
desvlrtuamento dos ideais partida-
rios.

Combatendo o bom combate não
desertaremos do Partido e negamos
aos corifeus de sua autodestrui-
ção o direito de transformar em
mortalha politica a bandeira da De-
mocracia Cristã. Pelo Movimenta
de Resistência Democrata Cristã.
— (ass) Hlldebrando Leal — Silvio
Elia Edmundo — Benedito Alberto

(Conclui na 7.» página)

0 MANDADO DAS DEPENDENTES
DO INSTITUTO

A comissão de pais e respon-
sáveis das meninas dependentes
de matrícula no Instituto dc Edu-
cação solicita o compareeimento
de todos os interessados na en-
trada principal do edificio do es-
critorio do advogado, às 17 ho-
ras de hoje, a fim de serem to-
madas as providências que o caso
requer, com a sentença defini-
Uva até o momento sem ter sitio, * «¦_-. •¦•¦¦•¦ ¦¦¦>.... *.- .-«-
dada. I ruinte Ordem do Dla: a) — Dis-

Os rais e responsáveis encarai-1 _\ÜL_ votai- o Relatório e Contas
nharam, também, um memorial, I ?Dta___í_2SfiSS 
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e h do artigo 58.Educação.

QUERIA COBRAR 0 QUE
LHE NAO ERA DEVIDO

Alcides André, sócio da firma Ah
cídes André Cia. Ltda., propoíação executiva na 2a. Varn Civil
contra Domingos Alves da Silva pa»
ra dêste cobrar divida da qual a
credora era a sua razão social. O
autor alegava Ser o seu crédito pes»
soai, o que nâo provou, tanto qua
depois desistiu da lide.

O juiz da cau6a, entendendo tet
havido mnlicia, deu a ação por lm»
procedente e condenou o autor t\,
custa e em 20% de honorários dol
advogado do réu a serem apurados
sôbre o valor do pedido.

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA CELEBRA IMPORTANTE
CONTRATO NOS EE.
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A Cia. Auto 1*», Indústria e
Comércio acaba *ée firmar em
Detroit, EE. Ulf., importante
contrato para distribuição ex-
clusiva em todo o Brasil da li-
nha completa dos produtos Kel-
vinator, compreendendo refrige-
radores, máquinas de lavar rou-
pa, aparelhos de ar condicione-

do es«s compressores, unida-des_ de refrigeração comercial,fogões elétricos e a gás, etc. Oclichê fixa um flagrante da as-sinatura do contrato para o pra-7.0 de dez anos, ato êsse verifi-cado em Detroit, em 12 de fe-
yereiro p. _., vendo-se, no cen-tro Q sr. E. H. Wilcox. Exnnrt

Manager, da Kelvinator, ladea-
do pelos srs. Carlos Heiiborn e
O. L. Schuller da Cia. Auto
Lux, Ind. e Com. De pé, à di-
reita, aparece o sr. L. P. Tul-
lio, representante da Kelvinator
no Brasil e, à esquerda, o sr.
CE. Findlay, gerente de Pro-
durão da K-lvinatnr Evnort. ,

.
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CARTAS A REDAÇÃO
• Do nennnl Sylvio Ilaiilliio iln OU-
veln recebemo* a aeiiiilnte cartas

"Senhor redator:
Em sun ad.CÃo ile 10 do cnrrcntn

o "Correio", comentando dliouraò
pronunciado nn Cnmara dos Depu.
ndo» pilo ar. Herbert i*vy, per-
pinta, tlntlliilnvii.ie nosso nilluo¦ Pamlld.iilc mi (-'nimnço?"), . pr0.
poilto de roíoreiiolai quo aoniata-
monle nüo eniloiiou nobru n política
d<i proiluçilo rto Volta Redonda, (piai
a reaçtn observada Ue parta dna
entidades atacada) pelm palavras
diyurte ropreaentant" paulista. Em
resposta a rstn pergunta 6 que ti-
nho n pr.iirr de mu dirigir ao llim-
Ire Jornalista, pnra clcntlficn-lo de
quo. do noaia parto, houvo rcno.lo
pronta, na lorma do uma carta dl-
rígida no deputado Herbort Levy,
na fjmil evldonclamos no digno par-
lamentar os enganos em que lnbo-
rou.

Moatramo», cm primeiro lugar, an
representante paulista, quo a Usina
rie Volia Hed mdn, dedicada a pro-duç.lo «Idorúrglca posada, nfio Inclui
a produção de palaiiqulllmo em «eu
programa «enâo em ocas ftes excep-
clnnnl.H. A produçfio dc palanqiiilhas/ol sempre atribuída A Industria al-
derurglca de menor porte, que dns
mesmas preeba eom0 matéria-prima
pura sua produçfio de vcrgalhoca, cVolia Redonda só produziu palan-
qullhai quando liouvo retralmcnto
nas encomenda» de trilhos, soror-
rindo o mcrcido que nos endereça-
va reiterados apelos. E, nlnda nsslm*nb a advertência de quo o fniliiem rirnt«r precário, podendo o for

ECOS DO CARNAVAL

neolmonto «or luinemo a qualquermomento, Foi o quo aconteceu. 11.1niid» Ue dois nnos — o o fato ladiscutiu largamente. Inclusive noc.uiKr<>«Ho — tendo em vista n nn-
BQItla cm que encontrou o merca-do por matéria-prima lldorúrglca,siiipendou volta nedonda o produ-Çfio de palanqulllinn, pnra se dertl.eiir n outrofl tteii» de iniilor .mpor-tnncin. reclamadoi Insistentemente
pela Industria do Iransforinnçfio lm-possibilitada de adquirir no estran-geiro ou cm oulros produtores na-elnnola. n matéria-prima Ind imensa,vel a «ou trabalho,

Voltar Volta Redonda A fnbrlcn-çfio dc palnnqiillhna aerla o mesmoquo doiamparar a maior peitj ualiuluatrla, quo depondo do nos pornfio ter muras fontes de suprliucn-o, p:irn satisfazer ao setor pnrtleu.ar da onstruçilo, que ns outrosusinas nacionais evidentemente do-•çjam aiiprlr dn melhor forma pos-
Quanto ao fornecimento'de mate-rla-prlmn siderúrgica pnrn fnbrlcn.

Çfio de tubr.s, expllcnnios no depu-tado Levy que nflo npcnns ao grupoIndustrial paulista a quo so referiuvem Volta Redonda atendendo, mastampem A Manncimann, em BeloHorizonte. Isto porque, sendo ex-
jtanrillnarla a carência de tubos noBriwll e mais fficll a Inatalaçfio doequipamento que os produza, do que1 "'' "? na» do aço, concordou, a!-• o N., após estudos acurados do.-iKsiinti cm fazer forneelmentoatemporários do aço A Indústria pau-li-ta o á industria mineira, até atl"seus equipamentos de produçfio- ¦ própria, ja em vias de instalação,

so completem, tendo vista o lie-
neflclo dn abattoolmento Imedluto
dn merendo do tubos, (|ue faltam c
nfio podemos conipiar ao estran-
geiro.Nfio hfi, comeqllenlemente, nonliu.
mn roniblnnelln prejudicial no.pais
Antes, pelo contrario, Trabalhamossempre com os olhos fitos noi ver-
rinriclroa interesses nnclonnls."

N, da lt. — Fazemos votos pnrn
quo nsilm sojn, Isto 6, como sempre
linnKlunrnori qun fftttfo,

NAO

05 SUCESSOS DAS MOMADAS DA "FUN-
DAÇÃO DA CASA POPULAR" - DEODORO

Constituiu um dos grandes suces-sos do Carnaval que passou, as fes-tas momeanas organizadas na "Fun-
dação da Casa Popular" dc Dco-doro, e por Isso mesmo nfio podiapassar sem o devido registro.

Os construtores dessa vitoriosa
maratona, comandantes da arran-
cada carnavalesca da "Fundaçfio"
estava constituída dc uma comis-
«5o com os seguintes nomes: Presi-dente: Antônio Barros Viana: Vi-co-Prcsidcnte: Ivan Nunes Cnbete-
1.' Secretário: Antônio Batista deOliveira: 2.» Secretário: Pedro Pe-relra da Cunha; 1." Tesoureiro: Ma-
noel Lúcio da Rocha: 2.» tesourei-
ro: Guaraey Bngno: Procurador:
Valdemar Corrêa dc Alvarenga
Jofio Manoel da Silva, João Pinto
de Souza, Laerte Cunha Duarte.
João do Carmo P. da Silva, Ar-tur dos Santos, Moncyr Bittencourt.
Jurandir Guimarães, José Lopes
Areias.

Os que cooperaram financeira-
mente: Dr. Vitor Costa, Diretor dn
Rádio Nacional,. Dr Hello Valcacer,
Dr. Silvio Lefio. Dr. André Car-
razonl. Dr. Salomão Filho, c o Co-
merelo Local.

Todos os nomes acima foram ln-
éansávels para o brilhantismo dos
festejos.

Na Av. das Bandeiras, além de
bem Iluminada e ornamentada, fo-
ram colocados oito alto-falantes

que não davam folga aos fol!3esque se divertiram a valer na me-'nor ordem c harmonia. Foram dis-tribuldos prêmios As Escolas deSamba e Blocos Carnavalescos
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Comissão organizadora

O policiamento local soube cor-
responder á espectatlva dos mora-
dores e foliões. Parabéns á comis-
são organizadora, e, que pnrn o
próximo Carnaval estejam nlnda
mais unidos para maior brilhan-
tismo dos festejos de Momo.

(37571)

(Conitnunção dn 1.* pau.)
cnçilo o assuntos propriamente
tlbctnnos. (U.P.).

DISSOLUÇÃO DO ALTO-COMIS-
SARIADO RUSSO

Hamburgo, 23 — A Rrtssla dlssol-
veria o seu nlto-comlssailndo na
Alemanha antes aa Conferência de
Genebrn, segundo informações do
correspondente do Jornal hnmbur-
guês "Dle Wel" cm Berlim. Essa
medida teria como objetivo forçar
as potências ocidentais, tendo em
vista a realização dc conversações
entre alemfies do Oriente c do Oci-
dente, pois que os altos-comlssárlos
ocidentais nfio poderiam mais se dl-
rlgir, a repelto das questões rela-
clonadas com o conjunto da Alemã-
nha, a um alto-comlssárlo russo.
(F.P.).

EM CARACAS

DECLARAÇÃO...
(Conitnunção da 1.» pág.)

propôs um texto dc resolução que
pedia aos Estados americanos "apll-
car, desenvolver e aperfeiçoar os
princípios democráticos, a fim de
que sirvam de base A sua vlda po-lltlca, econômica, social c cultural".

Os diferentes parágrafos foram
postos em votação, O primeiro, to-
mado do projeto do Brasil, foi apro-
vado pela unanimidade dos dez pai-ses representados. Êle reafirma os
princípios dn Carta da O. E. A. O
segundo parágrafo, também do pro-
Jeto brasileiro, renova o direito Ina-
lienável de coda Estado escolher
sua própria forma dc govôrno.

O terceiro c último parágrafo odo-
tado, provém do projeto mexicano,
e Çol aprovado por unanimidade.
Evoca o reforço dos direitos do ho-
mem, sem distinção de qualquer es-
pécie, e a elevação do nivel de vlda
das populações. A emenda proposta
pelos Estados Unidos foi aprovada
por 8 votos e 2 abstenções, as do
Uruguai e México, os quais estima-
ram que ela não era bastante pre-cisa e nfio fazia menção A luta con-
tra todo totalitarismo.

Os representantes do México, Uru-
guai e Argentina, notadamente, se
reservaram ao direito de propor A
Comissão Jurldico-Politica parágra-
fos adicionais A "Declaração de Ca-
raças", aprovada. (F. P.).

(Conltnunçiio dn I." piin.)
pondo do umn documentação
ndcuundn sóbre ns medidas
práticos que podem ser ndotn-
dns pnrn n soluçüo dos proble-mns (|tic dificultam o dcsenvnl-
vlmento integral dos pnlses ln-
tino-nmerlcimos, será certame»tn um acontecimento de nltn
significação o que pode che-
gar n resultados excelentes",

/i.isisídiiclrt Técnica
— "E" clnro que o Brasil

está participando ativamente o
exame dns numerosas nropostas
que foram apresentadas pelosvários países, buscando concl-
liar ns declarações oprovadns
com os rumos fundamentais c
sua política econômica Interna-
cional — afirma o entrevista-
do.

Quanto no problema do as-slstência técnico o Brasil npre-
sentou, juntamente com o Uru-
fiuai umn resolução visando a
uma melhor coordenação inter-na, dentro de cada pais, dos
programas de assistência técni-ca biloterais e multilaterals,
Essa proposta tem oor objetivoobter uma utilização rrois efl-ciente das oportunidades de as-slstência técnica que oferecemns organismos internacionais daO.N.U., do sistema intcnmerl-
cano o dos próprios países docontinente".

Matérias-Prlmas
Faço ao entrevistad uma per-Runta sobre a questão de pre-ços do matérias-primas.. E o sr.

Cleanto Leite, responde:"Em várias reuniões do con-selho Interamericano Económí-co e Social íol fixado o prin-cipio segundo o qual devem serassegurados às matérias-primas
dos paises menos desenvolvidos
preços remuneradores e capazes
de assegurar àqueles paises emnivel equitativo de termos deintercâmbio que é indispensável
à manutenção do ritmo atual
de desenvolvimento econômico.
Dificilmente se poderia encon-trar nesta X Conferência umafórmula mais feliz para expres-
sai o desejo geral de todos os
países americanos. Acredito,
porém, que não haveria incon-
venientes em reafirmar esses
princípios, se é essa a vonta-
de da maioria dos paises re-
presentados na reunião de Ca-¦raças".

Fazendo, em seguida, umareferência ao problema do ca-
fé, o delegado brasileiro decla-
ra que, a seu ver, o assunto
está esclarecido. Lembra a no-
ta distribuída pelo Itamarati e
as declarações do sr. Foster
Dulles, que "reconheceu o fa-
to de que a elevação dos pre-
ços de café era o resultado e
causas naturais, sem nenhuma
interferência dos países produ-tores, e garantiu que não exis-

tio nenhum plano pnrn n estn-
bolucimento do preços teto pn-rn o café".

/{ctmfflo no liio-"Até agora n Comissão dc
Assuntos Econômicos se limitou
a ouvir ns declarações sarais
sóbre pontos dn urdem tio dlo,
e a se dividir cm subcomissões
e grupos do trabalho parn es-
tudo daí várias propostas. Acre-
dito que a partir de amanha
comecem o ser considerados os
resultados das discussões dos
grupos de trabalho. E o pri-meiro assunto será posslvelmen-to o proposto brasileiro sflbre
a consolidação das resoluções
de caráter econômico. Quantoaoc resultados desta Conferên-
cia, no plano econômico, acho
ainda cedo para prever.Parece-me que a dcclsfio —
o té agora de umn subcomissão,
mas cm todo caso —uma dc-
cissão unânime — de realizar
uma reunião do ministros da
Fazenda dos países americanos
no Rio de Janeiro, ontes do
fim dêste ano, é de profundnsignificação. Ao lado da vitó-
ria obtida no caso do café, ela
constitui um triunfo do Brasil
e um sinal do prestigio de quedesfruta no seio dos países a-
mericanos a nossa politica ex-
terior".

Interrompo o entusiasmo do
representante brasileiro: é cor-
to que Washington e Buenos
Aires foram também oferecidas
pelos governos americanos ear-
gentino porá sede da Conferên-
cia?— "Perfeitamente. E no fi-
nai das negociações, os de-
mais países confiaram ao Bra-
sil e aos Estados Unidos a so-
iução definitiva do problemada sede da reunião de minis-
tros. A preferência do governoamericano pelo Rio de Janeiro- conclui o delegado Cleanto
Leite — foi portanto uma rea-
firmação das relações de enten-
dimento e colaboração, que o
chanceler brasileiro estabeleceu
com a delegação americana".

A MORTE DE MARIA DE FÁTIMA

INVERSÕES. (?)

(Continuação dn l.a pág.)
econômico, convém levar cm con-
tu a sltuaçán que lhe poderia cn-
travar o desenvolvimento nor-
mal", tendo sido também npro-
vado pela comissão.

Um outro texto aprovado reco-
menda aos governos dos paísesamericanos que sugiram aos or-
ganíamos de financiamento pu-
bllco medidas "a fim de contri-
bulr para o desenvolvimento eco-
nflmlco dos países da América
Lntlnn". Sc o banco Internado-
nai pnra a reconstrução c o de-
scnvolvlmento e o banco Export-
Import não foram mencionados
no texto adotado, estão evidente-
mente visados pela recomenda-
ção.

A Comissão adotou em seguida
dois outros textos ainda relcrcn-
tes a recomendações para o de-
scnvolvlmento econômico, nos
quais recomenda acs países me-
dldos o fim de "diversificar as
suas produções e intensificar a
industrialização".

A Comissão Econômica adotou
também uma proposta do Peru,
recomendnndo ao "Sexto Con-
greso Pan-Americano de Estra-
das" que dê particular atenção
ao financiamento da construção
da estrada Pan-Americana, quan-to às medidas atualmente esta-belecidas sobre os transportes aé-reos, marítimos e rodoviários nazonn das Coroibas e dn AméricaCentral, Foi aprovada com a obs-tenção do delegado dos Estados
Unidos, que declarou que o Con-
gresso do seu pais estuda no mo-mento todo o programa da ad-minlstração e que, consqquente-
mente, não podia prever o resul-
tado dessa revisão.

Nomeada uma comissão
de inquérito para apu-
rar responsabilidades
Noticiamos ontem o falecimento

dn menor Mnrla FAtlnia, ocorrido
nn Hospital do Pronto 'Socorro, apés
melindrosa Intervençilo clrúrgirn, a
fim do extrair-lha o projétil de
revólver alojado no abdome. Con-
forme publicamos, a menino havia
sido ferida quando no colo de sun
infle, Dona Maria de I.ourdcs du
Silva, na porta da cnsa onde resl-
1c, A Run Turlhn n° 841. na cstncllo
1c Colégio e o projétil terln sido
expelido de umn armn de fogo. em
regosljo nela vitoria dn seleção do
Brnsll fflbre a do Paraguai

A criança, levada ao Posto de
Assistência do Meyer, ali ficou em
observação até o dia seguinte, quan-
do o médico que a atendeu autorl-
íou sua salda, alegando que nada
houvera de grave « que haviam si-
do feitos os curativos necessArlos

Como ie agravassem n« pndeclmnn-
tos dn filb.i, Dona Mnrla de Lourdes
levou-a ao Dr. Israel Sohultl, que,
considerando a gravidade do feri-
iniMitn. aconselhou Tohsc n mrnlnn
levndn com urgência ao Hospital rto
Pronto Socorro, onde velo a fale-
eer npos a Intervençilo.

UMA COMISSÃO PAÜA APURAI!
O FATO

Cientificado dn lamcntAvcl ocor-
reneln pelas puhllcaçfies na Impren-
sn, o dr. Splnnsa Rothlcr. chefe do
ílsrvlço de Informação Ranltirla

da Secretaria Geral de Snúde dn
Prefeitura, dirigiu a este Iomal umn
nota. na qual declara que o oró-
prlo secretírlo-gcrnl de Saúde e
Assistência, sr. Alberto Borgerth
acompanhado rio «r. Tnuasatnt Mnr-
tlns, diretor dn Departamento de
Assistência Hospitalar, esteve no Pos-
to de Assistência do Méler. onde
foi Inicialmente socorrida a menor,
tendo posteriormente nomeado umo
eomlssflo a fim de apurar devida-
mente a responsabilidade dn socor-
ro feito na ocaslílo.

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusão da 6.» página)

de Lima — Alberlco Ferraz Du-
rSo."
Franco Montoro no Rio

Chega hoje ao Rio o sr. André
Franco Montoro, ex-vereador pelo
P. D. C. de SSo Paulo e dirigente
do diretório regional do partido,
que está em dissidência com a dlre.
ção nacional por causa da cândida-
tura do ar. JAnlo Quadros. Virá en-
trar em entendimentos com os pe-
decistas cariocas, para um movi-
mento de grande amplitude pela

r "i

Jh&SB \ ggSSggl | ^^^^m8^^^^^:s•:•:^:¦:^:^x^^^:¦•^^^^•¦:^•^^.•:::^^^¦:¦B»^x.:  

fiflliislÉli^

iSeSaSÍSvsSKwâ^-íS^lSs®^

Você agüenta o choque?
y>Qifr ^*_w^^ ___*m*m^^

Se lhe disserem que o motor de seu carro
— que lhe custou tanto dinheiro e que é
difícil de ser substituído nos dias atuais — está
nas últimas, exclusivamente porque você não
usou nele a qualidade de óleo qué devia usar...
você agüentaria sozinho" o choque dessa
responsabiüdade ?

Por isto é que estamos aqui como ami-
gos, para adverti-lo: nos dias atuais, seu
carro é mais do que precioso. Por isto, dê-
lhe sempre um lubrificante da mais alta qua-
lidade, toda vez que tiver de trocar o Álea

Prefira, assim, Esso Extra Motor OU... o
lubrificante que contém um aditivo de-
tergente que limpa enquanto lubrijica.
Esso Extra Motor OU mantém corpo adequa-
do às altas temperaturas de funcionamento
do motor, concorrendo, desse modo, para o
baixo consumo de óleo; circula rapidamente,
oferecendo, assim, proteção instantânea às
partes móveis do motor. v

Por que você não troca' o óleo do seu
carro para Esso Extra Motor OU ? Faça isso
e... veja a diferença!

. 
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Experimente ESSO EXTRA MOTOR OIL, o ófco lubrificante dai trti quali-
dada* *___**... economia extra... proteção axtra... Ingrtdltnta txtri...

Mall valor par* o leu dinheiro, quando voei usar ESSO EXTRA MOTOR OIL.

Esso Ext pu raotoi* ©il
cujas latas tão aberta* na sua presença, ê encontrado noi Revendedores Esto.

(g)

recuperaçüo moral do partido.
Frota Aguiar solicita licença

O deputado Frota Aguiar solicitou
A Câmara um mês de licença para
tratamento de saúde. Afirmou-nos
que não ficará auser.te por mal6
tempo, porque fle o fizer, favorecerá
a convocação do sr. Barreto Pinto,
que não deseja ver, em hipótese al-
guina, na Câmara.

Pacto de aventureiros em SAo Paulo

Esteve, ontem, na Câmara, o sr.
Ugo Borghl. Interrogado pelos Jor-
nalistas, di6sc que não retirará sua
candidatura e ainda esta semana
deverá falar em Araraquara, Jabott-
cabal e Campinas. Pouco depois, en-
tretanto, surpreendido por uma per-
gunta, declarou que a aua junção ao
sr. Ademar de Barros pode ser es-
espera seja estensivo ao plano es-
vleo-governador.
Virá ao Ilio o governador do Paraná

DIRIJA CUIDADOSAMENTE... SUA VIDA VAIE MUITOI

Deverá chegar ao Rio, ainda eáta
semana, o governador Bento Mu-
nhoz da Rocha. Disse-nos o sr. Os-
toja Roguskl que o governador do
Paraná deveria ter vindo na sema-
na passada, mas interesses superio-
res não lhe permitiram deixar Cun-
tiba naquela oportunidade. Agora,
entretanto, é certa a sua vinda ao
Rio.
Deseja o norte de Minas um candl-

dato daquele Estado

Esteve, ontem, na Câmara, o co-
ronel José Coelho do Araújo, pre-
feito da cidade de Jequitat, no nor-
te de Minas. Disse-nos que, no seu
município, a coligação PTB-FSD-
PR é níajoritâria, mas .a tendência
è para um acordo geral, fato que
espera seja extensivo ao plano es-
tadual. Afirmou-nos que, se o sr.
Juscelino fôr candidato á preaidên-
cia da República, tanto melhor. Mas
se outro mineiro, ainda que de ou-
tro partido, surgir como candidato,
não terá dúvidas em sufragar o seu
nome, pois já é tempo de Mi.-.as
voltar a pontificar nos altos conse-
lhos da República.

NA CÂMARA...
(Continuação da 3a. página)

rlmento de sua autoria, solicitando
informações a respeito de um in-
quérito para apurar responsabill-
dades do sr. Vedo Fluza, ex-diretor
do Departamento de Águas e Es-
gotos no caso do recolhimento, por
aquele engenheiro, de estipéndios
de firmas fornecedoras e empreitei-
ros do D.A.E.

DESCONSIDERAÇÃO AO
PUBLICO

O sr. Paulo Areai teceu criticas
ao prefeito, e particularmente ao
Departamento de Concessões, pela
ineficiência do serviço de ílscali-
zação a cargo daquele setor da ad-
minlstração municipal. Menclonan-
do várias irregularidades no servi-
ço de transportes coletivos, denun-
ciou o representante democrata
cristão a retirada do trajeto Praça-
Sèca-Mauá, sem notificação ao pú-
bllco, dos ônibus e autolotações dè
propriedade da empresa "Boa-Via-
gem", que vinham explorando
aquela Unha.

DESDOBRAMENTO DOS
DISTRITOS DA LIMPESA

URBANA
O sr. Roberto Gonçalves lama

apresentou requerimento, sollcitan-
do ao prefeito envie à Câmara
mensagem propondo o desdobra-
mento, dos distritos de Llmpesa
Urbana, a exemplo do que Já foi
feito com relação aos distritos edu-
cacionais. Justificando a proposi-
çâo disse o vereador que a medida
sugerida se Impõe pelas seguintes
razões: 1) crescimento natural da
cidade; 2) dllatamento das áreas sô-
bre que exercem jurisdição os
atuais distritos; 3) conveniência de
tornar mais efetivos e eficientes os
serviços de llmpesa urbana e sua
fiscalização.

AGUA PARA CURUPAm
Os sra. Couto de Souza e Índio

do Brasil falaram sobre um reque-
rlmento solicitando providênciasdas autoridades municipais no sen-tido de ser melhorado o abasteci-
mento dágua na Colônia de Curu-
paiti.

LÍDER
O sr. Salomão Filho, da bancada

pessedista, toi aclamado lfder da
maioria. E ontem mesmo anunciou
que vai responder à altura aa cri-
tieas que em sessões anteriores fi-
zeram ao prefeito os srs. Mário
Martlna e Paulo Areai.

Os srs. Gladstone Chaves de Me-
lo e Cotrim Neto foram eleitos, res-
pectdvamente, presidente e vice-
presidente da Comissão de Justiça
da Câmara.

REUNIÃO SECRETA
Anuncia-se que o sr. Levi Neves,

presidente da Câmara, vai convocar
uma sessão secreta de todos os ve-readyes, para assentar normas
orientadoras dos trabalhos da Cá-
mara na presente legislatura.

O SUPLENTE DO SR. MAGA-
LHAES JÚNIOR

Em virtude do licenciamento do
sr. Magalhães Júnior assumirá hoje
o seu lugaT no plenário da Câmara
O seu suplente Urbano Loca.

VOLVO DO BRASIL S/A.
comunica a seus distintos fregueses e amigos que o seu

telefone passou a ser 30-9955, rede "interna". (61713)

CHURCHILL...1
(Conitnunçiio dn 1.* pág.) 

'

der ás necessidades doi serviços ar-
mado». na eventualidade de uma
mobilização.

As declarações do sr. Flemmln,*,
que datam d» fevereiro último, fo.
ram publicadas hoje. Deles reinai-
to que, em caio de mohlllzaçAo, n
governo americano decretaria a iuf-
pensão da execução de trarisnçôei
civil, apôs n que procederia ac ei-
tnbeleclmcnto de controles estritos
sAbre a mnlorli dai atlvldadei In-
dustrials e comerciais do pais. O
Departamento dc Mobilização pre-
para, atualmente, um projeto do
controle dos preços e lalárlos que
o prealdente apresentaria ao Con-
greisn. em caso de necessidade.

O sr. Flemmlng revelou Igunl-
mente que os novos meios de itl-
que que possui a União Soviética,
que levaram seus serviços a prece-
der a uma nova avaliação da situa-
ção doa trezentos arsenais em quo
o governo armazenou icus estoque1)
de materiais estratégicos. Declarou
que desde a guerra d aCorélp, o
governo americano comprou cerca
de tres blllões de dólares de equi-
pamento Industrial e forneceu, sob
a forma de auxilio financeiro, um
bllllo e melo de dálares âs Indús-
trlas particulares que trabalham
porá n defesa. Estas, de seu lido,
aplicaram cerca de 29 blllões de dó-
lares em fábricas c no material
destinado â defesa nacional. (FP).

SUPERINTENDÊNCIA DAS EMPRESAS INCORPORADAS
AO PATRIMÔNIO DA UNIÃC

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Para venda de um (1) lote à margem da Estrada Rio-Petrópolis

Faço público, a quem interessar possa, que, de acordo com o ar. 1.°, letra a,
do decreto-lei n. 9 549, de 6 de agosto de 1946, se achei à venda em concor-
rência pública, a quem mais der e melhor proposta oferecer acima do valor bá-
sico, o lote abaixo identificado, sito à margem da Estrada Rio-Petrópolis, 2." cir-
cunscrição do município de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, à altura do quilo-
metro dezenove (19). Tem forma poligonal irregular, com seis (6) lados retilineos
e os seguinte^ limites e dimensões: a parte correspondente à testada (leste) mede
seiscentos e vinte e cinco metros (625,00m) ao longo da estrada de rodagem;
ao norte, confinando com terras de Edgard Soares de Pinho ou sucessores, mede
dtizento? metros (200,00m); ao sul, confinando com terrenos de Adalberto Cor-*rêa ou sucessores, mede, em três alinhamentos, trezentos e onze metros (311,00m),
sendo dois normais à estrada, respectivamente, de cem OOO.OOm) e oitenta e
seis metros (86,00m) e o outro, paralelo à estrada, co mcento e vinte e cinco
metros (125,00m); a Oeste, em dois alinhamentos de quinhentos e setenta e cinco
metros (575,00m) e cento e vinte e cinco metros (125,00) limita com terrenos
de Adalberto Corrêa ou sucessores. A área total é de cerca de cento e doze mil
e quinhentos metros quadrados (112,500,00 m2), da qual se deduzem dezesseis
mil quinhentos e setenta e nove metros e setenta centímetros quadrados (16.579,70
m2), deitinados à duplicação do leito da estrada de rodagem.

VALOR BÁSICO GLOBAL
valor básico global da área acima referida, já levada em conta a dedução

da qu. servirá ao alargamento do leito da estrada, é de dois milhões oitocentos
e setenta e seis mil oitocentos e cinqüenta e nove cruzeiros (Cr$ 2.876.859,00).

CONDIÇÕES
1." — Só se admitirão à concorrência as pessoas naturais ou jurídicas em

pleno gozo de seus direitos e quites com a Fazenda Nacional.
2a — A área será vendida livre e desembaraçada de quaisquer ônus, não

se admitindo proposta de alienação parcial.
3.° — Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, compro-hatórios de sua identidade e idoneidade:

— Tratando-se de pessoa física:
a) carteira de identidade, ou passaporte, se estrangeiro;
b) folha corrida;
c) quitação com o serviço militar;

i Ãl'1\^P *_le$¥t0*i<\ .t.M .-.:. ,
e) quitação com o imposto de renda.
II — Tratando-se de pessoa jurídica:
a) contrato social ou estatuto; -v.
b) prova de observância do decreto-lei n. 5.452, de 1.V5/1943, arts. 352 e

seguintes (lei dos dois terços);
c) quitação cpm os serviços de assistência social;
d) .quitação.icorn o imposto de renda i
4.a ~ IPara^garpntia-dd assinatura do contrato de compra e venda, o pro-

ponente caucionará previamente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica do
Distrito Federal, a favor da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Pa-
trimônio Nacional, em moeda corrente ou apólices da dívida pública, a impor-
tância de CrS 287.695,90 (duzentos e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e
cinco cruzeiros e noventa centavos), correspondente a 10% do valor básico.

5." — As propostas serão apresentadas em três vias, em envelopes lacrados,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, rubricadas em todas as suas páginas, de-
vidamente datadas e assinadas, sendo a primeira via selada na forma da lei, e
deverão conter o preço oferecido, em algarismos e por extenso, a forma de paga-monto, se a prazo ou à vista, bem como a declaração de inteira submissão a
todas as cláusulas dêste edital e demais exigências do Regulamento Geral do
Códico de Contabilidade da União.

6.° — Não serão tomadas em consideração as propostas que oferecerem
preço igual ou inferior ao valor básico, ou qualquer vantagem sobre a melhor
oferta. /

7." — A apresentação dos documentos, de que tratam as cláusulas 1.° e
3 a seus números e alineas, poderá ser feita a partir da data da publicação dêste
edital, até às 12 horas do dia 8 de abril próximo, para o exame prévio da ido-
neidade dos concorrentes.

?•". ~. ^,ma vez. satisfeitas as exigências acima indicadas, o presidente da
Comissão fará extrair, a favor do concorrente, guia para recolhimento da cau-
ção a que se refere a cláusula 4.°.

9.° — As propostas deverão ser. apresentadas à Comissão òs 14 horas do
dia 12 de abril vindouro, na sala 1.400 do 14.° pavimento do edifício de "A Noite",
à Praça Mauá, n. 7, Rio de Janeiro.

10.° — No dia, hora e local mencionados na cláusula anterior, os concor»
rentes considerados idôneos apresentarão ò Comissão, juntamente com suas pro-
postas, o recibo de depósito da caução, para que possam ser as mesmas abertas
e rubricadas, prosseguindo-se nos demais termos da lei.

11." — Será contemplado-o concorrente que maior vantagem oferecer.
12.° — Havendo empate no preço mais elevado, será preferido o propo-neníe empatado que apresentar melhor vantagem de pagamento, ou, no momento,

nova proposta oferecendo maior preço sobre o competidor, ou o que fôr sorteado,
no casj de nenhum deles oferecer maior vantagem.

13.°#— Abertas as propostas, serão em seguida publicadas, na íntegra, nos
mesmos jornais que publicaram os editais de concorrência,

,14. — Se o concorrente vencedor não assinar a escritura de compra evenda dentro do prazo marcado, perderá a caução, a qual reverterá em favor da
Superintendência, que mandará, proceder a nova concorrência.

15.° — Aos proponentes que não forem contemplados serão restituídas as
cauções após a aprovação da concorrência.

16° — O concorrente contemplado fica obrigado a respeitar os contratos
celebrados com terceiros, nos quais os direitos e obrigações hajam sido mantidos
em caso de sucessão.

17° — No prazo de quinze (15) dias, a partir da aprovação da concorrência,
o proponente vencedor fica obrigado a aceitar a escritura de compra e venda,apresentando nessa ocasião, ao tabelionato que lhe indicar a Comissão, o recibo
do recolhimento, a favor da Superintendência,'rio Banco do Brasil ou na CaixaEconômica, da importôncia correspondente à sua proposta, mediante guia ex-
pedida pelo presidente da Comissão, caso não prefira fazer o pagamento à vistano ato do assinar a escritura.

18." — Lavrada a escritura de compra e venda, com observando, se fôr oc^_.0'. 2P;jd,5lrtítL,,J*' 9658- dé 28 de a96st0 de ,946- publicado no "Diário
Oficial do dia 30 do referido mês e ano, será o ato submetido ao registro doTribunal de Contas.
. ; ]9-0 — Se anulada a concorrência, os proponentes não terão direito à aç8o
ludicialou extra-judicial contra a Superintendência das Empresas Incorporadas
ao Patrimônio Nacional, ou contra o órgão governamental a que estiver subor-dinada.

INFORMES E DEMAIS DETALHES
Quaisquer outros informes serão fornecidos nos dias úteis, exceto os sábados,a partir da datá-do publicação dêste edital, na sala n. 1.406, do 14.° pavimentodo Edifício de A Noite .

Rio de Janeiro, 12 dé março de 1954.

HORTENCIO DE ALCÂNTARA FILHO ^
^ a. __=v -s Presidente do Comissão

¦ 
(65848)
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LESALAIREDELAPEUR
OBRA-PRIMA DO CINEMA FRANCÊS

FÁBRICA DE VIDROS
8ocledade por quotas, licenciada, vende tOda reformada, com for-

nos completos, arca, depósitos de combustível, escritórios, depósitos
ocupando dois prédios Ditados, prensas, ligação de força e luz, etc, etc,
servindo pari fabricação di- potes, maçanetas, mosaicos, vidros, etc.
Vende-se abaixo do custo. Ver — Rua Guilherme Maxwell, n. 3.Vi —
Telefones: 30-5160 — 27-1006 — Dr. Moacir. (1349S)

JOCKEY CLUB
Vende-se título de proprietário, por Cr$ 70.000,00

Tel. 22-5254, Sr. Marco. (11052)

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TRO MUNICIPAL
Direção da Comissão Artístico e Cultural

TEMPORADA NACIONAL DE ARTE
SEXTA-FEIRA, DEPOIS DE AMANHÃ, ÀS 21 HORAS :

INAUGURAÇÃO
1 • DOS 2 CONCERTOS SINFÔNICOS PELA ORQUESTRADA DO TEATRO MUNICIPAL

Regente: LIONELLO FORZANTI - Solista: ANNA STELLA SCHIC

Programa: MONTEVERDI: "Orfeo". Sinfonia • Wrftjhn. - 
ÇHERUBINI; 

"^conte".

Sinfonia - MOZART: Concerto n 23, cm A maior, parn 
£{"."" 

«^Jju,"JKm 
cm ró mnior.

Stella ScHr - HAENDKL: Suite "Wnsscrmuslk" - J.S. BACH. P™'?™ 
poMronns: CrS 50.00

BILHETES A VENDA — Preços: Frlins e Camarotes: CrS ZS0.00 — r01gíf o A PARTE
- BslcdM NSbres: C?$ 35.00 - Balcões: " »W - G«lerljj«:Çr*15«-MWA PARTE.

O 2.» CONCERTO SINFÔNICO TERÁ LUGAR, AS 21 HORAS DE «UAKTA ttiurt,

CINE-LEBL0H W SEXTA-FEIRA 26 DE MARÇO ÀS 22 h. 30

Retirar os últimos bilhetes:

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA
:• (ALLIANCE FRAflÇAISE)

'*i Retirar bilhetes: A. C F. B. Centro.Av. Erasmo Braga, 277 — 3.° rr tel.22-3431

..'-;. A. C F. B. Copacabana -— R. Duvivler, 43 — 2.° — tel. 57-1482

,•; «v-,, ..-V}^-,. A. C. F. B. Tijuca r-Ruà Oliveira da Silva, 35
'•«* -• " ..'.' .'V-'' '•'¦'¦•'"., ¦'•'.'¦ , ¦ -' ¦ "•' 

Consulado da França: Praia do Flamengo, 356 — 1.° and.

Jouraal Français: Av. Nilo Pecanha, 26 — 6.° and. — tel. 32-801Í-
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ESPETÁCULO DE ÓPERA
', 

HOJE, QUARTA-FEIRA, ÀS 10 HORAS, ABRE-SE NA BILHETERIA A

ASSINATURAS PARA 8 RECITAS NOTURNAS
com 8 Espetáculos diferentes, o serem oportunamente escolhidos pela DireçSo, entre os
"ha& 

S?sdUAs?.nantcs da Temporada Lírica Nacional do ano passado terSo direito de PRE-
vpn<.NrrA nnrn ni suas localidades até sábado próximo, dia 27, às 13 noras, as jocan-

10 h1,ranSOsÇ3nSovosOS.nNs°Ttof ^irtfr&^^o^llWãu? lhes couberem pela ordem
do insrcrIç5o a partir de Mrça-felra. 30, até às 17 horas 

^ 
Quinta-fe^ra r» de Abril _

Preçr-i desta Assinatura - Frlzas e Camarotes: ÇrS240o,00 
- Poltronas, iu^5 i™™

Balcfles Nohres: CrS 3?0,00 - Balcões: Cr» 240.00 - Galerias: CrS 120,00 - SELU A t-AHii,
— TRAJE DE PASSEIO.

< Os preços avulsos serão majorados

ESTRÉIA: Quarta-feira, 7 de Abril com a ópera LO SCHIAVO,
de Carlos Gomes

m re*r»o JMROEL rec:
27Ô7/2

& ARTISTAS UNIDOS

>$fâ07-; lí 3 Klritilflj WÈ, _^__^_\ eUM Mà MW \ \S 20 El mM

^'f

TAMBÉM QÉIÜSESAMÂH

UM GB/tNDE ELENCO! COSTINHA, ALMEIDINHA, AUBEA PAIVA,
ANABELA,' DAISY MAE. DULCEMAR. ATRAÇÕES DE PARIS: MAXY e
SERG RODE — ATRAÇÕES BRASILEIRAS; IVAN DE PAULA e os bailarinos

DENIS c JAMAIRA! 8 BROTINHOS DE COPACABANA

fVfÒDElOS

;; !>'mp%Mp creacao
¦i ¦-WMIAHEHTE"* ít HOftRS

%y VESP£àli:ÃS5'!?SA8i.0{Íft

üAcyRm

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhore*

preços, bibliotecas e livros. Rua
Rosário 137, tels.: 52-771(1 e
52-9534^ (51980)

NOVIDADES
AMERICANAS

Torradeiras, máquina de passar G.
E., batedeiras SÚmbem, churrasquel.
ra de luxo "Rotobroll", vitrola por-
tfttll Webercor HolUday, rádio por-
tátll Philco, enceradeira o aspirador
be luxo G.E. 1954, varas de pescar
Montague de 11 pés, mollnetes, Unha
de pescar nylon Dupont, etc. —
Telefonar para 22-7249.

(11133-
"UNDERW00D"

Vendo uma, modersisslma, máqul-
nt de escrever toda automática, sé-
rie 5 milhões (toque de pluma), úl-
timo modelo em carro móvel Cr$ ..
9.000,00. Custa no momento CrS ...
24.000,00 — Rua Vlrconde do Rio
Branco, 52 — Sala 21 — Telefones
22-6299 e 52-5451. (11116)

MÁQUINA DE ESCREVER""ROYAL"
! Particular vende em bom estado
de conservaç&o e funcionamento. —
Carro de 20 polegadas (50 cms.) —
Informações telefone 32-7349.

(10148)

ELENCO ARTÍSTICO
(por ordem alfabética dos sobrenomes)

Maestros Concertadores e Diretores de Orquestra: Eduardo DE GUARNIERI — Octavlano
GONÇALVES - Santiago GUERRA - Maestros substitutos: Afonso MARTINEZ GRAU

André VIVANTE - Maestros internos: Claudia MORENO - Ella PODOROLSKY - Delvair
mrvA — Reeisseur- Carlos MARCHESE — Coreógrafa: Tatlana LESKOVA - Sopranos:
Mionf AMORIM - Antea OLAUmA-HAngelina COSMOS - Leda CUNHA MELLO - Nylza
Mar" DHUMCWD - Glselda FONSECA - Clara MARISI - Diva "ARTINI-Rosa MEDEIROS

Nadir de MELLO COUTO - Assunta MINERVA - Aurora Baptista MORENO — Cecília
MOTTA - R«a PAIXÃOi - Diva PIERANTI - Helena PIMENTEL -Bárbara PRESTA -
wlndiSPÓSITO - Norma VERALUZA - Elisa, VIEIRA - Yvone ZITA - Mclo-Sopranos:
Guisela BLANK - Maria HENRIQUES - Vitoria LOUREIRO - Nelly MARY - Kleusa de
PENN.1FORT - Carmen PIMENTEL --Gloria QUEffiOZ DA.COSTA - U\3 SECO -

Tenores: Arsenio AGUIRRE - Jorge AGUIAR - Isauro CAMINO - Geraldo CHAGAS -
Aifrsrin roí ÍSS1MO — Nino CRIMI — Eraldo DE MARCO — José JARAY — zacnanas mau-
âuES - Asfif PACHECO - GTdofredo TRINDADE - Edgard VELOSO - Marcos VIERA
QRnrI^nos- lourival BRAGA -Antônio FEITOSA - Ismall FIGUEIREDO - Ruy FRANÇA

AntoX LEMBO - Raul GONÇALVES - Sérgio NAPOLE - Hélio PAIVA - José Ben
SÍMON - BalXOS! Jorge BAILLY - Guilherme DAMIANO - Tarquinlo LOPES - Alfredo
MELLO - FernSSdo Newton PAIVA - Ivan PAULA - José PERROTA - Igor STANISLAW.

REPERTÓRIO
LO SCHIAVO, de Carlos Gomes - BOHÊME e_ Mme. BUJTERFLY, de Puc-

cini - SANSÃO E DALILA, de Saint-Saens - RIGOLETO, de Verdi - MIGNON,
de Thomas - CARMEN, de Bizet - GIOCONDA, de Poncielli - IL.MAESTRO
Dl MUSICA, de Pergolesi - UNA PARTITA, de Zandonai - CAVALLERIA
RUSTICANA, de Mascaqni e-PAGLIACCI, de Leoncayallo - EVANDRO, de
Araci de Araujo — TRÁVIATA, de Verdi. ' f\ \

ORQUESTRA, CORO E CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL

OLHO MÁGICO
Colocamos nas portas, em qual-

quer bairro — 85,00 — Telefone ...
30-4869. (1735)

TAMBORES VAZIOS PRIMEIRA VIAGEM
COMPRAM-SE

Tel.: 43-5748 (15377)

FERRO ARCO EM ROLOS
t

25.000 kg de 1 1/2 a 8" largura x 4 mm espessura.
35.000 kg CHAPAS DE FERRO EM ROLOS de 600 mm largura x 2,5

— 3,7 — 4,75 e 5 ínm espessura.
6.000 kg TIRAS DE FOLHAS DE FLANDRES de diversas larguras.

Vende-se para entrega imediata no Rio. Informações pelo telefone
43-7798. riaom

B__^m_j_9_^aamMmm,mAm»TmM

E^StóK^k ÜNICA wI-J^m*
TEATRO

2.700,00
ECr$ 300,00 por mês
ê FONTES LTDA.

ENCERADEIRAS ELECTROLUX
SUECAS B ASPlilAUORES DE 1*0 COM OUIS ANt»». Ufc GARANTIA

SEM ENTRADA - SEM FIADOR X-]
I.IXA, para lixar u assualhu, aplicável em enceradeiras de 3 escavas
Espalbadores dc cera ELÉTRICOS AUTOMÁTICOS. Rádlo-vitrula lung-
ulay — Acessórios em geral para enceradeira — Tudo pelo facilitàrio

RUA EVARISTO DA VEIGA. 73 — SOBRADO - «EL.: 32-2493
(0.1833)

|\.;:A
¦ 

' 

¦

EV A e seus ARTISTAS
Direção de LUIZ IGLEZIAS

TEATRO SERRADOR
. (AR CONDICIONADO)

AMANHÃ, òs 21 horas — Avant-Premiere revertendo a renda total para c FUN-
DAÇÃO DARCY VARGAS, com a presença da ilustre 1." dama do país.

RAINHA DO FERRO. VELHO
3 quadros com um só Intervalo, originais do escritor norte-americano GARSON KANIN, tradução de R. MAGALHÃES JR.

A MAIOR SÁTIRA DO MOMENTO!
Tomam parte: Afonso Stuart, Jorge Doria, Rodolfo Arena, Ada Camargo. Leda Vale, Pala Leste e Jorge Gonzaga' —
No elrnco: MANUEL PÊRA.

^_ ~* \ 1 áf^mL 1

Mis-en-scene de José Maria Monteiro

WHISKY ESCOCÊS
Liquidação do estoque, da af amada marca Ambas-

sador. Garrafas de um litro pelo menor preço da cidade.
Entrega ao domicílio. Faça seu pedido agora pelo tele-
fone 42-3916 ou na nossa loja — R. Assembléia n.° 105.

(10123)

\ RENAULT ROUBADO
_/ Caminhonete cihza, 1952, licença DF 12-97-50. Gratifi-

ca-se a quem informar o paradeiro pelos telefones 32-4270,

23-1960 e.42-641?..yf- - "' (0^

— Cenirlo de Pernambuco dc Oliveira Hj I I I (

i^\ Sexta-feira — às 21 horas — Premlérc para critica teatral — Sábado e Domingo, vesperais as IS bs. — 2 sessões Fl I 1 Tt1 W\ noturnas ás 20 e 22 hs. — Bilhetes à venda na bilheteria do Teatro a partir das 12 hs. H _Jp 1
/ m ¦ —m De Terça a Sexta-feira, sessão única às 21 hs., — Sábados, e Domingos, 2sess6es às 20 e 22 hs. — Quintas, ves- ¦ i \ \' 
^^^k i . ¦ ¦ ¦ npr^if n nrorhü' rpdftzldrn: 'i« lfi hs - Snbnrfn* - nomínçite vesnorais pIpfih»."- ic ir hs \m ,m ^L V

SURDEZ VENCIDA
Com os aurlculares Invisíveis WEI-

MER (do dr. Relchmann), sem pi-.
lhas, sem fios. Ultima revelação dai
técnica germano-amerleana. Dura-'
ç8o Ilimitada sem qualquer despesa.
Recuperação progressiva da audlç&o
normal. Eliminação dos zumbidos
em 30 dias. Resultados assombrosos
em 11 países. Preço CrS 700,00. Peça
exposiçào Ilustrada grátis à Conces-
sionárln: Agência WEIMER, ELZA
JUNQUEIRA SABBADO — Av. Co-
pacabana, 75 — Apt." 204 — Tele-
fone' 57-2452 — Caixa Postal 245 —
Copacabana — Rio de Janeiro. Aos
srs. Médicos da Especialidade, dis-
trlbulçâo gratuita dos WEIMER. para
os doentes pobres.  (60773)~ 

CAIXAS DÁGUA
dè cimento armado, folha ou amlan-
to, entregamos funcionando — Tele-
fone 57-3229. (11083)

BOMBEIRO
Fazemos consertos e Instalações do

água, luz e gas — Telefone 57-3220.

COMPRAM-SE
ROUPAS USADAS

Máquinas de escrever e de costura,
enceradeiras, ventiladores, rAdlos o
tudo que represente valor — Com-
pram-se a domicilio — Telefonar
parn Sr. Abram.

Telefone 43-9232
(13013)

COLCHÕES
Reforma e faz novo, a domicilio:

de crlna, cabelo, cearlna e cortlça,
para bellche CrS 120,00 e CrS 190,00
— Afonso Camilo — Tel.: 26-0532.

(6998)

Vieira^ Srs. Engenheiros e Desenhistas
Teodolitos, Níveis, Binóculos, Normò-

grafos Leroy, Trenas Esmaltadas.
Réguas Flexíveis e outros

artigos do ramo.
Consultem: M.E.I.R.A., S/A

RUA DA QUITANDA, 65 — 1.°
Tels.: 42-5755 e 22-7960

Rio de Janeiro
(51320)

TAPETES E CORTINAS
LAVAGENS E CONSERTOS

Executam-se lavagens e consertos de tapetes, cortinas e pas-
sadeiras, com a máxima perfeição. Retiram-se e colocam-se.
Orçamentos sem compromisso. Telefone 25-6478. Rua Pedro
Américo n. &UJV- ~.r ^ ¦ - • ,;¦ (10951)'

TUBOS GALVANIZADOS
VENDE-SE - PRONTA ENTREGA ;

3/4" _ 1.1/4 — 2" com luvas — Telefone 43-0623
Sr. ANDREI

CABELOS BRANCOS
Desaparecem com B.EDRAN, Brllhantlna Natural, nüo tintura e

usa-se com as próprias mãos. A venda nas Ferfumarlas Hermany, Lopes,
Meyer, O Cruzeiro, Casa Cirio, Drogarias Pacheco, Andradas, Sul-Ame-
rlcana, Granado e Drogaria a Lapa. (01791)

:: : À VENDA
Um projetor "REVERE" de t mm. e uma CÂMARA CINEMA70-

GRAFICA no valor de CrS 7.100,00. Os Interessados poderio proenrar
peln sr. VJctor Secrett, na Pan American Aln:ays, Ar, Presidente Wil-
=¦•11 r>. IC5-'A, on pçlo telefone 52-8070 iam si a, (11101)

AÇ0ES BANCO HAZAN
Vendo pela melhor oferta 250 ações nominativasvalor Cr$ 200,00 cada uma.
Procurar Sr. Pinto tel. 42-1416. (1775)

FALTA ÁGUA?
Fabrica-se e coloca-se caixas dágua de cimento armado, subterrânea

(sistema) no solo, no forro e alto. Os melhores preços da praça —
IRMÃOS G/.RCIA — Tcl.: 47-34J8 - Av. Vieira Souto. 90 -• Ipanema.

(11051)

ALGUÉM LHE DEVE?
Promissórias,' duplicatas, vales, tudo enfim que represente

valor. RUA SETE DE SETEMBRO, 81 - 9.° AN*Íd SALA 904
Tel. 52-6421... (07033)

COLCHÕES
Encarrega-se do fabrico e reforma

de. colchões para o mesmo dia, por
preços sem competidor, Mandamoi
mostruário a domicilio. Tel.: 43-0601
Fáb, Luso-Brasilelra. R. Santana 101

(12855)

NITRATO DE PRATA
Vende-se quarenta quilos, novo.

alemão, para fins Industriais em
embalagem de um quilo. Rua Pedro
Alves, 60, com o gerente, dlàrlnmen-
te^jia parte da manha. (10047)

PEDICUR0 CALISTA
Calos, cravos, tsponjas, parasitas,

unhas encravadas, verrugas, plantar
lndolor. Rua Gonçalves Dias, 30-A,
Junto à. Confeitaria Colombo, S/ 42.
4.o andar. Telefone 42-0661. Aníbal
P. Rodrigues — Recorte e guarde.

(12850)"TITULO 
VASCO

Vende-se um — Tratar pelo tele-
fone 22-9099 (1737)

TELEFONE
Residencial, llnhu 45, cede-se. Dl-

rlglr-ie à caixa n.° 11080 dC-ste jor-
nal. (11030)

ESTOFADOR
com referencias — Baiano

Telefone 22-1178
(11139)

ROUPAS USADAS
Pagamos mais que qualquer outro

— Atendemos a domicilio
220423

(100S9)

TUBOS PARA SONDAGEM
Vende-se um lote sendo 10 de 6"

e 30 de 4", todos com 5 p6s. —
Tratar à Av, Presidente Wilson 198
— Sala 603,  J2437)

LUSTRADOR DE MÓVEIS
Lustra, conserta, muda a cor, en-

cera móveis decapé, pau marfim, etc,
Recados para Soares — Telefone ...
43-8720. (1002»



I " Caderno

INÍCIO DA CONSTRUÇÃO
da ponta sôbre o rio

Jacui
. PArlo Alegr*, so (A«p.) -. serão
re-IUidni amanhl, na histérica ei»fl.ulo d» Ulu 1'nnln, Importantes
c_rlniAnl*_ qua deverão oontnrcom

pfuinoi <l» '.overnador do __.
lldO <r do outni altas autorldn-
dei estaduais, liem oomo do He-
neral Munool Aiambuja Brilhante,
i-nmnndnnlo da .1,* li. M. „ ,ie
oulroa iiiu-i.il» generali. Duruntn
i-j:h cerimoniai iora Inaugurada a
ptiea Mflitmo.-ttV_ do Inicio daa
etr.n dn ronstrucflo da ponto «A-urlo o tio JOOUI, obr» quo vir*
concretlrnr uma velha o Juatlialma
imlração doa tnoradorea da região.

Outra cerimônia do algnlflcacão,
ter* lunar no mesmo dia a ao
Irrita do lançamento do um gran»
do movimento do carAter nacional,
visando a construção do Monumcn-
to doa Dragfles,_em_ nio Pardo.

MAS DE INICIAÇÃO
AGRÍCOLA EM SANTA

CATARINA
O Mlnlitério da Agricultura, eom

a rolaboraçflo do Governo do San-
ta Catarina, vai Insular escolaa
de Iniciação agrícola noa munlcl-
pios de Chnpecá e AraquarI, ai
quali íunctonarAo em rrirlmo de
Internato, em trens mlnlmaa de
-OA ho dares de terras férteis, ce»
dldaa pelo Kstado.

Nene sentido fnnim assinados
«cordn» entre o Governo da Unllo
e o Executivo catarinense, repre»
sentados, respectivamente, pelo mi»
nlitro João Cleophaa e pelo go-
vernador Irineu Bornhausen.

CORRETO PA MANHA — Ullfirta-Tolrn, 24 do Março flo 11)54

GUERRA
TORNA-SE URGENTE E INDISPENSÁVEL MANTER A INTEGRIDA-DE DA PROFISSÃO MILITAR, QUE SE RESUME NA FIRMEZA DE

/*"ffi£e^^*$tljís PROPÓSITOS DE SEUS QUADROS E NA HONESTIDADE PROFIS-
dn Independência", perante o ml- ^
.... ,_ ." c'""r* e outros altaanutorldndcs militares deelnrou oge-neral Amaury Kruol, após agrade-cor «homenagem, o seguinte:"r.ost.1 hora conturbada em que vi-vemos, carncterliada pelo dcsmnn-
mo "utíS. fti* ond* d" c*ptlcl"-
MWl •_ -r-ni:»""^0 voK Denys — Inspeciona o ministro Zenóbio da Costa — Esperados hoie Demonsera.no de p*ra-quedumono
ainda nHo Impregnados peln açBo , , F. lk.i_.B-J PI Bl° annat *• "ul

__f??!5_!,.?M.tíuídor« <i»i»«i«». q>'?. o marechal Mascarenhas — Recepção ao general McBriae — Elei

SIONALDOS CHEFES

Declara o general Amaury Kruel ao ser homenageado nos "Dragões

da Independência" por motivo de promoção — Posse hoje do general

Turma *lo Cavalaria de 1049

A turma da Arma dt Cavaln»
rin de A_A..to da 1049, que acn»
ba de concluir curso n. EA.O.,
vul ne reunir nn prnxlmn nextu-
folrn, dln 20, As 10,30 horns, num
Juntar de mnl/rnli-,' nn cluirrnscnrln
sltundn A run República do Peru,
em Copacubana.

UEVAUDAf AO DE D'P10MA OE
VETERINÁRIO EXPEDIDO POR

ESCOLA ESTRANGEIRA
O ministre da ARrlcultura, sr.

João Cleonhrs, aprovou ns instru-
«Ses reguladoras dn revalidação de
diploma de veterinário expedido
por estabelecimento estrangeiro de
«mino.

Os vetennArtot diplomados por
eacolM estringelm, que deseja-
r»m ltnblllt. r-so para o ensino pro-
fúílonal no Brasil, deverBo reque-
rer a revalidação do diploma a
Superintendência do Ensino Agrlco-
Ia e Veterinário, que designará n
escola na qual o candidato ser*
lubmctldo a provas.

Conheça Poços de Cal-
das, a melhor estância do
Brasil. Hospede-se no

PALACE HOTEL
o melhor da estância.
Endereço Telegráfico:

Palacehotel — Fone 392
(Emp. Reclames S. Mineira)

(65827)

_____

SHIOflTl
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE S. fl.
AV. PRES. VARGAS 463-A

Tef. 43.7398 • R/o da Jon~'-->

no Exército, aó querem uiufrtilr tô-tins nri vantagens a beneficio» emdn própria protlsillo.Tornvie, aaalm, urgente • ln-dlspenaível, uma ação em todoaoa escaldes da hierarquia militar"gora «m boa hora capitaneada
pela figura dinâmica de toldado,comprovada na paz a na guerra,de a. excla„ o general Zenéblo
çln Coata cujo exemplo de devo-tamento a de desprendimento, de»ver* constituir uma daa maioresrOrcM. no eentldo da mnntcr aintegridade da profissão mllltnr.quoie resumo na firmeza da propó-".._."!? ,,u" Vadroa a na ho-nustldada profissional doa chefes,
cujos atoa e atltudea devem con-trlbulr um exemplo vivo dn dlg-nldade militar. SA aulm meua ca-
!?'_* ,?*' Podaremos assegurar aor.xérelto o reipal.o a prestigio nnopinião da Nação, qut ainda vô.nas Forças Armadoi, a eorantlado «uns ImtitulçOes , , aegurnn-
ca do aua soberania".

Instituto Nacional da Tecnologia
O diretor do Instituto Nacionalde Tecnologia, comunicou que JAestilo abertaa at* o llm do cor-rento mis, as inaerlçBes para oscursoa de máquinas elétricas, me-didai elétricas e eletrônico, poden-

po oa Interessados obter tidas nsInformaçSes desejadas na secreta-ria doa Cursoa do Instituto, nnav. Venezuela BJ, 7." .andar, nohorário das 12 Aa 17 horas, dlà-rlamente, exceto aoa eibadoa.
Inspecionados pelo ministro os ór-

gilos de Motomecanlzaçio
O ministro da Guerra, generalZenóbio da Costa, em companhiadoa generais OtAvio Saldanha Ma-za a Honorato Pradel, êste dire-tor geral de MotomecanlzncBo eAquele diretor geral do MaterialBélico, visitou na mnnhtt de on-tem todos os depósitos e unida-

des de Motomecanlzação a fimdc conhecer de perto auas neces-
stdades e procurar atendê-las den-
tro do mais curto prazo.O chefe do Exército, falando II-
gélramente noa Jornalistas creden-
ciados após a visita, declarou-se
bem Impressionado por tudo quan-to viu e observou esperando solu-
clonnr os nroblemas quo no mo-
mento estão afligindo oa órgãos
Inspecionados, principalmente noto-
canto n conservação do material
que é Imenso.

O ministro Zenóbio da Costa vi-
sltou também o material de mo-
tomecanizacfio da Artilharia de Cos-
ta da 1.* Região Milit-tr, em com-
panhla de teu comandante, gene-ral Osvlno Ferreira Alves. Também
como o anterior, isto .6 boa e
como a naterlor. Isto é, boa e
prometendo atender as falhas ano-
tadas

Homenageado o coronel Magessl
Magessl Pereira, subchefe do ga-blnete do ministro da Guerra, por
motivo do transcurso da sua da-
ta natallclo, foi homenageado, on-
tem, As 13 horas, pelos seus ami-
gos e companheiros de trabalho
daquele gabinete. Reunidos na sa-
la de chefia, saudou-o o general
Jandir Galvflo, chefe do gablne-
te, que, após ressaltar os seus
méritos de cidadão e de soldado,
ofereceu-lhe uma lembrança. Oho-
menageado em palavras de reco-

ções no Clube Militar — Pedido de reconsideração
do coronel Santa Rosa

nheclmento agradeceu a homem» feito que aprovou • oportunamtn- Bietpçâo ao general Me Rrlde

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL .......-41 JUFF \

Ai IS horai do dia 29 de marco de 19S4, o Departamento do
Material desta Estrada, receber* propostas para aquisição de:

Arado de atveca reversível;
Carrinho manual de ferro n. 4;
Curva a manllhas de barro vidrado.

Detalhei t InformaçSes serão prestadas n oServIço' de Com-
prai, à sala 706, do Edifício da Central. (80683)

gem stndo por fim abraçado portodoa oi presentes.
Posse hojo do novo comandante

da Zona Militar dt Leite

Reallza-is hoje, ts 18 hora*, a
cerimônia de poise do general dt
Exército Odlllo Denya, no cargo
da comandante da Zona Militar
Leite. Transmitir* o cargo o ge-neral Arlitótelei de Souza Dantas,
que vem exercendo o meimo ln»
terlnnmente. O ato reveatlr-ao-á dt
solenidade, devendo comparecer ae
altaa autoridades militares e Jor»nalistas. Presidir* a aolentdada o
ministro da Guerra, general Zenó»
bio da Costa,

Esperado hoje • marechal
Mascarenhas

E' esperado hoje, ia • horas,
nesta Capital, desembarcando no
Galeão o marechal Mascarenhas de
Moraes, chefe do Estado Maior dai
Forças Armndna que procede de
Caracas, onde participou da XCon-
ferència Interamericana, como de»
legado do Brasil. O antigo coman»
danto da FEB, que vem acomna»
nhndc de comitiva, será recchldo
festivamente pelos aeus amigos e
camaradas.

As elelçSes no Clube Militar e a
candidatura do general Lamartlno

Conferenclou ontem com o ml»
nistro dn Guerra o general Lamnr-
tine Peixoto Paes Leme, que ex-
pós as razoes por que foi lovado
n aceitar sua candidatura * presi-
dencla do Clube Militar e que sc
resumem: insistência de seus ami-
gos c apresentação multo antes
dn de qualquer outro candidato;
deseje de trabalhar intensamente
nela prosnerldade de uma grandeorganização rie classe; dar expres-
s..o democrática a um pleito dc
associados cultos c independentes,
pela 'concurW.n*íla à postos que, a
seu ver, só trazem trabnlhos e

te será dado A publlcldndt,
O candidato da Crntada DemocráUea

O general Canrobert Pereira 4a
Costa, eo general Juarez Távora,
candidatos oflclnla da Cruzada Dt-
mocrática a presidência e a vice»
presidência do Clube Militar, rei»
pectlvamente, nas eleleSes dtmato
nroxlmo, em face da consulta fel»
tana guarnlçSes pela referida Cru-
zada, sobre a aceitado de teus
nomes, continuam recebendo dt to-
dos os Estados e Territórios, dt
-eus camaradas as maiores dtmoni-
traçSes de apreço, • a teguran-
ça dt seus votos por ocaslío do
pleito.

Uniforme do dia

A Secretaria da Guerra marcou
o 8.° uniforme para o dia 25 do
corrente.

promoçlo do general
Leal

K-tUlao

preocupações
.lnnlmente, t
apresentadas,

a seus ocupantes e,
s expressivas razíes
constantes do mnnl-

O presidente da República aaa»
ba do assinar decreto na pait.
da Guerra graduando no posto de"onerai de Exército o general de
dlvlsfio Newton Estlll.c Leal, tx-
mlnlrrtro da Guerra. O boletim da
Secretaria da Guerra publicar* ho»
Je u referido decreto.

Transferência de eapelfta

O ministro da Guerra assinou
norterlas transferindo o caltüo ca-
portarias transferindo o cnnltílo ca-
nelanla da Guarnle.lo Militar do
Realengo para o Núcleo da Divl-
sSo Aeroterrestre a deste Núcleo
para a Capelanla da guarnlcSo do
Cruz Alta o capltilo capelSo pa-
dre Alberto TrevlsBo.

Escola de Equltaçio do Exército

O ministro da Guerra resolveu
por portaria de ontem dar ao Cur-
so Especial de EquItaçSo a deno-
mlnaçíio de "Escola de E.ultaçJo
do Exército", de acordo com o
parecer do E.M.E

No dia U do corrente a par-
tlr das H.30 o ministro da Guer-
ra t senhora general Zenóbio da
Coita oferecerAo àqueles vliltan-
tea no Fotte dt Copacabana uma
recepçílo para a qual estilo con-
vldados o mundo o'lclal e a lm-
prtnsa.
Aniversário da srs. ministro Ztnó-

Wo da Cesta,

Transcorra, hojt, o aniversário na-
tallcio da Exmn. Sra. D. Darcllln
da Costa, esposa do general Eu-
clldes Zenóbio da Costa, ministro
da Guerra. A anlvtrtarlante eu-
Jos dotes dt coração • de bonda-
dt slo por demais conhecidos, rt-
ceber* por certo nesta data, sin-
eeras manlfestaçSes da apreço. O
casal general Zenóbio da Costa ofe-
recerâ. _i 18 horas, no Palacete
Laguna, * rua General Canabarro,
uma rtcepclo as exmas, esposou
de ttus colegas camaradas e ami-
gol.
Pedido dt reconsideração do coro-

nel Silvio Santa Rosa

Por Intermédio do monlstro da
Guerra, o coronel Silvio Santa Ro-
sa, prealdente do Automóvel Clu-
be do Braall, acaba dt se derl»
glr ao sr. presidente da Repúbll-
ca pedindo reconsideração do dei»
pacho que aprovou o parecer do
cr. Conaultor Geral da República. »
propósito de acumulação de car»
gos. O trabalho do coronel San-
ta Rosa, firmado por um jurista,
é longo e procura provar a le»
galldade de sua sltuaçUo.

Entrega dt medalha ao titular
da Ednraçüo

Em solenidade a realizar-se na
próxima sexta»felra, dia 28, As 16
horas, rio gabinete do ministro da
Guerra, ser* entregue ao titular
da pasta da Educacfio, sr. Anto»
nio Balbino, a mednlha Maria Qui-
térla, com que foi recentemente
agradado. Ao ato est-r.lo presen-
tes generais, todo o gabinete ml-
nlsterial, jornalistas e amigos do
agraciado.

MARINIf/t
NOVO REGULAMENTO DE UNIFORMES

Foi realizada domingo último, em
Porto Alegre, uma demonntrncAo
dt pára-quedismo, por oficiais e
praças do Núcleo da DlvUiflo Ao-
roterrostre do Exército sediado nes»
ta Capital,

O destacamento partiu do acro»
porto do GaleBo nn manha do ...-
bado, cm três nvISco C-47 do 2.»
Grupo de Transporto, pcrteuccntc no
comando de Transnorte Aéreo da
Força Aérea Brasileira e chegou
A tarde ao aeroporto de Grnvatal,
ficando alojado no quartel do fl.°
BntnlhDo de Engcnhnrla, no balr-
ro do Partenon. A noite, perante
numerosa assistência no auditório
da Faculdade Católica o chefe do
Estado-Malor do Nu D. Aet co»
ronel Auguato Cezar de Castro Mo»
nlx de AragSo, fez uma conferên»
cia. Seguiu-se uma apresentação
dot principais aspectos técnteoa da
tropa aeroterrestre e de seu mn»
terlai especializado, acompanhado da
rxIblçOo de um filme de Instru-
cSo: Isso foi feito sob a forma
d. "Show", por um grupo de ofl»
elals t graduados.

Na manhS de domingo, foi en»
tSo executado o salto no aeropor-
to de Canoas. O edifício do Q.G.
da 8.* Zona Aérea e as Imedla»

5Ses 
ficaram completamente lota»

os por uma grande massa de po»
vo entusiástico e que apluditt vi»
brantemente os soldados Sern-ter»
tres Houve esplêndidas condlçSea
metereológlcaa e a demonstração
obedeceu lrgorosnmente ao hora-
rio previsto. Compareceram altas
autoridades, entro as quais se des-
tacam o representante do gover-
nador Ernesto Dorneles (que so
encontrava forn, assistindo aos fes-
tojos do bicentenário dos Drn*3cs
do Rio Pardo); o major briga-
deiro Alttlr Rozhnny, comandante
da 5.* Zona Aérea e o general
Jqflo Valdetaro de Amorim Melo.
comandante da 5." R. M. e ln-
terlnamrnte no comando da Zona
Militar Sul.

'A tarde, o Circulo de Subtenen-
tes e Sargentos ofereceu um chur-
rasco aos sargentos, cabos e sol-
dadoi da tropa aeroterrestre. A
nolto os oficiais da guarnlçãò re-
cepcionaram seus companhelror pá-
ra-onedlstas na sede do Circulo
Militar de Porto Alegre, tendo
comparecido o brigadeiro Rozhany
e o general Manoel de Azambuja
Rrllhant. comandante da 3.a R.M.
As 8 horas de anteontem, presen-
te o general comandante da 3.»

BOLETIM DA DIRETORIA GERAI DO PESSOAL DO EXÉRCITO
GABINETE

Q. G. DO EXERCITO — CAPITAL
FEDERAL, 23 DE MARÇO DE 1954

BOLETIM INTERNO N.» «7

Para conhecimento desta Direto-
ria Geral e diretorias subordina-
das e devida execução, publico o
seguinte:

ESCOLA DE MOTOMECANIZAÇAO
— Concluíram, a 8 de março de

1054, o Curso Técnico para oficiais
subalternos I. E., com as menções
abaixo, o_ seguintes oficiais: Aldlr
Madeira de Mattos, bem; Acyr
Mclchiades Lopes de Mello, bem-,
Paulo Brunow, bem; Fiávlo Luciano
Costa Lima Gurgel do Amaral, bem;
José Gomes, bem.

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

Infantaria — Coronéis João Ba-
tista de Matos, do R. E. I., porter deixado 0 comando do G. U. E.
e assumido o do R. E. I.; Mar
noe! Mendes Pereira, do Q. E. JJ.-

rA.wrpor ter vindo de São Paulç
cm-ferias regulamenlares relativas
a 1953; — Tenente-coronel Flarlano
Peixoto Corrêa, do D. G. A. porter sido nomeado para servir no
D. G. A. e Incluído no Q. S. G.;
— Majores Jaime Ramos, da 21."*t_lrcim_crlç5ò' dèvHecriitaménto;'por
ter vindo em gozo de férias relativas
ao ano de 1953; Alberto de Otero
Porto Alegre, adido à D. G. P.,
por término de trânsito dispensa
do serviço, e continuar adido, aguar-
dando soluçSo de proposta: — Cap.
José Ferreira Lopes, da 4.* D. I.,
por ter sido exonerado de inst.

sido classificado noclasslflcado no 10.° R.
e entrado em trán

da E. M. M.,
Q. G.-4.» D. I
trito; Jorge Luiz Senra Pessoa, do
Q. G. da B> D. I., por término
de trânsito; Heitor Cunha Menna
Barreto, da E. M. da 2.* B. M..
por regressar A sede da 2.t Bda
Mista: José Antflo de Carvalho, do
4.* R. I., por ter vindo a capital
federal, em gozo de dispensa do
serviço por oito dias; — l,»s te»
nentes Carlos José dos Santos, do
R. E. I., por ter sido transferido
do l.o B. Front., desIsMrio do trân-
sito e recolher-se: AttréMo ds Coi-
ta Fortella. do R. E. I., por ter
sido transferido para o R. E. I.
e recolher-se à unidade; Gustavo
Gross, do 20.» R. I., por ter sido
chamado para prestar provas prâ-
llcas orais nu E. S. E.; Walmore
Pereira de Slouelra, do 1* B. C.
oor ter vindo de Blumenau em tr*n-
sito Iniciado em 9-3-54; Vadetrn-
des dos Santos Monteiro Júnior, do
R. E. I. por ter vindo gozar o
trânsito nesta cidade; do Quadro
Auxiliar de Oficiais José Juarez
Bastos Pinheiro, da D. G. P., por
ter sido designado para ouvir um
oficial lóbre os quesitos constan.
tes do uma denrceata oriunda da
10.a R. M.; José Lopes Cise, do
Q. G. do 9.' R. M., por ter vindo
a esta capita] federal com 8 dias
de dlsoensa do serviço; Álvaro
Wanderley, da D. G. S. M., por
ter sido transferido do Gabinete
do ministro-para o serviço de Iden-
tlflcaçSo do Exército; — 2.» tenente
do Q. A. O. Waldemar Gonçalves
dos Santos, da D. P. S.. por ter
entrado em 8 meses de licença ei-
pecial, a partir de 20-3-1954.

Cavalaria — Capitães Ren. to Gul-
marBes, do lO.o R. C.. por ter sido

A partir do dia
25 de Março
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Prosseguindo em seu
programa de expansão,
a Real incorpora à sua
vasta rede de comunicaçSe»
oéreas, mais uma capital
brasileira.
E este outro grande serviço
que a Real presta a seus .
inúmeros passageiros,
possibilitando-lhes uma viagem
mais rápida e confortável para
a bela capital do planalto.
GOIÂNIA é a 65a. cidade ,
servida pela REAL1

e con-
tlnuar em férias nesta capital:
Alaor Assumpção Valente, do 3.°
B. C. C, por entrar em férias e
seguir para Curitiba; — l.«s tenen-
tes Waler Mollnaro, do 13.* R. C,
por ter sido matriculado na E. E.
F, E.; Waldonler da Costa, da S
G, M. G. por ter sido nomeado
para servir na S. G. M G., por
necessidade do serviço.

Artilharia — Coroné!3 RFFtjertn
Ramos de Oliverla, adido * E. T.
E., por ter pass"do a adido à E
T. E., aguardando classiflccão de
ordem do ministro; Aristóteles de
1-lmo Câmara, da Diretoria de
Armamento, por ter sido nomeado
chefe do Gabinete da D. Arm.. sl-
do Incluído no Q. -E. M. A. e se-
tíulr destino; — Tenentes-coronéis
José C»rnelro da Rocha Menezes
do 8.0 R. A. M.-75. por ter vlndp
t)e Pouso Alegre em Uceni-a p?rn
tratamento de saúde de pessoa d»
'amllla; Fernando Menescal Vilar
do Q. G. da 1> R. M.. oor ter
vindo de F"r*,'eza. em Bêzo de
férias — Maiores: Con.'-m''no
Monteiro de Souza, do E. M. E.,
oor ter sido transferido para o E.
M, E. e continuar em trân<r'to a*é
3 do' mês vindouro: Mario Dias d .
Es. S. A., por ter sido nomeado
para servir no D. G. A., desllta-
do da Es. S. A., entrado em trín-
sflto com permissão para gozáJo
nesta capital. — Caolt_i"s Mnclojjc
Azevedo Nobre .a.'"" da Es. r'tfs:;
por ter p»ssado no concurso pt>ra
a Es. T. E. e floresentar-se ànuela.
escola, para fins de maMrlciOa;'
*rlst<dei Tinoco Parretto. da Es.
A. C, por término de .ér-|as e
apresentar-se à sua unidade. —
l.os tenentes LeAnldns Sere.lo Pinte
de Abreu, do R. Es." A., por ter
sido matriculado ns Es. T. E.;
Joié Samo-ln Mala, da Es. S. A.,
por ter vindo a esta captlal e™
»ftzo de o?rte do tr*n«lto. — 2.o'•nente Hello Afonso dos Santos/
do l.» R. O., por ter entradoiswnI
gSzo de férias e seguir para Sul-,
vador — Bahia.

Engenharia — Coronel Innade dr
Carvalho Tupoer, do Q. T. A., por
estar em gozo de licença para tra-
tamento de saúde de pessoa da fn-
mllla deide 9 de fevereiro de 1954
— l.*l tenentes Arno Wolff. da
2.» C. C, por entrar em gSzo dos
restantes das férias. 22 dias, a con-
tar de 23 do corrente: Luiz Gon-
zaga Saraiva, da Es". E. F. E., porter sido matriculado na Es. E. F.
E.; Joel Franco Sacllottl. do 2."
Bti. Frv., por ter sido aprovado
no exame de admissão ao curso de
Preparação da Es. T. E. e apre-
senfar-se àquela Escola. — 2.» te-
nente Carlos Antônio Lopes Pereira,
do 2.° B. E.. por ter de efetuar
matricula na Es .T. E.

Intendênela — CaoltBo Armando
Coelho da Rocha FPho, da D. G
P., por término de férias e reassu-
mlr as funções de tesoureiro desta
Diretoria Geral. — 1.» tenente José
de Assunção Marques, do 13.° B.
C, por conclusão de férias e re-
"tressar a Joinville. — 2.» tenente
Q. A. O.. Joaquim Alves de 011-
veira .do E. R. F.»9.*. por ter vln-
do a esta caoltal em gAzo de férias

Saúde — Médicos — Capitão dr
Silêncio Barboss Soares, do 2.» G
A. C, por ter regressado de Cruz
Alta e continuar em licença para
tratamento de saúde. — l.°s tenen-
tes: Dr. Josellto da Silva Freitas,
do 17.» R. I., por conclusão de
trânsito e aguardar embarque para
seguir destino; dr. Hlldcbrando Al-
ves da Cunha, do 9.* G. A. Cav.
75, por conclusão de trânsito e se-
guir destino dia 28 do corrente; dr.
Mario Carvalho de Oliveira, do 5.°
R. C, por término de transito e
seguir destino dia 28 do corrente;
dr. Joio Procóplo de Souza, da Es.
s. E.. por término de trânsito e
ter ds embarcar dia 31 do corrente
para a B.» Cia. dt Fronteira —
Gualra; dr. Moacyr Guimarães, do
14.» B. C, por conelusBo de trân-
sito a seguir destino dia SI do cor-
rente; dr. Oswaldo Caymml Fer-
reira, do WO, A. C. M., por con-
elusSo de trânsito e aguardar em-
barque para o destino; dr. Alfredo
Rodrigues da Rocha, do 10.* R. C .
por término de trânsito e seguir
destino dia 23 do corrente para Bela
Vista.

Dentistas — 2.°s tenentes Wal
dedo Carrascosa, do ifi R. I.. por
conclusão de transito e seguir dei-
tino dia 23 do corrente: Edison
Kubrusly. do 24.» B. C, por con-
clusBo de trânsito e aguardar em.
barque psra o destino dia 27 do
'corrente; Paulo Armando Paes Pin-
to, da Es. S. E.. por término de
trânsito e seguir para o 13.° R. Cj
Oarlow Ferrari Gomes, da Es. S.
_., por conclusão de trânsito dia

21 do corrente e aguardar embar-
que; Raphael Gomes de SanfAnna
Júnior, di Es. S. E.. por conclusão
de trânsito: Abílio Moutlnho. da
Es. S. E., por término de trânsito
dia 21 do corrente e aguardar em-
barque; Nilton da Costa Braga, do
I-4.« b. c. M., por término de
trânsito e seguir destino dia 24 do
corrente: Marcos Evangelista de
Almeida Santos, do 2.* B. S.. por
conelusB-i de trânsito e seguir des-
tino dia 23 do corrente: Antônio
Gurgel dt Amorim, da Es. S. E..
por conclusão de trânsito e aguar-
dar embarque: Cyro Gomlde Lou-
res, da Es. 6. E.. por conclusão
de trânsito e seguir destino dia 23
do corrente; Benedito Souza Palma
do H. Gu. Santiago, por conclusão
de trânsito e seguir destino dia 23
do corrente; João Brandão Pache
de Faria, do C. E. F„ por conclusão
de trânsito e aguardar embarque:
Nilson Chaves Malsonnette. da Es
E. E., por término de trânsito e
aguardar embarque: Agenor Coelho
de Souza, do 4.o R c. por con-
elusSo de frânslto e aguardar em-
barque: Wilson de Miranda Doné.
do C. E. F.. por conclusão de
trânsito • .tear «guardando em»

barque; Antônio da Cruz Dias. da
Es. S. E.. por término de trân-
sito e aguardar embarque para o
23.o h. I.: Milton Bezerra da Cunha
da Es. S. E., por conclusão de
trânsito e aguardar embarque: He-
Uo Cesarlo de Medeiros, do 10.°
R. C, por conclusão de trânsito
e seguir destino; Luiz I.ins Mar-
Uns, do 1.» R O. 105 por ter re-
e;ressado de Minas Gerais, término
de trânsito dia 24 do corrente e
tpresentar-se a sua unidade: Al-
herto Costa de Amorim da l.a-fl.0
G. A. C. por ler regressado de
Salvador conclusão de tramito e
n*íuardar embr***n*te; JoSo CAndldo
de Souza, da l.»-3.° Btl. Frnt., por
término de trânsito e aguardar, em-
barque. , .

Farmacêuticos! — 2.°e tenentes
Vicente Sanchez, do 4,o R. I.. por•êrmino de trânsito e seguir des-
tino dia 30 do'corrente; Lenlne Ro-
drlgues Brandão, do 17." B. C. por
térmlho de trínflto e agutrdar em-
barnue; Helclo Ferreira Ramos, do
5.° B ,E.. por término de trílnslto
e aüuai-riar embaroue: Maurício
Duarte Soares, .do . 3,Ç-.B^JJrrt,.por
término dè*• .râh',tfe':'«i''^i¥aa|. em-
barque; João Conceição "Filho, da
Es. S. E.. por término de trânsito
e seguir destino para o 6.° B. C:

(Continua na 10.» náglna).^

II. M o outros nflclala, a esqua»
ilrllln decolou de Otavatal, oltegnn»
do, uo Galeão cerca da inelo-dla.

Vlilta do governador dt Minas

O ministro da Guorra, general
ZcnóMo da Costa, recebeu, ontem,
A tarde a vLiltu do sr. Juscelino
Kulnt.. lu-ck. govornador doEstado de
Minas, com quem palestrou cordial-
mente durante longo tempo. Ter-
minada a palestra o ehtft do Ext»
cutlvo mineiro fnl acompanhado até
o elevador do. edifício pelo ohof*
do Exército.

Adoração noturna do Exército

O coronel capelão cheio do Ser»
viço de Assistência Religiosa mon-
senhor João Pheency Silva, con»
vida os capelães mlUtajres do Exér»
cito, em serviço no Distrito Fe-
deral. para a Adoração (loturna
do Exército, na Igreja dt Sant->»
na, hoje, dia 24. Entrada ás 21.30
horas E' responsável pela nolto
o ooplt(lo capelão padro dr. Mçu»
rlllo César de Uma, • ' •

Curso dt cl__-ltlc_ç*o dt peiloal

De acSrdo com a portaria ml-
nlsterial n. 101, dt 19.11.84, foi au-
mentndo de 20 capitães das ar-
ma», o número do vagai para
mrtrlrula no C.CP. no corrente
ano. Entrada dqs requerimentos na
D.G.E.. até 10 de abril.

. Atos do ministro

O ministro assinou portarias no»
meando auxiliar de Instrutor da
Escola do Artilharia do Costa o
l.o tenente Aston Gullhorme da
Silva; reconduzindo *a funcBes.rte
auxiliar de Instrutor do C.P.O.R.
de Belém do Pará o 1.° tenento
Boques Jare3; e nomeando auxlllanr
de Instrutor do C.P.O.R. do Rio
de Janeiro o 1.° tenente Luiz Sil-
veira Poumnnh.

Convite

0 general Souza Uantas, coman-
dante da 1.» R M., convida os
militares cetóllcos nara a cerlmô-
nla da AdoraçBo Noturna a car-
go do Exército que terá lugar na
nolto de hoje. dia 24 ora dia 25
na igreja do Santana.

Uniforme paia cerlmSnla

A Secretaria da Guerra marcou
o 4.° uniforme para a homena-
gém que a Missão Militar Amert-
cana prestar* * Escola Superior
de Guerra po Clube da Aeronáu-
tica, dia 20. âs 10,30 horas.

Conferenclsram com o ministro

O ministro da Gue-ra recebeu,
ontem em conferência os generais
Odlllo Denys, Ângelo Mendes de
Moraes. Paulo Kruger, Fiúza de
Castro. Bandeira de Melo, Costa
e SUva,, Oavino Ferreira Alves,
Durlval Brito e Silva, Mario Per-
dlgão e o sr. Muniz Falcão, depu-
tado federal.

Q mlnlitro assinou aviso comuni- i
i-aniio qut o regulamento de uni-'
formea dt Marinha entrar* tm vi-
(oi a .'il do março corrente, com
o» prazos para a obrWutorlodado do
uso, alteraçóe* t restrlçóes mnr-
tsntea dt tabelas anexas a esse
aviso. Tais prazo* serão contados
* partir d* 31 dt março da 1051 e
nâo Impod-in o ti»» Imediato dos
uniformes ou poças t .tnbolocldas no
regulamento cima vltado

Nq Sala dt Imprttua o Che/e dos
Rtlacdes Públicas

Esteve. Ontem tm visita aos Jor.
nnllstu acreditados. Junto ao rabi-
neto ntlnliterlal. o ctinaiiclrinu- M'-ii-
{Ulo Augusto Silva, chefe da Ve-
partamento d* RoIacóci Públicas da
Marinha, recentemente criado,

futunto a vlsltu foi mantida cor-
dloj palestra entre, os presentes, ten-
dp o comandante Maurlllo partici-
podo aoa Jornalistas a Instalarão
do seu dopnrtamento no 5.» andnr
do edifício do Ministério da Marl-
nha,, . -•

Apr«__t>ia.óo_

$OT diversos motivos, apresenta-
ranv-se, ontem. * Diretoria do r"_r.
toai os comandante Haroldo Mntias
Costa. Hello da Rocha Lopes Sam-
onlo, Milton Mendes Coutlnho Mar-
ques e Lula Carlos de Albuqucrquq
Santos.

D-cr«toj assinados

O presidente da República asai-
nou ot seguintes decretos: promo-
vendo ao posto de prtmelro tenen-
te os tuborlclala Antônio Wasllcws-
kl, Otaclllo Pereira de Araújo, Ota»
vio Dlaa e Severlno José de Bri»
to: ao pAsto do segundo tenente
os sargentos José A'.ves Sobrinho t
Rubem Teodoro da Silva; a tercei-
ro oorcento o cabo José Clpriano
Frtlro e transfcrlndo-os para a re-
serva remunerada: nome-»fo Alerclo
Moreira Gomes psra exercer o car-

go de professor Catedrático dt Es-
i-iiln Nitvnll promovendo, tu rtitr.
vn i-etiiti unida, ao põslo dt segun»
d» tumulto o primeiro Gitnozln {lu»
.iui LcltO", a '.iihi-ii-i.il n in lm.Iro
tiar.lentu Jnsé Dantas de Oliveira;
o a prlnieiro-»ar-;unlo o ...undo Do»
mln-os <ln Silva o o t-rcclro IW.
mundo Clnutllo tln Kllva.

Inicio.tio mio letivo do Cnléolo Htr*
Vfll

llt- iii.uu-r:.. ontem, n nticrlnrn d»
ano letivo tio Colégio Nnval, tendo
a nula tnauíural lida dnila pelo
pro'essor nonato Lolto sob o (ema,"Influência dn Qidmlcn na Socieda»
do Contemporânea".

O mlnlitro su IH reorusentar rçêl.
se nto pe'o co-nan^ant? A''.iorto Jo-
sé Carneirtr do Mendonça, uflelàl
do-gablnoj.

i.euiitiiilii- pelo Ministro

\ ¦ ministro Renato Gttllobel reco.
hou, ontem, cm aud^nclo. os »lml«

.rentes, nichard, Whllchcad, Chsrla»
Wll_l_.;vÁtlla ACié, Cícero Mnr|«
rtho i-as erv,l. Solberg e Armtfti
dó VJòlrai

¦ ¦ '¦ Licença

Fórum concedidos 00 dlss de ll«
açnça pnra iF-atiimonlo do raiido ao
çapltfto.tenentqfuztlelro naval Fran.
cisco Qulntanlllin Veras. ' ¦':

-J-.i_4íA_Aífl[
ISeL'1ini> ninliii fiiyo
CIA. OE SEGUROS

[Argos Fluminense;
SUNDA0A _MI-f»S \

||ALFÂNOEGA,7(t0lflCIOPIl()P_l_) ,
HIODEJANEIH^^^
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jíatos is Escolas Preparatórias
chamados para Inspeção de saúde

16.» turma —Para o dia de 24
de março — quarta-feira — Al-
berto Alves Lisboa. Archlmedes Pai-
ma dos Santos, Benedicto Freitas
Caridade, Carlos DlnlzGomes, Cló»
vis Barbosa Rodrigues Filho, Ed-
son José Ribeiro, Enlo Baldissana
Pires, Hamilton Torres "ibelro, Jo-
sé Fernandes da Silva, Jullo Gui»
lherme Pontes, Lul? Carlos Fer-
nandes Martins, Luiz Carlos Fer-
nandes de Souza, Marco Antônio
Rorseto, Martlnho Baptista Lopes.
Ney Cordeiro de Mello, Thlcry Ca»
bral Filho. Vlctor Fmmnnuel Cu-
nha de Alencar Sabola, Vlvekanan-
da Pontea da Silva. Walter Viet-
ra Rangel. Arthur Ferreira Nobre,
Ezlo de Carvalho, Gustavo Manoel
Ferncndes Jullo, Myron ^Into Ma-
r. nhão. Raimundo Lones Monteiro.
Wagner Baptista da Costa.

Observação: - Os candidatos de»
verão se apresentr para a Ins-
neção de saúde is 9.15 (nove e
nulnze) horas, na entrada do Pa-
vilhSn Central do Hospital Central
do Exército — térreo — Cônsul-
tírlo de Pediatria - Rua Llclnlo
CarH*.en; miiv-Mos dn Cartão do
Inserirão o Caneta Tlntelro. -,

0 BANCO ARTUR SCATENA S.A.
agradece a todos os seus clientes e amigos as
manifestações de apreço recebidas > por mptivo
6fl inauguração das instalações de sua filial da
Rio de Janeiro assim como os seguintes telegra.-
mas e cartões de felicitações:

Ministro Tancredo de Almeida Neves —
Dr. Herbert Moses — Theodoro E.; Sailer. Rep.
Residente na América do Sul do Swiss Bank
Gorporation — Sr. França Filho — Sr. Ary
Almeida e Silva — Tecidos Teixeira Vaio Ltda.
t-i Companhia Usinas Nacionais — Tecidos
íluler S.A. Sr. Maciel Filho — Sr. Rodrigo
Barjas Filho, Pres. Ipst. Comerciários—Agos-
tinho S/A. — O Camizeiro — Sem JEUval' >-.
Mecânica Paulista S. A. —Sr. Octaviano Ma-
chado Filho — Prefeitura de.Batatai? — Sr»
Eugênio Martins —. Sr,' José Ólyinpio Pereira
Filho Gravações Musidlsc —. Aliança. Comer-
ciai de Anilinas S.A. — Refrigeração Bolivar
S.A. —i Companhia Industrial de Grandes Ho-
tels — Rosner, Tucherman'& Taraganó — Ar-
thur Brandi — Banco de Crédito da Capital —
Irmãos Carvalho e muitos outros ,que delsa-
mos de mencionar por absoluta falta de espaço.

0 BANCO ARTUR SCATENA S.A.
Matriz: — Batatais .

82 agências no Estado de São Paulo
Filial do Rio de Janeiro: — Av. Graça
Aranha, 57B — Tel.: 22-3569

(65852)
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A cal vicie comum4

dos homens
combate-se

eficazmente com

A loç8o YRICOMICINA, preparado ve-

| ^eta^iq^ogíi» 
*J*i elementos cia flora

brasileira, e o que existe cie mais moder*

no t» eficaz para comoaier realmente

a calvlcle comum dos homens. Além

disso, a TRICOMICINA detém Imediata*

mente a queda dos cabelos e elimina

prontamente a caspa e a seborreia.

Triccrmicind!
ir combate a calvía.

ir detém a queda dos cabelo-*

ir elimina a caspa.,

fricomiciixa
99 todo» 9» loimocíoí, drogaria» « peilumoriot^/
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SOCIAIS
A tatuagem

/<*"

CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 24 tlo Março (le 1054 l.u Caderno

_*•' - rf

Anda-te o murmurar por al que»> çrandu eotturelroí de Parlt —
por abioluta Ignorância deixo decitar o* tiomei dttstt "eobcranoe" —
uém pensando lèríamente em faxerrenurplr nn prrixlma •itaçao, imo-
plnetp o que/ — a 'afundem 

que«cruird de motivo ornamental naa
foiletei femininos. Ae damae elepan-
to», a principio talner uni pouco«urpríiaj, acabarão por concordar
que a idéia dos artista» de corte'.e
co.itum — alta cnitura, te fot fa.tor — nio, 4 assim tSo abiurda
quanfo parece. Pelo menoe tem a
vantagem — nio rara hoje em.diade'ier um Invento ecrçiómlro; ¦ •
pelo preço que vdo atingindo oe te-«•Ido», a tal moda apreientard, aUm
da orldlnnlldnde, uma Brande vanla-
pom material, nn poupança do mate-
rlal quo nos cobre o corpo. Depoi»,
oe "tomara que cala" ji deepem tan-
lo, que um pouquinho menoe de /a-'jendn ndo terd realmente drande lm-
portdncla... Imitemoe pois na prd-
ximo: "season", os tiosioi longinQito»
Irmío» o.» Peles Vermelha» que ee•pintam, como o nome Indica, de en-
cornado, com ornamentos ncoToe; as
moças daquelas brindo* trazem, vai-
dosas, nas costas e no peito orlol-
nalj tlrooll/os que eflo narrativas doi
altos jeitos de seus noivos. Pena
que os altos /cito» sejam atualmen-
<e tdo raros por esta» nossa» eitriH-
zadas terras... Os futuros figurinosse 6 que vai pepar a tat moda —
deverão ln»pirar-sc noi modelo» doe
Ilhas Sandwlch, onde sflo belíssima»
ns tatuagens que representam avet.
anlmaii, leques e flores; ali as tnu-
Ihcrc» pintam até a língua, pois que
é prova de requintada educação pór
para fora tsse falante pedacinho de
carne, quando chega um visitante.
Foi por certo a tatuagem o primeiro
enfeite que se permitiu a humani-
dades e desses estranhos desenhai
foi que nasceu possivelmente a idéia
das jóias que apareceram multo de-
pois, /ulpurantcs maçí» que tenta-
rão por séculos e séculos todas ai'
Evas.' Vejnmoj ie peda realmente a ee-
tranha moda que anda a bailar na
fantaría dos artistas doi lindos tra-
po», vejamos se pega a .moda da fa-
tuagem que obedece a processo» ver-
dadeiramente cruéis. Mas isto não
ha de ser. nada; a mulher _l geral-
jnenfe corajosa para enfrentar as
contingências da nida, sabendo mos-
trar-se mais corajoso ainda... quan-
do se trata de enfrentar os todo-po-
derosos ditames da vaidade...

Sylvi'. PatrIcia '

MÓVEIS
ESTOFADOS

DECORAÇÕES
REFORMAS
CORTINAS

Rua Cândido Mendes,' 129 '
Tel.: 32-6241

(52683)

BELÍSSIMA
EXCURSÃO
MARÍTIMA

BUENOS AIRES
Partida:

13 de ABRIL de 1954
pelo excelente vapor"ANNAC"

Estadia de 12 dias
em

BUENOS AIRES
em confortável Hotel
quarto com banheiro
Passeios e Excursões . ,

INSCRIÇÕES:"MUNDOTUR"
Av.- Graça Aranha, 169-B
Tels. 42-2654 * 52-2983

(49858)

m
GONÇALVES Dl AS, 18,
E5Q.OE7DE SETEMBRO

A MODA
FAZ DURANTE 10 DIAS A SUA
VENDA DE FIM DE ESTAÇÃO

NATALICIOS"®^
Fazem anos hoje oi era. embatia-

dor 01e_*arlo Mariano, Miguel Ou-
gllelmrll. Vitorio Emanuel Pareto,
Paulo Sllfelra, Sérgio Bonjean, ae-nulfo de Oliveira.

Faz anoa hoje o Jornalista Ai-
drubal Cardoso, diretor da revista
política "O Momento';.Faz anoa hoje a sra. Darcllla daCom, esposa do general Euclldea
Zenóbio da Costa, ministro da Quer-
ra.

Faz ano» hoje o Jornalista Eval-
do Slmaa Pereira, conhecido eco-nomlsta, que há anos dirige a reda-
eto de "O Observador Econômico oFinanceiro" e a página econômica
de "O Jornal". Slmaa Pereira é tam-bém assistente do presidente e chefodo Serviço de Relações Público» daCompanhia Siderúrgica Nacional. Ao
emejo do seu aniversário, Slmaa Pe-
relra receberá hoje \imn homenagem
de aeua colegas na CSN.

ZASAMENJÓS'~
Realtza-se amanhã, o casamento

do sr. Nezir Sérgio Bronzo, funcio-
nário da ADEM. com a erta. Lucllla
MontalvSo. o nòlvo é filho do casal
Clementinn-Rafoel Bronzo e a noiva
do casal Leia-Joaquim MontalvSo. O
ato. religioso será realizado, no mes-
mo dia, na Igreja dç SSo Luiz aon-
zaga.

BàDAS_DE Oüfõ
A 2 de abril vindouro completam

auaa bodas de ouro o sr. Diniz Afon-
so Rodrigues da Silva Júnior e a
era.- Maria Lulza Ayque da Sllva.
Por êasè evento será rezodomlíso em
açáo de graças, às 10,30• horas, no
Igreja de Nossa Stnhoro da Lapa dos
Mercadores, á'rua do Ouvidor.

NASCMENTCif
. Eatá enriquecido o lar do dr. Ncy
Albuquerque Monteiro e sra., em
Ouro Preto, com o nascimento, a 9
do corrente, do menino Paulo Mar-
íoe. "

ÉM AÇÃO ÜbaiÂÇAS
Amanh&, às 8 horas, na Igreja de

Sto. Antônio Maria Zacnria, no Ca-
tete, o casal José Alves de Azevedo-
Naír Fernandes de Azevedo manda
rezar missa em açáo de graças pela
passagem do seu 10.° aniversário de
matrimônio.

DIPLOMÁTICAS
No ovláo da "IBÉRIA" e em com-

panhia de sua filha srta. Maria He-
lona, partiu ontem à. noite para Ma-
drl, a sra. Morqueza De Prat de
Naníouillet, esposa do ex-embalxa-
dor da Espanha no Rio de Janeiro.

Ao aeu embarque * compareceram
numerosas figuras'da maior projeção
em, nossa sociedade.

CONDECORAÇÕES
Em cerimônia que terá lugar a 29

do corrente nos salões da Embaixada
da Bélgica á rua Dona Mariona 41, o
embaixador da Bélgica, ar. Mareei-
Henri Jaspar, fará entrega ao aliril-
rante Renato Gulllobel, da Grá Cruz
da Ordem da Coroa, condecoração
com que foi agraciado o ministro da
Marinha pelo rei dos belgas Bau-
doutn I.

Nessa mesma ocoaião o almirante
de Esquadra Attilo Monteiro Ache,
chefe do Estado-Maior da Marinha,
o comandante geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais, vlce-almlrante Syl-
vlo de Camargo e o vlce-almlrante
Antônio Maria de Carvalho, secreta-
rio geral dp Ministério da Marinha,
ser&o Igualmente condecorados pelo
embaixador dà Bélgica.

EXCURSÕES
Do programa da Excursáo Cultural

á Europa, promovida pelo Touring

BARCINSKI
ANTIGÜIDADES

comunicam a reabertura da galeria e convidam os seus cliente» para
ver as últimas aquisições. Móveis franceses e ingleses, quadros. Gra-
vuras. Objetos dc arte. ':.':. (08003

VIDA CILTIRAL
Associações

Sociedade Brasileira de Oftalmo-
loflia — Tomará posse amanhã a
nova Diretoria eleita, às 20,30 horas,
na Folicltnica Geral do Rio de Ja-
neiro, que terá como presidente.o
dr. Jonas Arruda, chefe do Serviço
de Olhos dos Hospitais Pedro' Er»
nesto e Jesus; ex-assistehté do Ser-
vjço de Olhos do Hospital Gaffrée
Guinle e da Clínica Paulo Filho-,
diretor da Revista Medica Munici-
pai. além de outros títulos e traba-
lhos.

Centro de Estudos Médicos do
IAPÍ — O Centro de .Estudos Medi-
cos do I. A. P. I. realiza hoje, às
20 horas, na sua sede social, na Ave-
nida Almirante Barroso 78, 13." an-
dar, sessáo extraordinária, onde se-
rao estudados os seguintes temas:
a) — dificuldades resultantes da su-
bordinação do Serviço Médico nó
Distrito Federal à Delegacia Regio-
nai; b) — Medidas a serem, toma-
das em face da situação atual..

Palestra do Ministro da Agrlcul-
ti*ra — A convite do Rotáry Club
de .Copacabana, o ministro 1 João
Cleophas participou do último jan-
tar dessa entidade, na sede do Coun-
try Club, onde fêz uma palestra
sobre os problemas da produção
agrícola nacional. Referiu-se. o ti-
tular. da Agricultura às iniciativas
tomadas nos setores da mecaniza-
çio da lavoura, produção de' trigo,
defesa dos rebanho», armazenamen:
to. das safras e outros assuntos»li-
gados á sua pasta

Reuniões
Academia Britânica — Realiza-e

hoje,, às 19 horas, uma sessão cine.
màtógráfica educacional.
Comemorações

17.'» Aniversário do Conielho Wa-
eiandl de Geografia — O Conselho
Nacional de Geografia comemora
hoje.o 17.°'aniversário de sua fun-
dação. instituído que foi pelo .De-
creto n.°. 1.527 de 24 de março-de
1937.'.

órgão integrante do Instituto Bra-
slleiro de Geografia e Estatística, de
qüe é presidente o desembargador
Floréncio de Abreu, compete-lhe a
coordenação, das atividades geográ-
ficas em todo o pais.

São.numerosos òs empreendimen-
tos levados a efeito pelo Conselho
Nacional de Geografia, entre o»
quais se mencionam a elaboração da
Carta Geral do Brasil, ao mllionési-
mo, com 81 falhas editadas, a rea-
lizaçâo de excursões de estudos atra-
vé» das cinco regiões geográficas
em que se divide o território bra-
slleiro, á organização de curso» des-
tinados ao aperfeiçoamento do» pro-
físsores de geografia de nível se-
cundárlo, a publicação do "Boletim
Geográfico", periódico informativo
e noticioso, Já no seu 113." número,
da "Revista Brasileira de Geografia",
com 58 números, lançados, em cuja»
páginas são tratados assuntos de al-
ta especialização, das obra» perten-
cehtes à série denominada -"Biblio-
ter" (iQonr^*^ P""*>«*11 *»•>'"»", t», ft-
náimeiiíei a _•__;^í-jíijí--.*-.- c... .-;'.'-:

congressos científicos, nacionais e
estrangeiros.

Em. comemoração da efeméride
será rezada hoje missa em ação de
graças, às 9,30 horas, na igreja de
Santa- Luzia,- e logo após haverá
uma sessão solene, durante a qual
serão, empossados os membros da
Comissão de Promoções do funcio-
nalismo da entidade com mandato
até 1916. Falará nessa ocasião o ten.
cel.' Paranhos Antunes.

Como parte dos festejos comemo-
rativos, haverá ainda, em data a aer
marcada próximaménte, Um passeio
marítimo' pela baía de Guanabara.
Várias

palestra Jolclórica —• O escritor
e acadêmico Francisco Leite foi
convidado pela diretoria do "CIrcu-
la Folclórico Luso-Braslleiro" para
proferir a conferência oficial na re-
abertura dos respectivos cursos . |¦ Essa palestra folclórica será» rea-
llzada amanhã, ás 17112 horas, no
Liceu Literário Português, à rua Se-
nador r Dantas.

O orador escolheu para tema de
sua oração — "O feitiço do Mate".

Curso'de Extensão Universitária
sóbre ¦- casamento e psiquiatria —
Acham-se aberta» as inscrições para
um curso de extensão universitária
organizado pelo Instituto de Fsl-
quiatrla da U. B. sôbrc Casamento
e Psiquiatria (motivos psiquiátricos
de anulação e desqulte). O curso
constará de 8 conferência» que te-
rão lugar às quintas-feiras da 18 às
17hs., no anfiteatro do Ministério
da Educação. Seu inicio será no dia
22 de abril próximo. As Inscrições
podem ser feitas na Divisão do En-
sino da Reitoria da Universidade do
Brasil, Av. Pasteur, 250 e na admi-
nistração da sede do edifício do Ml-
nistérlo da Educação.

i Problemas psicológico» da ir.fincia
e adolescência — Realiza-se ama-
nhã, a» 18 hora», no anfiteatro da
Policlfnica Geral do Rio de Janeiro,
Avenida Nilo Pecanha, 38 - 10." an-
dar, a primeira conferência do Cur-
so de Extensão Universitária" pro-
movido pêlo Instituto de Psicologia
Aplicada, da Pontifícia Universitá-
ria Católica do Rio de Janeiro, sô-
bre o;téma — "Crises do Desenvol-
yimêhto e da Maturação".'¦• O curso constará de sete preleções
a cargo do professor Hann» Ludwig
Llppmann, qüe versarão sobre o
rema geral: "Problemas Psicológicos
da infância e adolescência" e se re-
alizaráo nas quintas-feiras, dia» 25
de março; _,.•>, 8. 22 e 29 de abril;
6 e^líde maio de 1854. >

As Inscrições continuam abertas
na Tesouraria da Universidade Ca-
tóllca, rua de São Clemente, 240 e
na Policllnica Geral do Rio de Ja-
neiro (Divisão de Serviço Social),
de 16 ás 19 horas, pa Avenida Nilo
Pecanha, 38 - 10.o andar. Tel.: —
52-8468.

Comunicação d Academia de Clên-
cia» de Lisboa — Lisboa, 23 — O
professor Martinho Nobre de Melo,
embaixador de Portugal no Brasil,
apresentou à Academia de Ciências
de Lisboa uma comunicação sobre
o tema "Autonomia e originalidade
da cultura portuguesa".

N*sja comunicação, o diplomata-.-.,..ngVc cz-.-.'.:.::.i cs portugueses

Club* do Brasil consta a penna-nthola de vários dlu na Itália, üm
do» nove palsea a lerem visitados po-los excursionistas. Além de Roma,
onde os viajante» passarão três dtaa
completo», lerâo visitada» as cidade*
de. Vlnlmllle, San Remo, Savonne,
Vorazze. Gênova, Rapallo, Lerlcl,
Viaregglo, Plaa, Llvomo, . Groaseto.
Nápoles Pompéla (ruínas),. Capri,Sena, Florença, Ptstólo, Bolonha,
Pádua, Veneza, .Verona, Trento •Bolzano. O segundo grupo de parti-clponte» desta magnífica, viagem
partirá do Rio a 27 de abril próximo,no paquete francês "Provence".'

VIAJANTES 
~®~ 

. Va
Pela Branlff chegaram ao Rio, a»seguintes pessoas: de Uma — Ar-

thur Brandt, Vera da Veiga. OctavloTeixeira, Vlnccnco Carplnelll, Or-
lando Chrlstlnl, Shln Rlmltsuka,
Masoo FuJImoto, Fernando Glorlda,
Rosa Glordla, Louls Brelmhurst,
lona Brelmhurst. Henry Nleks: deHavana — Lowell H. Mc Masters e
Domlnço Alves FreIJones.Pela Branlff chegarem a Sáo
Paulo: de Lima — Yoshlto Salto, Je-
remlah Griffln, Arlstld-i Lara de To-
ledo: de Guayaqull — Daisv Lima; e,
tle Mlaml — José C. de Almeida »
Harry Smith.Pela Branlff deixaram o'Rio,
ontem, os seguintes: poro Lima —
P'77lerl Copnelláto. Marl Capnellotb,
G'ovanna Cnopellato. Charle». Ro-
eera, Mnry 'Rocrs. Elizabeth Únru,
Fdwln BirtT, Euth BortT. Evnlvn
Sllver. Morton Mcyers. Nicolcs Mii-
!*oy. Rchard Parker. SMvH Parker,
RexfO'd Parker e C*>rro-"i E'rlz; pa-ra o Panamá — D°vld His»«l; e, po-ro Mioml — Alice Doughman e Roy-
mond Shone.

Pelo Branlff d»lroram SSo Pau-
lo. ontem: nnrn Lima — Ludovlc
Robbetcht». Mar'» Robbertchti».'Jean
Olson. Haik Hovseolan, Thomo.'
Prettympn. William Dnhlen, Urrei
Storey, Theodnr» LIvadiras. 'Z«'tle
Catuca. Rudol' Frlsch. Susannr». Per-
bertg. Alfrrd Raufer, Louls Hooníng:
nara Mlaml — Lucla Salomon. R-üph
Fry. Felipe Sobrinho: para HonstonEPnor Wat'on: e. p-ra Dsllos —
David Peterson e Lia Peteraon.Chegaram ao IVo p?la Pnn Ame-
rlcon World Airways: d* Nova YorkWalter Dushnyek. Leroy Álbro.¦Tonnn BallftU, Gou'. Tolnif. Hovard*"on Low, P»t»r Tníebner, Lfil»
Truebner. WlPlam Aeocs; de Son
.*ii"n — li. Ro»enfield. I. Rosen-
feld, L. Barcellos. F.A. Lows: de
r.itfnos A!rPi — A..I. Sigel. S. Davi-
rtson, M. Rochi Costa. N. Gluck.
I.O, de Pelaez Tr'ncavFlll. F. Tri"-
cavelll Pela"', K.F. Mp«t. T.K.G.
de Moser. R. c-ottscholk. W.n.A.
I-mb»rt. t.m. son»t'inctM, M.E.
ViPafane, V.T.. Shumann, A.S. Sh"-
nann. A.O. nonzal?z. E. T,ewls. M.
M. 'P.iifo S^-rino, M.P. Rn^er*;, C.
B. Poeeri, N.G. Thor»i«pn. v',. Pbalo,
.T. Thnrd"n, A.A. Rhriio. P. She'0.
J. C«ttedra. L.A. V«n T.orhwnn;
r*e Montev.ldéu — H.D. P-lci>, M.È.
Prico. A.H.F. Den B«»«. F.K. Gon-
dsmlt.. K. G. Mnc DnnoM, M. E.
Othn"r. N.H. Zel»ler, F. d» Andria.Partiram rio R'o pela Pnn A-ne-
v'pí>n World' Alrwpys: nnra Vova'''ork — Wanda M. Brver, Wilson
Pinas. Antônio P^helro. .Tceoh
FTacz-naraV1. Artlpr M. Silva. Mover
W,„ lJíJng^. r5yta p'Ay'a, Omor
Ptrómscroen, ftlc>*n-d M. Pob'n,"^¦"•men F.B. d» RamMlo. Gorda P.
Reitor. We.^ilngt.nn C. L. NicOlaú,
Tnoi M.C. Kin. Wnlter K. K"on"rt.
Flvira D.C. Fo"toiira. Rufi p. Mn-"Ira. 01_"> F. Fontoura. Rnhert. W.
"oundy. Karln Moo-e, .Tanet F.
^Toore. Paul Mooi-e. I.eom .T. nherl-
rian. Evco-d C, Blerer. Rn.sl i"flnto.
°o=e Â.*,Dsn»t)i Louls A.E. Den»ri.¦^ohprt C. Hod^mnn. A^^on TT',,«<
Hçrmar.n Vo-yí.rLeon Ei Obuo. Thw
Fvr-f- a V\*it*\*ho\rt-mrtt **nr'fl B. Mc
Cook. Pv'h F. «/i)oon. B»ul B. Mat-
thip"st"3r*t\ >n^i U. "nvrk. Helena
Cvck. Klvoto Kn^o. H^nrr B. Pn-
cVatt.1 ErPrn-iii í=. pnniçrtf, Nelson R.
01ivo'r": P<"*a **<--"* A'-*es — Korl
pr=ri«riri- r*-,.«j. i- Ake Morck.
Adolfo Vrn"n*'* *"•"-*»«*•*.0 Rfim^ro
Vldnl, Tiept-"- •ot***.-tA,nm,i ¦p1rOT1 -rnrej^..

ChPr, Poe« W v W'*»r»*i"-1 p"*1'«fl C.
Kolbermotten. n»»m«n "*. Kalber-
mottnn. Tzabel A."3 ***. **''—-rh'*<mm.
Marta N. Arena, Rnh«*t '-T. .*---?,
Loren-o Bertnlussn. LU.V ". r>' VI-
nea, Bnmo M*»nottl, Ca-lo P:nt«-
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RECEITA DE COCKTAIL
O Outono chegou e, com êle, a moda de meia estação — Os mestres da costura francesa re*
comendam simplicidade, elegância e discrição — O vestido prático para o trabalho e 0 co-

cktail — Aproxima-se o Dia das Mães , ,
Eslamoi noi último» dlu de mar-

co. >: o nono »ol. todo poderoio,
troplcallMtmo, permanece firme em
icu. pAito, reiolvldo a dissolver o
aifalto dai ruas ¦ a exigir do-ca-
rioca o.pagamento de possível» pe-
cado». As praias, animada», concor-
rida», aprrsrntam o mesmo aapecto
dn inicio do verão. ,A cldad* Intel-
rlnha conilnua a transpirar • a
andar .de-camisa aberta an peito.
No entanto, eitamo» no» último»
dlaa- • março, fato Indiscutível,
comprovado por todo» o» qu* acre-
ditam' na autoridade do calendário.

feroz tenta Impor à» mulheres o
uso eterno do» tecido» vaporoso»,
das aalaa rodada», do colorido vivo,
Mas não .1 conseguirá, certamente,
Será vencido pei vontade fcmlnl-
no e pelo outono que, >e ainda não
chegou de vêz, chegará realmente.

Ss o verão e a e»taçflo da» ma-
nllãs rlnrni e ensolarada», ae a pri-
mavera t consagradas ás tardes no
campo e n Inverno dedicado ás noi-
te» elegantes, o outono pode ser
perfeitamente considerado o melhor
período para cocktalls. E' tudo uma
questão de divisão honesta, Se ao-
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O broçado dêste modelo de coquetel apresenta uma tonalidade
que vai do ouro ao branco. Para acompanhar o vestido e
adáptá-lo a diversas ocasiões, o costureiro alemão Staebe-
Seger executou uma jaqueta curta, de mangas três quartos

hora do cocktnll. E a receita para
o cocktnll deste ano continua >en-
do aquela elegância simples • dia-
creto, com a qual ai mulheres Já
se vão acostumando. ,

Tudo Indica que, atualmente, a
parlaiensi elegante não lofre ne-
nl.uma modificação radical. A co-
queluche revolucionária que atacou
os costureiros franceses noa últimos
anos, felizmente passou. Somente
1101 acessório» de mela estação, po-
de-i* mostrar Imaginação e conse-
gulr efeitos audaciosos. Tudo d
mali é dentro do estilo "nada
além de simplicidade » dlicrcção".
Os modelos duas-peças parecem
ser a fórmula Ideal, o grande acha-
do para a estoçâo. Compreendendo
que a mulher moderna necessita,
um vestido prático e elegante, que
pos»» servir, eventualmente, para o
trabalho e o cocktall ou um Jan-
tar de ce.imõnla, o» flgurlnlstas
lançai'am modelos decolados, acnm-
panhadoa de bolero, capinha, Jnque-
ta, putl-over ou blusão. Essa pe-
ças vlzam a atenuar o decote,
tornondo o vestido menos "hoblllé".
Aa novas criações apresentam, em
geral, bolsos semelhantes aos do
colete, golas estilo tallcur, manga»
compridas ou três quartos, E acima
de tudo exibem um corte lmpccá-
vel, a fim de valorizar a slmpllcl-
dade do modelo e torná-1n slnõnl-
mo de elegância.

Essas, em linhas gerais, são as
principais tendências da estação. Os
grandes lançamentos virão depois,
quando o verão resolver despedir
de vêz, possibilitando à mulher bra-
sllelra o uso dos vestidos de Unhas
sóbrias e distintas. No momento, a
única coisa a fazer é mesmo espe-
rar. E enquanto espera a carloqul-
nha elegante poderá distrair-se fo-
lheando oa Jornais e as revistas de
modas, acompanhando as evoluções
do selecionado brasileiro, as perl-
péclas da pequena do Sacopã e as
últimas Imposições da alta costura.
Tomará assim conhecimento de
fatos verdadeiramente importantes:
a vitória do Brasil sobre o Para-
gual; a prisão do espevltado plvot
do crime; a predominância do azul-
marinho, do branco, do azul-clai*o
c do cognac como as côrcs mais
cm voga. E saberá também que se
aproxima a data mais importante
par. as mulherei do mundo Intel-
ro. Uma data em que se comemo-
ra não rivalidades esportivas nem
julgamentos de rivalidades dos ho-
mens. Uma data dedicada a qual-
quer coisa mais simples, mais hu-
mano, mais compreensivfel. Qual-'
quer coisa interior que transparece
na face, nos gestos e nas atitudes
somente determinadas mulheres. Es-
sas mulheres 'privilegiadas que se-
rão homenageadas no Dia das Mães.
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Ideal para a' mulher moderna, que
trabalha e deseja andar sempre ele-
cante, o vestido prático serve para
tfldai ai ocasiões. Éste modelo de
Staebe-Seger, dependendo do uso da
Jaqueta, poderá ser utilizado tanto
para os passeios na cidade como pa-

ra o "cocktalll" e os jantarei
de cerimônia.

Rimo & tv
UMA EMISSOBA NO PLA-

NAI,TO CENTRAL

Oolanla, 23 (Aip.) - O engenhei-
r0 Jeronymo Coimbra Buenn decia-
rou à reportagem que em lt»o «era
montada no planalto Central a na-
dio Brasília, em ondaa curtas, na
cidade de Braillln, Já a *i»e tempo
em conitrução par» aervir de ictie
á nova capital do Broill,

DOS PROGRAMAS
PARA HOJE

Rádio Ministério da Educação:
18,00 — Noticia» mundial» d»
UNH.SCO; 18,10 — Solos de plano;
18,30 — nádlo Jornal — (3-' edl-
ção); 18.35 -r- Múalca porá o jantar;
10,00 — Reaenha cafeeira; 19,03 —
Música para o Jantar — tt.' Pi"*':
10,30 — A voz do Braell; 20,00 —
Ao redor do mundo — (França);
20.55 - Bádlo Jornal — <4.« edl-
ção); 21,00 — No tribunal da hl»ló-
ria- 21,30 — Poemos ilnfflnlcos; 22.3.1

Interlúdio; 22,50 — nádlo Jornal
(5." edição) — Resenha doi acon-

teclmentos do dia; 23,00 — Encerra-
mento.

Rádio Roqtiete Pinto: 18.00 — Ave
Maria; 18,03 — Suplemento musl-
cal: 18,30 — Suplemento esportivo;
10,00 - Hlitórla do Jazz; 19,30 —
A voz do Brasil; 20,00 — Intermez-
zo* 20,05 — Evocações «cre»telr»s:
20,30 — Atividade» da Prefeitura;
20.50 — Letras estrangeiras: 21,00 —
Resumo do noticiário dn BBC; 21.15

Intermezzo; 21,30 — Cenai Uri-
cas; 22,00 — Meu cordial abraço,
crônica de Geraldo dc Freitas; 22,05

Melodias braiileira»; 22,30 —
Concerto sinfônico; 24,00 — Encer-
ramento.

Rádio Globo: 18,00 — Ave Ma-
ria; 18,15.. —História» de amor; 18,33

Cine Rádio Jornal; 19,00 — Notl-
clário; 19,05 — Esportes no ar; 20,05

Festival; 20,30 — O tempo mar-
cha; 20,35 — Música delicioso; 21,00

Canção da noite; 21,05 — nádlo
reportagens E-3; 21.30 — Antes ai-
llm; 21,35 — Muraro ao plano; 22,00

Noticiário; 22,05 — Folhas soltas;
23,15 — Música para dois; 23,30 —
Noticiário; 24,00 — Encerramento

Emissora Continental: 18,45 —
Resenha esportiva Fluminense; 19,05

Flagrantes da cidade; 10,10 — No-
tas e comentários de turfe; 19,23 —
Na vanguarda do automobilismo;

20,05 — March» o eiporl»; 10,44 -,
Fato» *m foco; 11,15 — nosquetchol
em foco; 21,44 — Comentário flo
dl»; 21.00 — Rádio reporlnuem:
21,44 — Informativo do n.P,; 11.61

Boletim do Pronto Socorro; 53,00
O dia de hoje na Capital da lti>-

púhllc»! 13.10 — Ulllm» edlçno do
rádio eiporte»; 13,30 — Bolte do»
1.0*0.

Emílio» Metropolitana: in.00 —
Hor» do Angelu»; 18,03 — Proer..
mn evocação; 18,3.1 — Momento» i|-
rlcoi; 18.00 — Orquestrai melndv.
cao; 21.00 — Concõei Italiana»; 20 so

Ritmo» tropical»; 21.00 — Gran-k»
orquestro»; 21.30 — Contarei Intec
nacional»; 22.00 ~- Encontro rnm a
saudade: 2240 — Grandes competi»
torei; 23.00 — Programa G»lll-room.

Rádio Mauá: 17,05 - Grovarfl»»
vnrlodai; 18.00 — Noticioso» Mui*;
in.05 — Aeêncl» dr empreso» dn-
méatlcos; 18,30 — Prmtram.. tento-
hroillelro; 19.00 — Notlrlo»os Mauá;
Turma do bale-pBpo: 10.30 — A vo;:
do Brasil: 20,00 — Sob os cen. de
Paris; 20.30 — Sinfonia da nin.i.'-
way; 20.45 — Muliral oo«,. N»no,
com Barbara Martins; 21.00 — Cnn-
tn o icreateiro, com Ayr Moreira;
21.15 — Uma vez e vários rll-mis,
com Bolinha Lorcnl; 21,30 — Meio-
dias em preto e branco, atidlç.lo es-
per'sl com o nlonlst» ,lo«é L.irlano;
22,00 — Noticio» do turfe; JJ.3D _
Rotativa» Mauá: 23.00 — Melodlai!
24.00 — Romance no nr; 0,55 — Bo-
letlm final.

VACINE-SE CONTRA
A TUBERCULOSE

Tendo como aeu principal ob-
Jetivo a profilaxia da tuberculo-
se, a Campanha Naclonnl Contra
a Tuberculose cuida, sobretudo,
de Intensificar a prática da Imu-
nlzação, pelo B.C.G., vacina da
qual, nêite ano, deverá dlstrl-
bulr eêrca de 7.000.000 de dose».

Coopere com a aludida Campa-
nha e defenda-se da tuberculose,
vaclnando-se com B.C.G., que
lhe será rorneeldo no Centro de
Saúde do leu bairro.

Aliás, essa mesma autoridade acre-
ditada nos Informa que o outono
já chegou. Ou, pelo menos, deveria
ter chegado. Mns como tudo por
aqui anda ás avessas, nada mais
natuíal que as estações resolvam
acompanhar o ritmo das coisas. E
o. carioca, afogueado e enroquecido
de torcer pelo scratch' nacional e
de vaiar autoridades displicentes,

mos generosos para com as outras
estações, seria injusto esquecer o
outono, embora no Brasil éle passe
quase desapercebido. Com boa von-
tade não custa rfada arranjar uma
hor.nha consagrada ao outono, e a
única que resta mesmo e r do
coclctnil, apertada entre a tarde
dcslmliillé e a noite de gala. Na
prática, o mais ou menos isso o

CABELEIREIROS DE SENHORAS
MANICURES

PERFLMARIAS
BIJOUTERIAS

consplá-se sabendo que, numa terra 1 quc acontece. Entre o verão das

FALECIMENTOS
Padre Francisco Goulart — Belo

Horizonte, 23 —' Faleceu nesta capi-
tal, o padre Francisco Gonçalves
Goulart, culo desaparecimento teve
ft mais sentldn repercussão nos nos-
sos meios religiosos e sociols e, so-
bretudo, na cidade de Pains, donde
era natural, pertencendo n uma das
mais conceituadas famílias locais.
- (Asp.).

caracterizada por numerosas /alta»*;
e pteci5a,-sp,.há, pelo menos, abun-
dância'dej ç^lòf. 

'JJájf alguma cCjisa
existir sol, ar puro, claridade e, na
falta de outro, a água do mar.
Mas voltamos a falar do tempo,
que é o assunto dos que não o
tem.

Sim, o outono já chegou. Simboll-
camente, é claro, atrasado como
sempre. E todos respiram aliviados
com a perspectiva de dias mais
agradáveis e menos quentes. Princl-
palmente as mulheres, paiícem can-
sadas de tanta luz, tanta côr, tan-
tos decotes, tantas sandálias e tan-
tos modelos esportivos. A moda de
verão é vistosa e alegre, sem dú-
vida, mas os padrões abstratos, as
cores estridentes e os contrastes
violentos acabam aborrecendo os
seut mais fervorosos admiradores.
E moda quc dura 365 dias no ano
não é moda. E' decreto do governo,
é coação, é di'adura. O nosso verão

tardes claras e esportivas e o tn-
verno das noites luxuosas, temos
uma época que ò chamada mela-
estação, sóbria e distinta como a

í TECIDO!. /\ ' 
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FIM DE ESTAÇÃO

Blusas, bolsas e artigos
de bijouterias

a preços dc remarcação
na CASA

MATRIZ
Rua Gonçalves Dias, 45

FILIAL
Av. Copacabana, 891

a reivindicar para Portugal "o que
é nosso, indivlslvelmente." (U. P.)

História da Segunda Guerra Mun-
dial — Londres, 23 — 0 primeirotomo de uma série de seis volumes,
consagrados à história da segunda
guerra mundial, e publicada pelas
autoridades britânicas, anareceu à
venda. Intitula-se "O Mediterrâneo
e o Oriente Médio", e retrata os
acontecimentos que marcaram o pri-
melro ano de guerra nesse teatro de
operações.

Evocando a primeira ofensiva bri-
tânica no deserto ocidental, oa re-
datores dessa obra acentuam. que
essa campanha — que em dez «ema-
nas levou as tropas britânica» de
Nlbeiwa e Sldl-barani, no Egito, até
El-Aghella, na metade do caminho
entre Benghazl e Tripoli — tem
uma Importância histórica. FOI a
orlmelra vez, com efeito, que doia
Exércitos modernos, dotados de Um
apoio aéreo equivalente, se mediam
em um tal campo de batalha. ./

O livro recorda que as forças bri-
tânicas — que jamais foram supe-
rlores a duas divisões, das quais
uma blindada e com sua» tropas de
apoio — avançaram 750 quilômetros
em dois metei e melo, e destruíram
completamente um exército de* 10
divisões, ao custo de 500 mortos,
1.373 feridos, e 55 desaparecidos. O
balanço dessa campanha foi de
130.000 prisioneiros e a captura de
180 tanques médios, mais de 200 tan-
aues leves e 845 canhões de campa-
nha.

Porque o Exército britânico não
orossegulu sua marcha vitoriosa até
Tripoli. A essa pcr*gunta os cronls-
tas oficiais respondem que a defesa
do grande porto líblo teria necessita-
do a retirada de recursos concen-
trados no Oriente Médio para deter
a uma tentativa de ocunacSo dos
B?ikans pelos alemães.

Essa possibilidade de intervenção
era considerada indispensável , no
nlano político, para levar os turcos
a combaterem ao lado dos aliados,
assegurando-l_.es um apoio efetivo
nos Balkâns.' '

O primeiro volume da obra ter-
mina com « rieiTota Italiana no Este

ELEGÂNCIA e
BOM GÔStO

"DITA MODAS"
Rua República do Peru, 143-1!

Tel.: 57-3057
Apresenta sempre os últimas

novidades e as mais recentes
criações. Grande variedade em
modelOB especiais para mane-
quins superiores a 46, executa-
1os sob medida. (45042)

Apresenta para meia es-
tação as últimas novidades

em tecidos originais.
AV. COPACABANA, 774

Em frente ao Cine Metro

I

ESCRITORES E LIVROS

«"* ,mmm M

Um pouco de "champagne"! A morte me
assusta.

BOAS INICIATIVAS

CcixS^X Ç_>XÀXÀ/&^
RUA URUGUAIANA. 78

rONESr 43-SOr.O 43-5752 23*3036

PREVIDÊNCIA SOCiAL
VENDA DE IMÓVEIS A SEGURADOS

RESENHA...
(Conitnuação da 1.» pág.)

ção de Churchill não determinaria
necessariamente. a consulta às; ur-
nas. I

. FRANCA
Não se conhecem Indicações ofi-

dal»-quanto i oferta britânica de
colaboração com a C. E. D. .

_ 
¦'.'¦¦ 

. IRÃO
A* formação do consórcio de gran-

dea. .companhias petrolífera» para
explorarem o petróleo iraniano de-
ve ser anunciada em Londres mui-
to ern. breve.

ISRAEL
Um campohez. da Jordânia, que

lavrava a terra perto da fronteira,
disparou contra ¦ uma patrulha . is-
raelita, morrendo Um dos soldados.
O ! Incidente agravou a tensão Já
criada. ' ,'.

. ITÁLIA
Corre que o ministro do Exterior

quer. deixar, a . pasta, devido áa
acusações feitas á seu filho no caso
Montesl..'

..Mario .Scelba,. discursando na
Associação da Imprensa Estrangei-
ra: — "As dificuldades serão ven-
cldas. A democracia italiana será
reforçada".

+ Em Roma, uma passeata de es-
tudantes reclamou Trieste para a
Itália.

Adenauer chegará a Roma no
sábado. '

JAMAICA
As autoridades britânicas ocupa-

ram a sede do partido boíchevista,
em Kingston, e. varejaram a resi-
dencia do respectivo chefe,, norte-
americano," apreènderido' doeumen-
tos.

(Sirviços B. -N.vI.,»F:i-r„-R...»
V, P.)

Em uma das primeiras de nos-
sas secções, abordamos nestas co-
lunas um tema difícil: — ao in-
vés de os Institutos e Caixas de
Aposentadorias e Pensões alugarem
as casas e apartamentos de seus
conjuntos residenciais, quc as ven-
dessem aos seus segurados, por
meio de financiamentos imobiliários
em condições módicas e dentro de
prazos dilatados. E' claro que êste
sistema teria de determinar uma
modificação radical no planejamen-
to das operações normalmente rea-
llzadas nesse sentido pelas intitul-
Ções prevMenciárlas, as quais se
processam de acordo com determt-
liadas normas técnicas e atuariais
visando á reversibllidade do capital
empregado: ao invés de alugueis
— amortizações, eis em última aná-
Use o grande resumo da proposl-
Ção. a*

, Estamos abordando novamente es-
ta matéria porque, a propósito, a-
caba de dar entrada no Senado Fe-
deral, sob a rubrica do senador
Guilherme Malaquias,, um projeto
visando Justamen*.a a êsse objetivo.
Reza textualmente esta proposição:

Art. 1.° — Os associados dos IAP,
CAP e IPASE que sejam locatários
dessas. instituições terão direito à
imediata aquisição do imóvel em
que residem.

Ait. 2.° — O valor aquisitivo
será equivalente a 10 anos do atual
aluguel, acrescidos dos juros de 8$
ao ano pela Tabela Price e do
prêmio de seguro de vida sobre
o saldo devedor.

i Art. 3.° — O pray> do financia-
mento variará de 15 a 25 anos
conforme a idade-do associado e o
que estabelecer o,regimento da Ins-
Utuíção vendedora. • >•

Art'. 4.° — Poderão, os contribuln-
tes permutar os imóveis adquiridos,
só sendo permitida.a venda a ou-
tro associado e após 5 ano:, de con-
tribulções pagas.

! Art. 3.° — A aplicação desti. lei
rião implicará na diminuição da co-
ta destinada pela instituições aó fi-
nanclamento da residência própria
devendo seus serviços contábeis pro-
cede»- (no original está — procede-
rem) às operações que se fizerem
necessária.*, à sua execução.'

O projeto me*ece um es-
tudo especial, pelo seu conteúdo
deveras interessante para os segura-
dos da previdência, na presente e-
mergêncla. Em principio, merece
aceitação, elas suas finalidades so-
ciais. Todavia, há certos pontos me-
recendo reparo. O primeiio deles
— é a fixação do preço de ven-
da (expressão preferível a unlor
aquisitivo, esta variando conforme
oscilações de mercado imobiliário,
lei de oferta e .procura, etc). A
justificação que acompanha o pro-
jeto não faz referência ao motivo
da escolha do coeficiente — IC anos
de- aluguel — para* a fixação do
valor da venda; talvez uma aferl-
ção mais ra;o;vc1 tlv;;3c co;".'.c po.i-

to de partida o custo do imóvel
acrescido dos juros minimos de
8.. e das cotas de seguro de vida
vinculado ao financiamento. Este-
processo de cálculo, de resto, segui-
ria a mesma orientação traçada pa-
ra o caso dos alugueis, em que se
tomam em consideração, apenas, es-
tes mesmos elementos. E como o
projeto visa justamente converter as
locações em alienações — nada
mais natural do que seguir . mes-
mo roteiro Inicial.

Outro ponto do pjojeto n.ere-
cer reparo — são os prazos de du-
ração. Primeiro, o limite de 25
anos já foi ultrapassado pela pró-
pria legislação, onde estão previs-
tos até 30 nos; e quanto ao li-
mlte minimo — receiamos que o
estabelecimento do prazo nunca in-
ferior a 15 anos venha a prejudl-
car os direitos, também adquiridos,
dos segu.ados que, contando idade
já avançada, mas ainda garantido-
ra de reversibllidade, fiquem impôs-
sibllitados de contar com o seu fl-
nanclamento imobiliário, como ho-
je mesmo acontece, a prazos de
12 e 10 anos de duração.

Finalmente, temos a apontar uma
omissão no projeto, a qual poderá
eventualmente criar situações de di-
ficuldade para a perfeita interpre-
tação da futura lei: — trata-se da
percentagem máxima da amortiza-
ção, em relação à renda real do
segurado. Pela legislação atual, cs-
sa percentagem é de 60,1 (Lei
de Consignações) e temos que haja
necessidade de ser Incluído um dis-
positivo : o projeto em estudo su-
bordlnando as futuras operações de
venda a êsse limite percentual má-
ximo. Estas as considerações que
ocorrem a propósito do projeto do
senador Malaquias, o qual se en-
contra atualmente na Comissão de
Constituição e Justiça do Senado
Federal.

A correspondência contendo con-
sultas deve ser enviada para a
Secção de Previdência Social, reda-
ção do "Correio da Manhã".

CLUBES DE M&ES DE
PERNAMBUCO

O mais recente relatório recebi
do pelo dr. Necker Pinto sobre as
atividades dos clubes de Mães, cria-
dos pelo Departamento Nacional da
Criança e pelo Fundo Internacional
de Socorro â Infância, em Pernam-
buco, demonstra que esses clubes
são bastantes eüelentes para a edu-
cação do povo, em matéria de pue-
ricultura.

Entre as atividades desenvolvidas
oelos 9 Clubes de Mães de Pernam-
buco, durante o mês de novem-
bro do ano passado, destacam-se:
rl confecção de enxovais, de berços
o de toalhas de mesa, o preparo de
merendas, a prática das vacinações
preventiva» - o preparo de mama

CABRA-GEGA
I ÚCIA Miguel Pereira iniciou sua carreira

literária como romancista. Dizem, mes-
mo que, muito jovem, escreveu uma novela
em francês, que não chegou a publicar. No
entanto, o ensaio não tardaria a distrai-la
da ficção. Há pouco, quando reeditou "Em
Surdina" (seu segundo romance, uma vez
que estreara, em 1933, com "Maria Lulza"),
obra de mocidade, preferiu não corrigir o
que já não lhe satisfazia o senso artístico,
achando que o livro devia permanecer tal
como fora escrito há vinte anos. Mas a
verdade é que em meio desses vinte anos,
quando preparava sua admirável biografia
de Gonçalves Dias, Lúcia Miguel Pereira
publicava um romance, "Amanhecer" (1938),
aue já indicava um grande avanço, om pro-
fundidade psicológica, .sobre "Em • i*urdina".
Agora, na mesma linha de "Amanhecer",
vem situar-se "Cabra-Cega", o mali re-
cente trabalho da autora de "Machado de
Assis"."Cabra-Ccga" (edição José Olímpio) é
a análise minuciosa e sutil de uma ndolei-
cência feminina que, ao descobrir o mundo,
através dos segredos e dos mistérios do am-
blente doméstico, vai sentindo nesse des-
pertar para a vida um profundo crepúsculo.
Lúcia Miguel Pereira soube fazer essa son-
da"'"! com um grande, poder de intros-
pecção. .'..... ...

A ÚLTIMA FRASE
A*/. No seu livro "Mundo Anedótlco", puhll-

cado há alguns anos, o sr. Meira Pena reuniu
uma série de frases — as últimas, pronunciadas
por escritores, ao morrer.

Aqui oferecemos uma contribuição à tão
curiosa coleção. A princesa de Montenevoso (con-
ta um periódico de Paris), viúva de Gabriele
d'Annúnzio. morreu, env fevereiro, com 93 anos rie
idade. Em torno do seu leito de agonizante,
havia a presença amiga e afetuosa de sua so-
brinha, sra. Hubert de Charlevllle, de seu sobrl-
nho, o príncipe de Belmonte, e do médico
dr. Cesari.

A sra. d'Annunzlo pediu a todos que rezas-
sem por ela. Em seguida'ouviram-na murmurar
quase imperceptlvelmente:

^ Merecedora de elogios a atividade da Câ-
mara Brasileira do Livro no sentido de uma
maior divulgação do livro brasileiro. Suas últi-
mas Iniciativas assinalam:

— A realização, em São Paulo, em agosto
próximo, do 11.» Congresso Nacional dc Editores
e Livreiros.

— A distribuição anual dc duas bibliotecas
destinadas às cidades do interior do pais, tendo
sido já distribuída, êste ano, a primeira à cidade
de Echaporã. A Câmara continua recebendo
Inscrições das Prefeituras do Interior para o
sorteio da próxima biblioteca.

— Próximo lançamento de uma edição es-
pccial de "O Ateneu", de Raul Pompeia, com
Ilustrações de Clóvii Graclano. O volume apre-
sentará ainda um estudo crítico da autoria de
Eugênio Gomes. O produto da venda do livro
terá destinado à aquisição da sede própria, onde
já está Instalada a Casa do Livro.

— Realização de um concurso de cartazes
(cujas Inscrições foram encerradas há poucos
dias) de propaganda do livro. Apresentaram-se
mais de 100 candidatos. Os prêmios são no valor
de 30, 15 e 10 mil cruzeiros.

FLAGRANTES

quina
ORIGENES LESSA acabou de bater à má-
os originais do seu romance "Rua do

Sul" (história de sua Infância em São Luiz do
Maranhão. Paulista de nascimento, o autor de
"Omelete em Bombaim", passou a meninice na-
quela cidade), aprontou mais dois volumes de
contos e escreve uma peça de teatro. + O ES-
CRITOR paulista Edgard Cavalheiro, ora nesta
capital, está escrevendo uma biografia de Mon-
teiro Lobato. Enquanto isto, adiou a conclusão
do seu trabalho sobre Alvares de Azevedo, anun-
ciado há três anos! + LEMBRAM-SE por certo
os leitores da briga de Osvald de Andrade com a
contista Helena Silveira, que provocou tanta cc-
leuma em nossa vida. literária. Sabemos agora
que os dois acabam de fazer as pazes. Osvald,
muito doente e internado num hospital em São
Paulo, fêz questão de ficar de bem com a autora
de "Mulheres Freqüentemente". Resultado: He-
lena foi visitá-lo e, entre lágrimas e palavras
afetuosas, os dois esqueceram as desavenças.
Detalhe curioso para aqueles que conhecem as
Idéias de Osvald: o escritor trazia pregadas ao
pijama Inúmeras medalhlnhas de santos.

J. c.

PRESENÇA...
(Conitnuação da l.a pág.)

je que a França renovará, den-
tro em breve, sua proposta de. que
se permita aos quatro pequenos
territórios franceses na índia de-
cidirem, mediante referendo popu-
lar, se desejam unir-se à índia ou
permanecer sob a dependência da
França.

A decisão foi tomada em uma
reunião-secreía do Gabinete, ontem
à noite. Nela se resolveu não • to-
mar conhecimento da exigência dos
conselheiros municipais de Pondl-
chery de que a modificação se
realize sem • plesbisclto.

Juntamente com o plano do re-
ferido,' segundo informam os fun-
cionários, a' França dirigirá a In-
dia uma nota solicitando que le-
vante as sanções em vlgór con-
tra•• os ' territórios franceses. (U:P.).

FALA WILSON
Washington, 23 — 0 secretário da

defesa. Charles Wilson, declarou ho-
je, no decorrer de entrevista . com
a Imprensa,'que "ai autoridades ml-
lltares francesas acolheram favorá-
velmonte as \ sugestões americanas
tendentes a acelerar o treinamento
dks tropas, vietnamitas".,- Wilson
precisou: que easaa.augestõea foram
discutidas-nor decorrer da entrevia-
ta que teve ontem còm o general
Paul Ely:;(F*".P;) ,* , ¦

BOLETIM DA DIRETORIA GERAL DO PESSOAL
DO EXÉRCITO

(Continuação da 9.a pág.)

LIBERDADE...
(Conitnuação da li* pág.)'

cracla
canas"

e da solidariedade amerl-
. (U.P.)

FALA O EMBAIXADOR VICTOR
BELAUNDE •

Caracas, 23 — O sr. Victor An-
dres Belaunde disse que o acordo
firmado em- Bogotá, à noite passa-
da, solucionando o , caso de \ Victor
Raul Haya de la Torre, é um"exemplo de,acordo amistoso" que
respeitou a "dignidade dos dois pai-
ses e é para ambos igualmente
satisfatório".

O chefe da delegação peruana â
X Conferência Interamericana, fa-
lando depois do chanceler Sourdis.
da Colômbia, disse ao plenário da
reunião hemisférlca que o acordo"reafirma nossa fé nas soluções
pacificas das divergências interna-
cionais, e permitirá que continue
com plena eficácia a estreita cola-
boraçâo do Peru e da Colômbia,
congênitamente vinculados dentro
da fraternidade americana porI Indestrutíveis-lasos." (U.P.)

Alfredo Gomes de Melrelles, da
Es. S. E., por término de trânsito
e seguir destino.

MOVIMENTAÇÃO

Infantaria — Designação — Por
necessidade do serviço, para servir
no Q. G. da Z. M. Ci, o coronel
Euryale de Jesus Zerelne.

Nomeação — Auxiliares dc ins-
trutor da Academia Militar das
Agulhas Negras, para os anos le-
tivos de 1954 e 1955, os l.°s tenen-
tes Antônio Sollero, Pedro Luiz da
Silva Osório, Amaury Sá Freire de
Lima e Flamarion Carvalho de Oll-
veira. — Auxiliar de instrutor do
Colégio Militar, para os anos letivos
de 1954 e 1955, o 1.» tenente Igua-
mir Antônio Teixeira Marcai. —
Auxiliar de instrutor da Escola de
Instrução Especializada para os anos
letivos de 1954 e 1955, o 2.» tenente
do Quadro Auxiliar de Oficiais Leo-
nel Junqueira.

Recondução — As funções de ins-
trutor da Escola de Instrução Espe-
clalizada. até o fim do ano letivo
de 1954, oa capitães. Acyr da Sil-veira Bulcão c Carlos de Oliveira
Dias.

Cavalaria — Transferência — Pornecessidade do serviço, do Q. G.da Z. M. C, para a Diretoria deRecrutamento, o major Eugênio Me-nescal Conde.
Intcndéncla — Transferência —'

Por necessidade do serviço, da Dl-retoria de Finanças para a' Comis-
são de Estradas de Rodagem n.o 2,o .oapitão Nelson de Azevedo Ra-mos. — Por necessidade do serviço,
do E. R. F.-3, para o l.o R. co capitão Teimo de Almeida Lopes.'— Por Interesse próprio, do l.o RC, para o R. Es. I., o capitão An-tonio Sete de Barros Corrêa. —
Sem ônus para a Fazenda Nacional
os seguintes oficiais: — Do E. R.S-10. para o E. R. F.-10, o capitãoJosé Ramos Medeiros; — Do E. R.F.-10. para a Es. P. F., o capitãoGeorge Glauco Garcia; — Da Es.P. -F.. para o E. R. S.-101 o, ca-
pltão Júlio Rangel Borges; — DoR. Es. I., para o E. C. F. ,o ca-
pltão Agrícola Beterraba Cardosode Arêa Leão.

Saúde — Farmacêuticos — Trans-ferêncla — Por necessidade do ser-viço. do 13.° R. I. .onde é exce-dente para o Arsenal de Guerra"Gen. Câmara" o espitão João Ca-simiro Mazur: da fábrica Presi-dent Vargas para a A. M. A. N.o capitão Antônio Thodoro d Sou-za Neto e do 1.» Btl. de Fronteira
para o Laboratório Químico Far-macêutlco do Exército, o l.o tenen-te Guayça Allan Kardek Alvares
ae Oliveira.

Retificação de Transferência —
Por --<*«*ld-.de d- «-rvlrn. „ Ha

de é excedente, para a Fábrica Pre-
sidente Vargas, e não para o Ar-
senal de Guerra "Gen. Câmara",
como foi publicado anteriormente.

Classificação — Por necessidade
do serviço, no C. E. F., onde Já
serve, o l.o tenente Krenack In-
diano Americano do Brasil.

Técnico — Nomeação — Professor
em Comissão do Curso de Geodé-
sia e Topografia da Escola Técnica
do Exército, para os anos letivos
de 1954 — 1955 e 1956 o cap. Aris-
tides Barreto.

OFICIAIS A DISPOSIÇÃO
Do governo do Estado de Ala-

goas, a fim de comandar o Polícia
Militar Estadual, o major da Arma
,de Cavalaria Albino Manuel da
Costa. — Da Comissão de Repa-
triamento dos Mortos do Cemitério
de Pistola, sem prejuízo de suas
funções, a fim de exercer o cargo
de. tesoureiro da citada Comissão,
o capitão Intendente do Exército,
Lafayette Vargas Moreira Brasi-
liano.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
POR ESTA DIRETORIA GERAL

Oswaldo Barbosa Heitor — J."tenente do Q. A. O. de Infantaria
do Q. G. da 6.» R. M., pedindoaverbação de tempo .le serviço pelodobro. Despacho. Deferido. Averbe-
se nos assentamentos do requeren-
te, pelo dobro e como efetivo scr-
viço o período de 11-7-32 a 3-10-32.
2 meses e 23 dias, em que tomou
parte em, operações de guerra com
o 19.» B. C. na Rev. São Paulo
conforme consta de sua certidão
de assentamentos arquivada nesta
Diretoria Geral, de acordo com os
Avisos n.°s 102 de 17-2 e 478. de
17-7 — tudo dc 1953. — Pedro
Amadeu Constantlno — 1.» tenente
do Q. A. O. de Inf., da 15." C.
R., pedindo averbação de tempo do
serviço para fins de inatividade.
Despacho. Deferido. Averbe-se co-
mo acréscimo para fins de lnatl-
vldade. o período de 18-5-1953 a
2-5-1934. ou sejam 2 meses e S
dias, de acordo com o decl n.°
22.727 de 18-5-1953. por ter servido
no 13.<> R. I., Guarnição de 3.'
Categoria — Ponta Grosso Est. do
Paraná. — Eraldo Leal Lconi —
1." tenente do Q. A. O. da Arma
de Artilharia, do A. G. R.. solicl-
tando licença para tratamento de
saúde. Deferido. Concedo 90 dias
de licença para tratamento de sdü-
de. a contar de 10 de novembro
de 1953. de acordo com a alínea"a" do art. 47 do dec.-lei 9.608.
de 2 de setembro de 1946: letra"c" do art. 6.0 do Dec.-Lei 3 910,
de 16 de dezembro de 1941 e con-
forme paiccer da J. M. S. do H.
C. E. firmado e mata de 10 de
novembro último. O Interessado de-
vtfrÂ purrmrir n aue riptprrrii"-» '

esmo s" H. M
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MtJSiCA
ANÚNCIO DE BEETHOVEN

Quem «nl do mundo l<l«nl-menti, trani.lsurtdo de Moxart
peln porto da primeira Sonata
para plano do Beethoven fazumn exporlincla semelhante tide viajar nn Máquina de Expio-rar o Tempo, entre duas Idades
contíguas da História, Assisiea uma completa mudança daface do mundo. Desce um ce-nftrio o sobe outro. LA nos cs-
pera nara todo o semore unaapoteose do ser humano comoentidade — a sublimnção da es-
pécle — aspiração que se car-
rega, necessariamente, de me-
lancolla intelror. Aqui, o Indi-víduo assoma no palco c, do de-sespêro co triunfo, trnça o dra-
ma do seu. destino. É que, nnentreato, .louvo a Revolução
Francesa.

Beethoven se torna assim cmúsico moderno por excelência.
Mozart constitui o plano maiseminente a que a evolução his-tórica dn música podaria esce-rar atingir. Não vaie dizer ai.c-nas que Mozart aliança n pbr-feição suprema da forma e
Beethoven quebra os cínone..
pela força da sua exoressj.o
subietiv_.. Soa como puerilidaderidícula afirmar-se que em Mo-
zart prevalece o equilíbrio da
arquitetura sôbre o sentimento
c cm Beethoven, o sentimento
sôbre a forma. Nenhum músio
mais sensível, mais emocional-
mente denso, mais antecipado-
ramente poético, no sentido
chopiníano, do que Moz:rt. Ne-
nhum músico mais construído dn
que Beethove.-i. ""-s s> força &
gênio ds Mozart é r"e c'_3antav r.
parte divina da condição hu-
mana, desiwio çiue .•"•nr-ita cm
alicerces inevitavelrr.2-.tf t"j-
picos — condição hi'n_?n. ou.
Bsethoven oferece como o pró-
rrio e exclusivo tema d_ obra
do música.

Ao retornar a esta coluna, me
reencontro sob o du-lo «¦(•.no di
Mozart e Beethoven. Obras dc
Mozart constarão de nró:_imo£
programas da OSB. E dentro
ce alnuns dias, seRun-U-feir.
próxima, o jovem Rrande pia-
nista Friedrich Gulda inaugura
a temoorada internacional dr
concertos do Teatro Municinal
com o ciclo de Sonatas e Con-
certos de Beethoven. Er.-,u_nto
as audições da OSB se asseuu-
ram o privilésio de comunicah.-
lidade numerosa da obra dc
música, o encontro da recenti-
vidade de satisfatório conti"-
pente de ouvintes, e a função
artística que a música deve
pver^er no r>'iro coletivo — po;sf^isnõe a OSB de um amnlo pú-Mino de sócios — o ciclo de
Bscthoven de Gulda não conta
a nriori com essa esoécie de se-
piira^ca, e ó lanrado como um
convite, irresistível, deve-^e
presumir, ao grande público.

Irresistível, sem dúvida, pois
quem fugirii u esse npêlo, a 6a-
io Imperativo de cultura, entre
)l que se Interessam por mú-
ilea? Dojiols do venerando Bac-
Kaus que, pela primeira vez,realizou o ciclo das Sonatas doBeethoven no Rio, um câncer-
tlstn dc vinte c poucos nnos re-
oroduz a façanha — das mnls oi-Ias, grandiosas o nobres que amúsica destina a seus efeitos.
Mete mis último, o alma cario-

TEATRO
DONA ADELAIDE
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Pianista Uuliía

ca se Subordinou inequívoca-¦nonte a dnisinfluvos: o Carn'i-
vai e o futebol. Já é temoo tle
oue, pelo menos uma percenta-•"sm mínima da população —
V-Otemetlta a q> e cato dentro'o Teatro Muniripal — vá ouvir
Mntn o duas Sonatas e cinco
Concertos de Beethoven. eve-
out rins pela ordem cronológica,
a oi'e represent*-, através de
Grlda uma reve^ção nro.Tes-
siva do estupendo microcosmo
nue, oo pirno, sintftiza a ordem
de coisas que se lr""'a e ni',fnz,
a partir de fins do «'mio XVIII,
o universo de Beet oven.

Meu ímneto, adora, e creio
que bem justificado, é o da pro-na^anda spm rebueos, o de im-"re"r>í>r esta coluna ''o nró-irio¦".Hrito do anúncio, da nublici-
^"de fra^ea e direta. Todos ao
Teatro Municinal, refrigerado,
a r>recos módicos, narr ouvir
B""fv>oven, em versões de cu_o
relr<-o e probidade ot'Qm eorhe-
c? t^ulda não duvidará. R?sta a
°rítíc° í*ns ooncsnn^s Hn py-
'rpo—Mrário infórorete f'«. ra-
turalmente, virá a seu tempo.

Eurico Nogueira França

Inauguração da Temporada
Sinfônica do Municipal

O maestro Llonello Forzantl, hà
alguns meses radicado entre nós,
foi o regente do concerto conclu-
fIvo do Festival do Hlo de Janeiro,
no Teatro Municipal, em 1953. en-
cerrando a temporada do último
ano. O mesmo regente, cujos mé-
ritos entáo ressaltaram, ao inter-
pretar um concerto de obras de
Falia, regerá o concerto de lnaugu-
ração da temporada dêste ano, na-
auele Teatro, concerto que »e rea-
liza depois de amanhã, às 21 horas,
como ato de abertura da Temporada
Nacional de Arte. O maestro For.
zantl terá o concurso da aplaudida
pianista brasileira Ana Stela Sehlè,'
um dos valores mals expressivos
ria nova geração de Intérpretes na-
cionais e que, vivendo em S. Pau-
lo. já há bastante tempo não havb
tido oportunidade de atuar no Rio
Interpreta-á Ana Stela Schic o' Con-
c»rto de Mozart em lá imlor. para
pi?no e oroU-=tra. O programa, na
íntegra, organizado com superior
critério, é o seguinte:

Monteverdi: "Orfeu", Sinfonia e
E.trlbilhos: Cherubinl: "Anacreon-
te". Sinfonia: Mozart: Concerto em
lá maior, nsra nlano e orquestra:
Hanriel: suite"Wassermusik": Bach-
Prelúdio e Fuga em ré maior. A
#s_e concerto segu'r-se-á um ou-
tro, a 31 do corrente, também sob
regSnela do ma?sf-o ForzantI oue.
comoreendendo obra» de autores
nacionais, terá o oncurso do gran-
de violinista brasileiro Oscr Bir-
perth. como inténire.e do Concerto
de Assis Renublicano, a quem o
maestro Forzantl nas-arí a batuta,
para a regência da sua obra.

Concebo inaugurai
da O.S.B.

O pianista Gulda será solista do
primeiro concerto da nresente tem-
porada da Orquestra Sinfônica Bra-
sllelra nara o seu ouariro social,
exeecutando o Concerto em dó me-
nor, para plano e orquestra, de
Mozart.

Como 1â vem sendo divulgado, ts-
se concerto dará inicio a um "Fes-
tlval Mozart", que se prolongará por
mais dois concertos e será realizado
no próximo .abado, dia 27 do cor-
rente, às 1610, no Teatro Municipal.
O maestro Eleazar de Carvalho, di-
retor artístico e regente titular da
O.S.B., escolheu as «egulntea obras

de Mozart. além do Concerto de
piano, ac'ma mencionado, para
constituírem o prime''ro programa:
Noturno para. quatro orquestras;
Concerto pnra cl.rinete e orouestra.•?ndo como solista Jayoleno dos
[..".'os; S'nfonia Concertante, oara
nin.ino e "Io!., tendo cotio soli"tai
Anselmo Zlatopolsky e S». lano Pas-
sagio, e, a Sinfonia n." 39.

Concerto DomíFr''-f
para a Juventude

A obra de Benjamln Britt«n "Va-
rlai.ões sôbre úm tema de Pu^cell"
iftri ioómentada detalharfftníe^o-ipe-í
.0''Tn/>'est_.ó!JpSyizar de.Gafn. .lho/rno

írõncsrío Ae ,.domln»o da ._i5r.p-.t-Tu-'
ventude" E.cotar" da Orquestra Sl.n-
fónlca Brasileira em conjtfhfjüo
rom a Dlvls*n dp Educaç.« E\'tn-
E^cni-r do M'nlstér'0 dn Educnclo
p Ci»uura e *rt*» a orientando e or<ía-
"'zação da J M.B. Do proíram . ain-
da con^t-m: uma demon^trac.n
nrá"ca do oti» é uma pr.m"*tra
sln"nlra e a Proto'onla dp "O Gua-
ranl" de Carlos Gnmes. f.»s° con-
"*rto s»rá realizado domingo, dia
28 do corrente, à« 10.00 horas da
manhS. no Teatro Municipal.

C"tc* K(t m K tWIIDE
OARE'""» U0USE&

GABDEN
Alberto Kornfeld. redator-ehefe. e

Tom Leonard, fotógrafo, da revista
norte-americana "House & Gnrden"
(Casa e Jardim), deverão checar a«
Pio de Janeiro à noite de 3a. Feira
123 de m.TCO. num Cllnner Sup"r-I!
dn Pnn American WorM Alnvays,
procedenti. de Montevidéu. Objetl-
vam os dois !ornal'sta. colher mn.e-
rial port futura roportaeem a apa-
recef naauela fr_*vista, 9Ôbre cag'»s e
jardins brasileiros.

SEMANA l>í MONTEIRO
LOBATO

S. Paulo, 23 (Asp) — Está pro-
gramada para a semana que de-
corre de 18 a 25 de abril, a co-
memorarSo da Semana de Montei-
ro Lobato, na cidade de Taubaté.
Essas comemoraçSes abraneerSo a
diversas festividades, Inclusive fes-
tas populares, folclóricas, espetacu-
los, conferínclas e palestras refe-
rentes 4 vida e obra do consagra-
do autor de "Urupé".

VIDA CATÓLICA
SÃO GABRIEL ARCANJO

São Gabriel Arcanjo, o homem de
Deus, é um dos trüs Arcanjos re-
feridos no Antigo e Novo Testamen-
to, Juntamente com Miguel e Ha-
fael.

E'. êle o portador de agradáveis
mensagens e Justamente celebrado
como o Arcanjo da revelação da
Redenção do Senhor.

Foi SSo Gabriel quem anunciou
ao sacerdote Zacarias o nasclmen-
to do precursor e quem levou à
Virgem Maria a nova do nasclmen-
to de Jesus, sendo por isso chama-
do o Anjo da Encarnaçao.

E' também celebrado como o
Anjo protetor do povo eleito, «en-
do na Idade-Média Incluído na lis-

ta dos Santos, sempre ligado à fes-
ta da AnunclaçSo de fíossa Senho-
ra. ,

Em 1921 o papa Bento XV eata-

beleceu a íua festa, - estendendo-a
a tSda a Igreja.

«'O' meu talco Amor, eu
voa sacrifico todoa os praxe-
rei. Gnardal-oa para aque-
las almai santa» que vos glo-
rlflcam com êle» mals do qne
eu, poli n&o quero sento a
vós, despojado de tudo sfibre
a Cruz, na qual vos quero
aniar só a vo» por amor de
vós".

I. MABGA1UDA MAUA

Dona Adelaide f_,lii-m. mama-
-nnn.. I. as mi... palavras vio
d.t.iihunilii a iii;iii.i iln poetaiPor quo niin eiC-Ovo um II-
vro súlire _.u IrmAii?Tara qui? Trnhn leito at*
hoje pnr sua i;lii.l,i, tudo quan-tn me tem tido imasivcl. Dc-
mali, Já me sinto ransaila. I.
agora mesmo ando aflita rom
um netlnho enfermo, Fico mr-
ses _.iii i.rr.ur unia linha. Dal
meu espanto quando uma Inte-
lUUncla como a do Afonmi Cos-
ta vem me lembrar, com seu II-
vro "Poetai do outro Nexo", que
Ji fls versos tamhtm. Vorê me
pergunta: por que nin escreve
um livra sAbre a vida de Castro
Alves?" l-Pspondo-lhe iliicein-
mente: A sua memória,tem tido
U» luminosos hliicr.ifns que a
minha pena se apagaria porromplrlo. Eu ainda sim hoje o
que sempre fui: simples operária
das letras. Nada mals. Dc Cícéoera assim ano nós o rhomo-
vamoi — (iiaMel alé hoje, com
ternura de namorada, rascunhos,
originais, corres|iondCncla. Tudo
hso tem servido aos «morosos da
sua vida e da sua olira. Contes-
so-lhe que é com lágrimas qneme aparto ilí_..s papéis edüs-
sei objetos queridos. A glória de
Castro Alves cada vez maior, o
exige. Sáo os museus, as esco-
las, os grêmios, as academlr.s, os
apaixonados das gr.mdcs almas
que mos pedem. Veja..."

E anonta-rpe um v.lume quouma fita de seda enhra: •— t. o
que ainda me resta. Multo pou-
co.'Alguns retratos.. Alguns
originais..."

Vai exibindo os restes do seu
tesouro. Eis que surge um retra-
to de mulher bonita.

Dopa Adelaide Informa logo:"Esta sc chamou Agnose
Aturrl. Multo bonita, náo? Velo
cedo da Itália para o nrasll, conto
cantora dc uma companhia Uri-
ca. Fixou residência na Ilahia,
com sua mie, vivendo de ensl-
nar plano c canto. Enviuvara
mota, alcançando como artista
e comn mulher um grande su-
cesso, lira dona de iimi voz lin-
disslma. A conselho de amlgcs,
tompi-a como professora de can-
to. Nessa época Castro Alves
combalido pela doença que o ma-
tou, aleijado de um pé, ainda
era assim mesmo a flama de
outro*- tempos. Vendo Agnese e
ouvlpdo-lhe a voz, apaixonou-sc
por ela, que lhe Inspirou tãda
uma séMe de poetnas, feitos rom
o melhor da vida que lhe fugia.
Enfim, tOdas ns poesias a-noro-
sas de 1871 constituem a histá-
ria melancólica dèss? amor. Ela
o chamava em particular c atra-
vés de cartas, de "meu céu".
Embora se amassem como pou-
crs, foi um amor todo platônico,
limpo de culpas. Para rirová-lo
basta lembrar o seguinte! rpisó-
dio: Certa vpí Agnese que me vi-
nha dar sua costumeira lição
de plano, ao entrar, acliou-se a
8*5Í( por alguns momentos, com
Castro Alves, que te*rtou atraí-
Ia e beilã-la. Resistiu. E essa
resistência Inspirou a poesia"Remorsos", que termina assim:
"Fria Carlota, cobre-te de pejo,
Mataste a sede uma alma,
fizeste o crime... de negar um

[beijo..."
Portanto — continua Dona

Adelaide — que me seja mais
uma vez possível defender a me-
mórla de Agncse Murrl, que ai-
gúns biógrafos mcnns ln*crma-
dos. deram-na como a última
amante de Castro Alves."

Dona Adelaide remexe as pre-
closidades de seu tesoiro, E
mnstra-"ie .sta carta, amarele-
cida. vclMnha "... eu pertencia
a essa nobre sociedade bahiana,
de 'nim entusiasta, sem que eu
tivesse nerecimenlo para Isto, e

que tinha recebido em seus gc-
nerosrs braços. A ela entíio todo
o r^eu respeito e toda a minha
i!ed'c?çáo. Como noderla hellar
as faces das mlnh»s. queridas; dlscfnulas com o. l.shios imn^l-'*t6_í,-fl«* u**ta criminosa.,." De-
corridos quarenta e três anos Ua

morte do poria, em IOM, de Cai-
taiinuro, Vrion.i, onde vivia,
.-.¦;»¦.. Murrl Informada por um
Jornal da llalila, i> um ranltulo
da "Vida de Cnitro Alves", de
Xnvlir Ma-ques, em que fste «e
referia a ela nrsies termos: —"Nos in.iri", etrullurals de Agne-
se quaie lin- esquecera a Ima-
gem de Eugenia" escreveu a
mii _\-:'lnn_ protestnndo,,.".sse divino poeta, nue tanto
me amou, eu n confesso, ta'"-
bém o amei t* de um amor InfI-
nlto, Nenhuma mu'her poderiater resistido a tanto lal-nio, a
fs»e gAnlo sobrenatural, afora n
sua lieleja... Mas rastlgando o
meu nobre f(i_9f"0, a Me ilhie:— Cala-*p, ("T(««(le i*'*\v fii sen-
tle, rnl-HiM-Ute, dpsned"»eT.fe
n^o v^i que o p^wr mra t' è nm
crime? E assim fn'l ninndel, í»br»
ileeen... Mes «A r)»ii. -ah" niian.
tn sofri..." O hlótrafo eliminou
f*-ss rn«»7« riH-õ'"; — íi-rr^^^nt*»
I>. Adelnlcle — "a f"í»<i nu»» n
dlt*|ptilria no ronceltn da loo'f»
dade Inhfana".

IH n^ta "au«n.
Hna Agnese. R"ii-'he ale

hoje r.rnti pe'n sol que dcrnvnnti
no fim rtn vl''a rie m"ii Irmllo
li nos ver 'Mt**. as tardes, em
v'r'«*i no po^ía o'' nara me da»
enb. (» e-nto. Chegado o mf!
de '.'-^o d« 1R71, de chuvas e
li *r.t **«!<», (irravou-se * mp'é«tln
de C"^tro Alves, A febre n df-
varava e tf",,'i r°'t*» e dt*»..
}'"* d1" 21 p*t tev« ffi-'-ns pa-a
|i»va»*tf*•**,*. k nrt'"u oue a n3«
(Cf os tr™í,n'i e d«H p-iíe-ns malf!
{"'•"•'•s, n'n_rv^m p*"'s lhe t***-
(""•p po PU.a"tO, A^ierp nu's
v*-''», pf"».ir« o»e ned|ia« p
r^reo... Nro era h»«M, O"»» p
f^e|Jr-l^Hem f'«^r n*rt'> r*t}\r* Ti**.
tn rtioroii pu" rero'vl fa'er n
j.«_ii,'n qç oI^','! d° Cecen s? en-
rn*rrv*ti de '^Trlm^s. To«*?".n-
drt-""e ps r^^-s. )i*|pl»*M|! —
"V«0 n t\t*\rt\ r«»—r, Ria T"",o
t*r-,rn r-iprijor t*n m1"*1 "*ia I«—»-
branca de r»-na...M Poi-1*"» '¦'-

rnm rVfirn oue nlin rs""nr| a*6
\\o*t* e ?ct*'*.0fl "ni>"1a ^'•,',*^..."

nAMAij.fi») st.çn**s r*'.nutos de
sT-nelo, IT>na A''"lalde co«t.l-
nua:

re«tcjava-se o dois de lpl**o
de 1871. Houve nm esiefA-
rttlo de Riia "O tea tri S. »TeJSn.
Arnes" ennvtOada nara nntar
t"ve eicrünitlos nor cusa dn es-
tado de seu p^eta. Mas a-t^fa
profissional e instada pelos dir1-
pentes da conremoraeílo, mancou
cnn«;iittar Castro Alves. Êste
nenhuma ob,oeão fêz. Ela en-
|5o. rintoti, E p nua voz m*ra-
vl_hn«:a e ho1a e«*-heu a n«He e
invadiu o B»gtíndo n«dar dn na-
lacete Sodr*. onde Castro Alves
agonizava. Trinta dias d°nols da
\****i morte, oue se rte*i a " de ju-
lho. realizou-se uma festa de
saijriatle e de exa^^^^^o h «;iia »*»e-
mórla. Aí**e*e. r"**"r*a de p"«a-
do luto. e^»n*ou tamn^pi. Mais
t-,"f,e, »«n|*ns a""^ f^nois. em
crta que j^e d,*t'T,n escreve
eTa "... wao srl ntjpm me deu
fôreas nan fleir de r*ò e ex^^lr
sons da r"'«b*» rr"'"1,3 ""'a
fnnttf g A-S t*n 1">r"'l*,'n Tni-
so "Io 1 * ii rT * *• npt *"«! h°1 r~»-
mi..." A n-ova •—».<: erP"' "s0
pcMa ser r*.ib****t*'**i nm «»r (in -
jrtTt-**?. «»as por êle, só por êle
tudo fiz".

Po"i AdC.eiile Cc-irn A'.ves
C-ivr.nr''??, s*. viva /fisSG, ter'a
relebra^n nv.t"-" erm "v*~ Lem-
bro-a, como das melhores ami-
pr1; o»c teve a trinha adolcs-
ctfírfn. isrrhrn-n va sua t>uffl-
7i dr prstns p flf* pulsar. 0"n*i-
Ihnta r'n virrró^a t1". sen ir^iZo
c do sru rrutrid'* Av*uMri (?VÍ-
w*rnrr. t$o nbotíc:ovh*n r"mo
cia prd"»Ha, ave pnra /iber/ar cs-
clavos Vcoxi sem jrííni. E ê como
umn Vnme*.}nnrm n sva ntOííiófll
Uttninova aue trn^wrcvn nestas
coluna/*, uma crônico au*? a. ret-
pe'.tn Hp. uma drs noraes lonnn*
conversas, rwpvl nnvnn reví-ta
_&Á _\$__^_t_i__. tyF* ^iíJU.íí? gtt nõo.

W-pÂsíttoÀX CARLOS MAGNO'

ARTES PLÁSTiCAS (
CONFERÊNCIA DE MÁRIO PEDROSA \

Revolução do cubismo: origens, desenvolvimento
e conseouências . :

»

0 PEQUENO MUNDO DE DON CAMILLO
(Le IVtit Mundo dc Dim Cumlllo)

¦''..-:*am il ^tS_S___t ^^3_L__jl _____¦! ' IK_B__ík__M ______! rVl I 
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? iin-ei;.!,. dn Jiillon Duvivier *
PruiluçfiO do Glui. i-pu Aiiinto • Ce-
nArlo ile Jullin Duvlvier » fl>'ne
ll.irjiivol, bnsenilo uo livro de ülo-
vamil Gunreseli.l ? Fo|o«ro(l_i de Ni-
eolaa Ilaycr • Música de Alex.inure
Clcognlnl • Elenco: Fornunilel, Olllo
Cervl, Sylvio, Franco Interlonglil,
Vera Talqul, Gualt.ero Tupilaltl, —
PrddUtlÕ niiZOlIl-Amalo, 1052.

Çònqunnto tenho enconlroilo, up^s
longa espera, um tema ò altura do
aeu talento, Jullen Duvlvier nüo c
o maior resjioiviHyel pelo *xlto lio
Don Çainlllo. <>i^i.ifminenti. "-ttrí»-
«u nue ii II!nu- ilei.peiia nilvi-in qua-
sc exçluslvamenti-,"da .aborosa hu-
lona di; C;ioviiniii t.iiare.clii e da
ícllr esçbíha doi'|iftíiT-rctts: o Inei-
jolAyol FernaniIoL, comn Don Cn.
rníllò. pároco.de' uma pequena nl-
delido Vala'dd Po, e Glno Cervl
que «e reabilita de um sem número
de Ineucc.sn.s (entre oi quais o uni.
nloso II Cristo Proibllo, de Mala
parte) compondo adequadamente a
figura também grotesca dc Peppo
ne, o recóm-elelto prefeito comu
nlda. Como o famoso livro que lhe
¦leu orlgetu, nutre-se a Hla da rlvall-
dade ef.tft o pAroco e o prefeito
que no Intimo, porém, sc estimam

e que também não ¦hesitam cm
aliar-se, sem o sacrifício ostensivo
ile teus pontas de vista, quando os
problemas da aldeia exigem uma
ioIuçSo enérgica e Imediata.

Como diretor, Duv.vier nüo con-
negue revelar, desta feita, a Imagl-
n. çüo e o equilíbrio que caraeteri.
iam os filmes que realizou na Fran-
ça, durante os anos prósperos que
precederam a guerra, ou em Holly-
W*od, de opdp r**í*rescou em 1945

..".('imo hili-piodoi, lunc-o de qut
14 .ii-_un:iiinl'iu oom a cnlaboraclo
do '«rlllco nené Barjavel (autor d*
curioso cneulo; Cinema Total), ob.
ifve a iiiv.,ipioviii.Mii de Guaresclil,
que niiivii .1 voriAo riMfiiinii.gr/in-
en de sua obro ile ter Imposto («Mtk-
pnra li'.ad*erlldnnient*,. porquê Du«
vlvlof riflo é 'comunlatnl uma II|jll«
ra moilíllpnyllo no caríter de Pep-
iojifi. tornando mau "ilmpat.co" o
Irppulsivii.0 Ignorante perfeito co-
muiilsta.. A cxpllcnçílo déaie deevlò
talvez f ii encontro no trecho d« uma
i,ntrovlbta do Duvlvier: "Minha pre-
oeMWKSo cointouto foi evitar que
so iHidcsse dizer: /¦ n eril.cn d» um
partido'.'." De qualquer forma, po-
rem- a Mtir» t ohtuia nientilldede
ihi-Cftmuillsta sòctArio, («nlo qusn-
to a rlüe'atinge n burguês reacld-
iifltil)v* Tol 'caj-taila pelo fita. '0">r

HfflfiMjfí1 a" ípcsina divertida IriSeP;
i;láVl.laij'(f. da„l vro ',

,,Dòii,' Cfiimllo,, que ,e uma »ro'.'J-
i,M.i It.iln íi-iinccia, foi "rodada" eco
lif-n-oUi-,, nlduio vlílnha de Parr«.\
nu vale do Pti, Niia obstante ter r«.
rcbldo dei Duvlvier um tratamento
clncmntoKrftfleo entre descuidado .*
artifliloso, é o melhor filme da
>ioi-« Jase do cliienst» de Tnles 01
Manliattdn (Sela __>• stme r) : bem-
humorado, com Inúmeras situações
dc. irnslstlve! comlcldnile (a briga
ile Don Caiifllln c Peppor.e entre aa
cordas ilo cpmpanArlo; o batismo do
f.llio do prefeito, Libero Antônio
Canilllo Lenin; a colocatün da pedra
fundamental' do Centro Popularj o
aclilcntailo tnntrh dV futebol, de quis
sal vencedora a equipe comunista,
que oferece «o Juiz um subftrno
maior) e'Interpretada cpm notAvel
espontaneidade por Fernandel e GI-
no Cervl.

MONI7 VlANNs •

Os cllclips acima nos dão uma
idéia aproximada da freqüência ex-
cepcional de ontem na conferência
do critico .Mário Pedrosa, no Museu
de Arte Moderna do Rio, abordnn-
do o tema "Revolução do Cubls-
mo" (origens, desenvolvimento e
conseqüências). O calor Intenso da
tarde não Impediu que os admira-
dores de Mário acorressem em mas-
sa à já pequena sede provisória do
Museu, que alcançou nessa ocasião
um público como jamais obtivera
em conferências anteriores, mesmo

de nomes Internacionais como Ber-
nard Dorival, Max Bill, Homero
Brest. O calor Intenso, a ausência
de lugares (todas ai cadelrai foram
ocupadas) e o número excessivo de
pessoas que ficaram em pé, pelos
corredores e lunares vagos Impedi-
ram de certa forma a nossa boa au-
dlção das palavras de Mário Pe-
drosa, o que no_ leva a deixar de
tentar o resumo das mesmas, pelo
receio ds omissões. Oportunamrnte
tentaremos do próprio critico uma
síntese para aqueles que náo ti-

veram chance de uuvi-io pessoal-
mente.

Como temos anunciado, Mário
Pedrosa voltará ao assunto nas duas
próximas terças-feiras, às 17,30 (dia
30 do corrente e S de abril) e a
Exposição do Cubismo do Museu
de Arte Moderna do Rio permanece
aberta todos os dias entre 12 e 19
horas, exceto às segundas-feiras.
(Rua da Imprensa, 16-A — Espia-
nada do Castelo).

0 MOVIMENTO ARTÍSTICO NA BÉLGICA

JOSE' MARIA MONTEIRO FALA
DE. "A RAINHA DO FERRO

VELKO"

Foi um "bate-papo" rápido que
tivemos com o laureado de 53. na
Brasileira, depois da m.ia-noite.
hora em que a_abam os ensaios tie
Eva e seus artistas, desde o dia 6.

E' que preparam para inaugurar
a temporada uma peça americana
de Gnrson Kanin, popularizada pelo
filme "Nascida ontem" (Bom Ycs-
terday), direção de George CuKor e
interpretado por Broderick Craw-
ford, Judy Hollday é William Hol-
den.

iwSÊ 1

SANTOS DE HOJE __
Ademar, Agáplo, Rômulo, Tünó-

teo, Tlmolan, SlmeSo, Berta, Cata-
rtna.

OUHSO ESPECIAL DE PREPARA-
ÇAO AO CASAMENTO

Sob a orientação do dr. Gustavo
Corção, acham-se aberta! ae lpiorl-
çóes para o í" Curso de Casamento,
promivido pela Ação Social Arqul-
diocesana (ASA). •'

O eurso terá Inicio no dia 8 de
abril, funcionando todas as terças-
feiras, dai 18 às JO horas.

Compreende as seguintes mate-
rias: Natureza do Casamento: — dr.
Gustavo Corção — Seu InsUtuto
Jurídico: — Seus Aspectos Médicos
— Sua Doutrina Moral — Respon-
tabllidade Social.

O cuno é gratuito, sendo sua du-
ração de doli meses e melo.

InformaçUes pelo telefone: .._,.
22-9210.

ESPERADO EM PIRACICABA O
CARDEAL MOTA

Piracicaba (Estado de São Paulo).
2J (Asp.) — Eitá sendo eiperado
amanhã, neita cidade, o cardeal ar-
ceblspo de Sáo Paulo, D. Carlos
Carmelo de Vasconcelos Mota. a
fim de inaugurar o Seminário Dio-
cesano. .

Várias homenagem serfio presta-
das ao Ilustre visitante,

VAI REUNIR-SE UM CONGRESSO
DE MILITANTES DO "PAX

CHRISTI"

m, 23 — Um congresso de mi-
5 do movimento "Pax Chris-
Sujo treslScnto *_tss»tíom

t o cardeal Feltln, arcebispo de Pa-
ris, se reunirá nesta capital, nos
dias 27 e 28 do corrente.

Durante êsie congresso, certo nu-
mero de personalidades fará con-
íeránclas a respeito dos ensjnamen-
tos da Igreja sóbre os vários pro-
blemas referentes à pai. (F.P.).

Exames de Sangue, Urina, etc.
Tabela do preço» na Pág. 418 d*

Lista Telefônica, Classificada,

DR. RUBENS ALVES PEQUENO
DIPLOMADO POR MANGUINHOS

At. Rio Branco, 173.
a.o andar Sala 302. Tel.t 23-B057.

NA ARGENTINA. 0 MINISTRO
DA DEFESA DO CHILE

Bueno* Aires, 23 — Procedente do
Brasil chegou hoje de manhã a esta
capital, a bordo do vapor "Andes ,
o ministro da Defesa do Chile, ge-
neral Abdon Parra Urzua, em com-
panhia de diversos altos chefes mili-
tares do seu pais. O ministro chlle-
no, declarado hóspede oficial do go-
vêrno art-entlno, íol recebido pelos
mlnistroE militares e altas autorl-
dades civis e militares e membros
ds representação diplomática chi-
lejia. Tropas da marinha de guerra
prestaram continências no ministro
do Chile. O distinto hóspede vlsltarti
o mlnlntro da Defesa Nacional, ge-
neral Humberto Sosa Mollna e pos-
terlormente visitará o ministro do
Exército, general Lucerno, o mlnls-
tro da Marinha, contra-almirante
OUvierl e o ministro da Aeronáutl-
ca, brigidçlra Sas MâÜÍI-- Íí-Ti ,.,

não..precisa de apresentações..¦ •. ¦ •
"Verdade que a peça vai sem

p(.-'b^,f ' .""• •,.
.%'fEÍ, 'Òs atores tomaram-se de

tal entusiasmo que em 10 dias de
ensaios, ji tínhamos 2 atos decora-
dos' e os 3 dé pé.

Crô no sucesso?
Se. Deus qulz.r. Disse-me Ray-

mundo Magalhães, que a traduziu
que no mundo Inteiro "Born Yes-
terday" tem sido sucesso. Oxalá
no Brasil aconteça o mesmo, pois
bem o merece o I<?lezias. que não
tem poupado esforços pa**a apresen-
tar um grande espetáculo, a ponto
de transferir a data da estreia por
mais 8 dias, só porque concordou
que a mesma precisava de malr
ensaio de apuro.

Para essa temporada, selecionou
uma série de boas pecas, inclusive
uma de Mareei Pnghol.

O que acha de Eva no papel
titulo?

A critica e o público dirão
Eva, pnra mim, tem os trís qua-
lidades que um ator precisa ter
em face da direção: talento, mal?a-
bilidade a tudo que o diretor in-
dica e a modéstia dos verdadel-
ros artistas.

José Maria Monteiro
José Maria, como se sente no

elenco de Eva?
— Como em minha própria ca-

sa. Ambiente de cordialidade, dis-
ciplina de todos elementos (elenco
e pessoal técnico), a começar pela
estréia da Companhia, que é a pri-
meira a dar o exemplo.

Gosta da peça?
Sempre admirei o teatro amerl-

cano, talvez o primeiro do mundo,
hoje em dia, em matéria de auto-
res. Foi sempre meu desejo um dia
montar um o'Neill, um Elmer Rl-
ce, um Cllft Odets. Quando assisti
ao filme, jamais poderia Imaginar
que dois anos depois, fosse dirigir
aquela mesma história numa com
panhia. estável como é Eva e seus
artistas...

Está satisfeito com os ensaios?
Sim. Ò elenco tem ensaiado

dia e noite, pois a peça é trabalho'
sa e difícil o ritmo dos 3 atos. Eva
faz o papel principal, aliás um ti-
po Inteiramente diverso de tudo
quanto já tem feito. Manoel Pera
é a figura central masculina, o "Rei
do Ferro Velho". Papel difícil, que
exige de um ator tudo quanto um
primeiro papel pode exigir. Acom-
panha-o Jorge Dorla, no papel que
Wllllam Holden desempenhou no
cinema. Os 3 são as figuras centrais
da sátira. Afonso Stuart, Rodolfo
Arena, Pola Leste, Ada Camargo,
Leda Vale e Jorge Gonzaga comple-
tam o elenco.

Qual o gênero da peça
Sátira, com um pouco de tudo'

política, amor, drama e comédia.
De quem são os cenários?
Pernambuco de Oliveira. A

ação se passa num hotel de luxo de
Washington. Aliai, Pernambuco

0 CEARÁ NA EXPOSTÃO
INTERAMERICANA DE

FOLCLORE
S. Poulo, 23 (Asp) — Além de

uma jangada, o governador Raul
Barbosa, do Ceará, enviará para a
Exposição Interamericana de Foi-
clore, promovida pela Comissão do
IV Centenário, que se realizará no
pavilhão das Exposições, no Parque
Ibirapuera, coplosos elementos de-
monstratlvos da arte popular e de
todas as manifestações folclóricas
do Estado,

turismonaIakia
Salvador, 23 — Positivamente a

Bahia vem despertando extraordlná-
rio interesse. Basta dizer que ulti-
mamente tem aumentado considera-
velmente o número de transatlantl-
cos que escalam em Salvador, em
excursões turísticas.

Poder-se-á dizer que depois do
Rio de Janeiro, a tradiconal capital
Bahiana é a cidade mals curiosa
no vasto território brasileiro. Toda-
via, o turismo na Bahia, não fosse
apenas uma empresa comercial que
explora o ramo, oferecendo excur-
soes aos pontos pitorescos e tradl-
cionais da cidade, não existiria, por-
que o órgão especializado da pre-
feitura nada foz.

SERVIÇO DO SAMDU
EN NOVA LIMA

O ministro Interino do Trabalho,
sr. Hugo de Farias, assinou ato
revogando a portaria n.o 184, de
23 de novembro de 1953, que es-
tendeu, em caráter provisório, a
jurisdição do SAMDU do Distrito
Federal á cidade de Nova Lima,
no Estado de Minas Gerais.

Estabelece, então, que p Posto
do CAMDU naquela localidade fl-
caia sob a jurisdição da Reparti-
ção em Minas Gerais, que lnde-
nlzará o do Distrito Federal das
despejas efetuadas com a Instala-
ção e manutenção do aludido pós-
to, até a data de transferência
ora determinada. A indenização
será feita em cotas trimestrais, no
prazo máximo de um ano.

QUEIMA DE LIVROS CLÁSSICOS
H. de Balzac — Le Cousln Pons de CrJ 32,00 por 15,00, Le Cure

du Village de CrJ 35,00 por 15,00, Baudelaire — Les Fleurs du Mal
le CrS 32,00 por 10,00, Gustave Flaubert — Salambo de i Crs 32,00
nor 12,00, Trois Contes dc CrS 25,00 por 10,00, Pascal - Pensées
Se CrS 25,00 por 12,00, La Fontalne Fables de CrS 30,00 por 10,00,
Bcrnardln de Saint-Plerre - Paul et Vlrginie de CrS 23,00 por 12,00.
Adolphe - Benjamln Constant de CrS 23,00 por 10,00, Shakes-"are 

(texte Anglals-Françals) Antoine et Cleopatre de Cr 35,00
ior 16,00, La Tragedle de Jules César de CrS 35,00 por 16,00, Le
tol Lear (texte françals) de CrS 35,00 por 18,00, Mcsure pour Mesure
le CrJ 35,00 por 13,00.

Pedidos pelo Reembolso. Postal:
EDIÇÕES CARAVELA LTDA. — C. P. 3651 — Rio de Janeiro
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O MUSEU DE LIÉGE
Não só Bruxelas torna a Bélgica

um pais interessante e cheio de
atração para o amador das artes
piásiteas. Em Liége há um museu
2ujas coleções, por sua importância,
já se fêz famoso. Êsse museu exis-
tia há bem uns cem anos, é verda-
de, mas só agora passou a contar
Tealmonte, pois o acervo antigo, ex-
ceto algumas obras-primas não pos-snia grande importância. Foi com
Hitler. aliás, que se enriqueceu o
patrimônio do pequenino Museu I
Até então, digno de nota, apenas,
alguns representantes da Escola
Belga do século dezenove, como
Evnepoel, Claus, Verwée e Léon
BVédénc; o "Napoleão" de Ihjr_es;
neve pequenas telas de Boudin: qua-tro de Coro; quatro de Daublgny;
C'aude Monet: Plssarro etc, que
constituíram na maior parte doa;
ções do>* b-neméritos senhores Don-
nay e Dumont, Voltando a Hitler:
em 1939. como sabem, o ditador ale-
mão baniu dos museus da Alemanha
todas ns obras que julgava oriun-
das de uma arte degenerada, dal
terem ido a hasta pública quadros
que faziam a glória dos museus de
arte moderna e«pnlhados pela Ate-
manha. Foi ai que o sr. Bulsseret,
ciiTndor das Bslas Artes de Liége,
instituiu uma comissão a fim de
angariar cs fundos necessários pa->*a arrematar o maior número pos-
sivei dos telas que Hitler joga_a
no mercado. O resultado dêcse des-
forço traduz-se na aquisição de
obr2s como "A família Solçr'.', pe-
riodo azul do Plcasso, ''Le Sorcler
et la Dominiqu"", de Gausuin, um"Portait de Jeune Filie", de Maric
Laurencin, "Le dé.leuner" de Jules
Pascin, "Les chevaux bleus" de
Franz Marc, "Malson bleu" de Cha-
gal, além de telas de James Ensor,
Kokoschka, Ltebermann.

Com êsse patrimônio, a direção
do Museu resolveu foz°r uma expo-
sição em Bruxelas. Obtido grande
sucesso, decidiu-se então que o Mu-
seu se consagraria, especialmente, à.
arte moderna. Novas aquisições fo-
Tam feitas, surgiram mais doações
e o patrimônio se enriqueceu com
obras de Déraln, Marquet, Dufy.
Vlamlrcl-, Vsn Dongen Slgnac,
Friesz, Suzanne Valadon. Guillau-
min, Villon, Utrlllo, Le Fauconnler,
Grommaire e PIcart-le-Doux.

Em 1950, tal como se deu com o
nosso Museu de Arte Moderna, vá-
rios dos artistas modernos mais re-
presentativos doaram quadros ao
Museu de Liége. Entre eles: André
Lhote, Fernand Léger, Gischla, Fé-
llx Labisse, Pignon, HéTold, Lagran-
ge, Vogensky, Marchand, Coutaud,
Héllon, Guignebert...

t ainda curioso constatar que en-
tre as reparações de guerra, os bel-
gas optaram por algumas coleções
da Escola Belga do século dezenove
e pintores modernos flamengos: Per-
m.ke, De Smet, Van den Felde, Rik
Wouters. Mazereel, além de virais
de Brusselmans, Tytgat, Dasnoy e
Delvaux.

HOKUSAI

No Palácio de Belas Artes de Bru-
xelas realizou-se, recentemente, uma
exposição de desenhos de Hokusai
(1760-1849). Considerada a impor-
táncla do artista japonês, desenhls-
ta e gravador, que no século deze-
nove tanto influenciou os Impres-
sionistas, de Degas a Bonnard, fá-
cll é aquilatar o interesse dessa
mostra, na maior parte, peças ra-
risslmas, existentes quase que ex-
clusivamente nos museus nipónicos.

EXPOSIÇÕES

Artistas das mals diversas ten-
dênclas têm exposto, ultimamente,
em Bruxelas, atestando a lntensi-
dade do movimento artístico na-
quela capital européia. Assim, de
um paisagista que revela muita ati-
nidade com Cézanne, que é o caso
do Jovem pintor francês Jacqués
Lagrange, os nossos olhos podem Ir
para um abstrato da categoria de
Vassarely, húngaro, que define a
sua arte como a "procura de uma
nova higiene psíquica e mesmo fl-
sica", determinada pela necessidade
de "recriar o homem, cuja condi-
ção é variável". Quer dizer, Vassa-
rely acha que o mundo mudou tan-
to, que o artista não tem outro re-
curso senão integrar-se no abstrato,
Mas êle nos alerta' sóbre o caráter
provisório dessa nova estética, pois
julga que a "realidade permanente",
alvo de todo artista, não passa de
um mito.

VARIAS
"De Renoir a Plcasso", filme de

Paul Haeisaerts, exibido com enor-
me sucesso em Bruxelas, está sen-
do agora projetado nas cidades da
província. A Galeria "Aujourd'hui"
de Bruxelas, tomou a iniciativa de
apresentar uma exposição das pran-
chas originais que formam o álbum"Mestres da Arte Abstrata", recém-
editado, do qual constam reprodu-
ções serlgráflcas de telas de Robert

Delaunay, Jacques Villon e vários
abstracionistas belgas. Foi multo
bem acolhida a exposição de Floris
Jespers, pintor natural do Congo
Belga. Um numeroso publico en-
eheu as salas do Palácio da Belas
Artes, de Bruxelas, enquanto durou
a grande exposição "500 anos de
pintura veneziana". Tlntoreto foi
um dos mestres mals apreciados.

CONGRESSO MÉDICO
EM FRANCA

Franca (Estado de São Paulo)
23 (Asp) — Está marcada para o
mês de maio próximo, a realização
do Congresso Médico de Franca,
que será realizado sob os auspl-
cios do Centro Médico desta cidade,
què por sua vêz conta com a apoio
da Prefeitura Municipal.

QUESTÃO ARTfSTICO-JUDICIÁRIA NA ARGENTINA
Buenos Aires, (U. P.) — As vl-

cissltudes de nove famosas, obras-
primas da pintura antiga, que o fi-
nanclsta catalão Francisco de Assis
Cambo legou,, há seis anos, à Mu
nicipalldade. de Barcelona,, entraram
em nova etapa no movimentado
pleito entre os herdeiros, a Repii-
blica Argentina e a capital catalã.

Três juizes da Câmara Civil de
Apelações acabam de confirmar a
sentença do Juiz nacional Diogenes
Santillan Villar, no sentido de queas nove obras, avaliadas ém cerca
de 25 milhões de pesos, devem ser
entregues ao Museu Nacional de
Belas-Artes.

O magistrado rejeitou as petiçõesformuladas pela viuva, dona Mer-
redes, para que os qoadros perma-neçam em sua residência até a so-
luçâo final do pleito, ou, a terem
de ser retirados dali e postos em
custódia legal, sejam, dc preferên-ela, colocados nos porões do Banco
Munlclpn! de Empréstimos de Bue-
nos Aires.

Os quadros em litígio são: "Cena
Galante", de Ticiano: "Amor e Psi-
quê", de Goya; "Dama Veneziana",
de Sebastlan dei Plombo; "Retrato
de uma Dama", de Rubens: dois re-
tratos de Quintln de Latour e Ga-
insborough; um óleo de Tlntoretto;"Cabeça de Negro", de Guyp: e um"nu" de Corrreglo.

Cambo abandonou a Espanha du-
rante a guerra civil, e. desde 1942,
viveu em Buenos Aires alguns anos.

como encarregado dos Interesses es-
panhóis na Companhia Argentina
de Eletricidade. Pot ocasião de sua
morte, em 1947, legou os quadros à
Municipalidade de- Barcelona, cujo
Conselho concordou em pagar três
milhões de pesetas. a titulo dc di-
reitos de herança, «sses -tlreltOs' foi.
ram depositados a 21 de março de
1952

Não obstante o Governo argen-
tino, por decreto de 26 de Junhodo mesmo ano, proibiu a remessa
dos quadros para a Espanha, em
virtude da disposição constitucional
que não permite a salda do pais de
obras de arte valiosas, "em defesa
do patrimônio artístico e ¦ cultural
da nação". iifc/õHhol! i '-ca1

O magistrado SintillanVlllar'con-i
siderou,, em sua sentença, qüe -a-
intenção do testador foi que os qua-dros permanecessem em exposição
pública, e que, portanto, deveriam
ser enviados a uma galeria de arte
e não aos porões do Banco Muni-
cipal, onde seria difícil a sua con-
servação.

Os juristas argentinos Julgam quehá dois modos de resolver o caso:
exproprlação pura e simples das
obras ou acordo entre os dois Go-
vemos, embora fôsse necessário,
aqui, o pronunciamento do Con-
gresso.

Os quadros, que ainda estfi'> na
residência da familia Cambo, deve-
rão ser entregues ao diretor do Mu-
seu de Belas Artes, Juan Zocchl.
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Fernandel: Ron Camillo

Mary Pickfford deixou o Rio
A ex-estrêla e atual produtora de

Hollywood Mary Pickford e seu es-
peso, o veterano artista , Charles"Buddy" Rogers. depois de terem
participado do Festival de Cinema
de Mar dei Plata e de uma curta
estada no Hlo, embarcaram ontem
nn avião da Braniff, de retorno aos
Estados Unidos, via Lima. Os artls-
tas permanecerão um dià na eapltal
peruana para uma-breve visita, após
o que viajarão diretamente para Be-
verly Hills, na Califórnia.

Dick Haymes deportado
Washington, 23 — Esta manhã, foi'

dada a ordem de deportação para a,
Argentina, pais de' seu nascimento.

ao can. tor Dick Haymes.
A ordem so baseou em que o ar»

tista não tinha direito de retornai:'
áo continente dos Estados Unldoi'
depois Ue fazer lima viagem1 a Ha^<
wal, em Junho último,' para' visita-1
sua atual esp&sa, a estréia cinema-!
tográflca Rita Haywqrth. y 

,'

O pròcumdor-geral (ministro dáj
Justiça). Herbert Brownell. diss*.
que a ordem de deportação foi emi'-l
tida pelo Juiz do inquérito oficia.*,
.Tcseph A. .Dumo.el, do Serviço dbj
Tm.cração, depois d*s conceder uma1
audiência ao mepclonado cantor.'
(U.P.). ]

PUIGAS?
SERVIÇO. INSEIISAN

2 7 - 91 9 7

::i

.. (49755)-

FILMES CIENTÍFICOS NO
AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO
0 programa desta semana

O Instituto Nacional de Cinema
Edudatlvò" èstâ "• levando' à; afeito,
no auditório dò Ministério dá Edu-
cação e Cultura, um longo progra-
ma de exibições de filmes cien-
tifleos trazidos ao Brasil pelo prof.
Jean Painlevé, presidente da Asso-
fiação Internacional devendo o re-
ferido programa esgotar-se eom as
seguintes sessões, para os quais é
convidado o público em geral:

4." feira, 24: "Biologia do Hams-
ter" — l.a parte — (República
Federal Alemã); "Reações diferentes
de gêmeos adultos" — (Áustria);
"O porto de Zonguldac) — (Fran-
ça); "Dança das abelhas" — (Aus-

trla); D gafanhoto-do-deserto"- i
(Estados Unidos e Grã-Bretanha)),.

6." élra 26: "Circulação na»,
ca); "Glóbulos vermelhos .nbrmali;
e patológicos" — (França); "Par^i
to sem do,' (França); "Valvu-
lectomla" — (Holanda).

6K. FEIRA 26: "CircuIaçSo nas:
folhas" — (Repüt-Ufcá-Pederál Ale-,
mã); "Biologia do Hamster" —1
2.a :. parte ,— (nepúbllca. FedéraJ
Alemã); — "Mastigação do mori
cego". (Holanda); "O peixe e a
rede" — (Brã-Bretanha); "Vidaprl--
vada do Blcho-da-Seda" — (índia);
— "Chamas do sol" — (França);

Sdbado —, 27 — "Aves peca-
doras";,»* (Austrália); "Radiocine-
matografia da metamorfose damos-
ca" -i.. ..(França); "O Cavalo" —
(República . Derpocr^tlca Alemã);

"A planta e a água" — Tcheeo-Es-
lov^quia); "ps Ouriços do Mar"

' — (França)

MliOIE
BOATES
Biguln: — Tel. 25-7272 — "Fecha-

do".
Cirós: — Tél. 37-1191 - "Música e

Danças todas as noites".
Canoas: — Tel. 37-0235 — (Conra-

do) — "Variedades".
Casablanca: — Tel: 26-1783 e 26-7437— "Esta vida é un> Carnaval",

com Carloe Machado.
Meia Noite: — Tel. 57-1818 — "Jus-

Uns e Dick Farney e seu conjun-
to".

Mocambo: — Tel. 37-4055 — "O
Mundo de 1 Boêmio", com Jane
Grey e Milton Moraes.

Monte Cario: — Tel. 47-0644 e ....
27-5863.

Night And Day: — Tel. 42-7119 e
32-9863 "Carroussel Paulista", com
Dinorah Marzulo, Anglina, Dorl-
nha Duval, Alberto Perez, Hamil-
ton Ferreira e outroi. . ..

Stud do Xéo: — Tel. 47-2438.
Três Bis: — Estrada do Joá, n". ..
2.700 — "Shows", as 23,00 e â 1.30

da madrugada.
Vogue: — Tel.

Louis Colle".

TEATROS

57-1881 "Sache t

Carloa Gomei —. 22-7581 — "Tam-
bém Os Deuses Amam", com Hen-
rie te Morineau.

Copacabana — 57-1818 —:
Dulcina — 32-5817 — "Oi Inocen-

tea". com Dulcina; Conchlta de
Moraes e os garotos, Terezinha «
Blrunga. *

Folliei — 27-8218 — "DoU Face",
. com Consuelo Leandro • Rui Ca-

valcante.
Glória — 22-9146 — "Brotos Em

3»>D". Com Nélia Paula e Co-
lé . : -

Jardel — 27-8712 — "Mulherei A:
Bangu", aa. Siwa d* Revista.

JoSo Caetano - 43-4278 —i
Madureira —: .. ,
Recreio — 22-8184'—:'. .' .'
República - 22-0271 -•
Rival — 22-2721 — «Dona Xepa",

com Alda Garrido.. •¦ '
Serrador — 42-6442 —:
Teatro de BOlto - JT-1037 —!
CINEMAS - Cinelandla

PUBLICAÇÕES
Seo-Sfa' do Radio, n.° de '27-3-54

em circulação;
Rctiista do Serviço do Patrimônio

Histórico • Artístico Nacional, do,
M. E, ?., tu, 9 « 12 «o cirçulaçEo.

Império — 22-9348' "O Pequeno
Mundo De Dom Camilo", com Fer-
nandel e Glno Cervl.

Metro — 22-6490 "Júlio César», eom
Marlon Brando, Greer Garson e
Jamre Mason. i Produção amerl-
cana).

Odeon — 22-1508 "Museu Oe. CC-
ra", em 3a. dimensão, com VIU-
cent Price, Frank Lovejoy e Phyl-
lis Kirk. Em Warnercolnr. (Pro-
dução americana).

Palácio — 22-0338 "O, Capitão Pira-
ta", com Jeff chandler, 3cott
Brady e Suiam Bali. Em techpli
color. (Produção americana).

Pathf —• 22-8795 "As Duas Verda-
des", com Michel Simon, Michel
Aucialr e Anna. Maria Tenero. Brai de
(ProdusRo. ftansíRi» ••• -u__<, Do Pi

42-8512 "Mais Forte Que

43-8543 "Ao Rugir Da

Pla7a - 22-1097 "Mais Forte «Ue
A Lei", com Virgínia Mayo, Da-
le Robertson e Stephen McNally.
Em technicolor. (Produção ame-
ricana).

Kex 22-6327 - i"Fe.na<_i' Para
"efnrma"!

Rivoli — "A Volta Da Perdida",
, Yvonne Sanson, Eduardo de Fllip-

po e Gina Lollobriglda. (Produ-
ção italiana).

Vitória — 22-9C20 "Marcha Trlun-
lal", com Clifton Webb e Debra
Paget. Em technicolor. (Produ-
ção americana).

Centro
Colonial -

A Lei".
Centenário -

Tormenta"
Clneac - 42-6024 "Jornais üese-

nhoi E Variedades"
Floriano — 43-9074 "Alerta No Cal-

ro".
Ideal — 42-1218 "Alerta No Cal-

ro".
íris — 42-0763 "Capitão Pirata".
Marrocos — 22-7979 "Rumo A Pa-

ris".
Lapa — 22-2543 "O Falso Detetl-"ve". ;
Mem de lá — 42-2232 "A Marcha

Triunfal".
Olímpia — 42-4883 "O Maldito".
Presidente — 42-4983 "A Volta Da

Perdida", com Gina Lollobriglda,
Yvonne Sanson • Eduardo de Fl-
líppo. (Produção italiana). I

Primor — 43-6681 "Mali Forte Que
A Lei". •

Rio Branco — 43-1639 "No Reino
Dos Monitroí".

Sio Joié - 42-0592 "Vingança Bru-
tal"/ '.;- :.v - '

Bairros — Subúrbios <
Abolição — "O Capitão Pirata".
Alaska — "Serrünole".
Alvorada — 27-2936 "Vingança Bru-

tal".
Alfa — 29-8215 "Terra De San-
gue". •» • * ¦'.-"¦

América — 48-4319 "Marcha Trlun-
fal".

Art-Paláclo — 37-8443 "A Volta Da
Perdida", com Gina Lollobriglda.
Yvonne Sanson e Eduardo de Fi-
llppo. (Produção Italiana).

Autoria — 47-0466 "Mals Forte Que' 
A Lei".

Avenida — 48-1667 "Seminole".
Aiteca — 45-8813 "As Duas Verda-

des".
Belmar — "Don Camilo".
Bandeirantes — 29-3262 —:
Bandeira i — 28-7375 "A Rua Do

. Delfin Verde".
Baronesa — "Vingança Brutal".
Bonsnceno — "A Marcha Trlun-

fal". •

Botafogo — 26-2260 "À Marcha Trl-
unfal".

_ 30-21OO «x Noiva

Carioca - 28-8173 "O Capitão PI-
rata".

Caruso Copacabana — "As Duas
Verdades".

Catumbi — 22-3681 "Forja De Pai-
xões".

Central — 30-3652 "O Grande Se-
grêdo".

Campo Grande — 283 "Três Cadê-
tes Em Apuros".• vihii Nem

Coliseu — 29-8753 "As Duas Verda-
des".

Copacabana — "O Pequeno Mundo
De Dom Camilo".

Edison — 29-4449 "Floresta Mistério-
sa".

Estáclo — S2-2923 "Pecadora De Tri-
nidad".

Floresta — 26-6057 "Loucos De
Amor".

Fluminense — 28-1404 "Nas Garras
Do Cupido". ¦ •

Grajaú — 38-1311 "Gentil Tira-
no".

Haddock Lobo — 48-9610 "Mals
Forte Que A Lei".

Iguaçu — "A Noiva Do Papai".
Irajá — 29-8330 "O Guarani".
Ipanema — 47-3806 "Alerta No Cal-

ro".
Jovial — 29-0652 "A Vida t Uma.

Cançfio",,
Leblon — 27-7805 "Marcha Trlun-

fal".
Madureira — 29-8733 "Capitão Pi-
rata". 3

Maracanã — 48-1910 "Seminole".
Marajá -- 28-7394 "O Corsário Chi-

nez'.'i «" ¦•• '••'- ¦ •
Marlana — 28-1357 "O Imfi Encan-

tado".
Metro Copacabana — 37-9797 "Jü-

lio Ceiâr". -
Metro Wjuía - «8-9970 "Júlia Ce-

sar", ¦- '.•
Moderno — '842 "Ao Rugir Da tor-

menta". ¦
Modela — 29.1378 "Quando A Mu-

lher Se Atreve".
Monte castelo — 29-8250 "Alerta No

Cairo"..
Mascote — 20-0411 "Mais Forte Que

A Lel7. , ,
Mauá —'¦ "As Duas Verdades".
Mèler r— 22-1222 "O Canto.Da Sau-

dade". ¦
Miramar — "O Capitão PÍratà".
Nacional — 26-6072 "Seu Único Pe-

cado".
Natal — 48-1480 "A Noiva Do Pa-

pai".
Olinda — 48-1032 "Mais Forte Que

A Lei".
Oriente 30-1131 "Hora Da Decl-

são".
Paraíso — 30-1060 "Sinfonia Pra-
teada". ,'.

Para Todos — 29-3191 "As Duas
Verdades".

Pax — "Vida Tenebrosa".
Penha . — 30-1121 "Milagre De

Amor".
Piedade — 29-6532 "Cidade Submer-

ia". :.¦(•¦•
Plraji — 47-2668 "Escravos da Co-
Wa"

politeama — 25-1143 "O Tesouro Do
Condor De Oi_ro\ .. _. .-•.. ¦.. ...

Quintino — 29-8230 "Eu Te Mata-
rei Querida".

Itamos — 30-1004 "Rumo A Pa-
ris".. ...

Ridan — 49-1633 "Cidade De Bâr»
baros". :,>

Realengo — "Uma Noite No Paral»
so". • /.'

Rian — 47-1144 "O Capltfio Piraí
ta".

Rltz - 37-7224 "Mals Forte Que À\.
Lei",

ttosúrio — 301889 "Só Oe Covarde*
Se Rendem".

Roxi — 27-8245 "Marcha Trlun-
lal".

Santa Alice — "O Capitão PlraV
ta".'

Santa Cecilia — 30-1823 "Missão Pe-
rigosa Em Trieste".

São Cristóvão — 28-4925 "O Marti-•
rio Do Silêncio". .•>

Santa Helena — 30-2668 "CoraçSei
Na Sombra". . -.

São Geraldo. — "Flor De San-'
gue".

São Jerftnlmo"— "O Preço Da EspeJ•rança".
São Luiz — 25-7459 "O Capitão Pi-'

rata".'' .'/
São Pedro -i 30-4181 "Vingança

Brutal",
Tijuca Jt 4B-4518 "Alerta No'Cai-

•ro", . •,' • •''
Vaz Lobo — 29-9198 "A Caminho ]DÕ''!Pecado".
Velo — 48-1381 "Amar Foi Seu Pe..
cado". ,-, - : .. •'..

Vila Izabel — 38-1310 "Bomba, Ca-içádor De Leões"; *

Niterói 
' '""';¦"-:" -¦ -:'-^7:

¦íl'; •-¦¦¦'¦¦¦¦.%
Central — "A Marcha Triua--_al".i••'... '¦> •'¦' > . '
Eflén-i- 2607 "O Preço Da tit-

pèrança": ''.-- ...
Icarai -"-''"AlerltCNo Cairo". '•'¦•¦'
Irí-périár'— 3120 "Rua Do Delfim

Verde".'' " '•« '¦'
Odeon ,— "Amei Um Bicheiro". -
PafácV—;'.':Dõn! Camilo".
Piràlli-¦¦*',¦

pré"
Doutora Tem. Te»

pre.. ,,.'.. •, i}
Vítor}, — !'Umà Cigana No MfacU'

co". ,'..._,

Governador
X*_A

-V-St.

t>
Itálnar — "Cidade' Atômica».
Jardim —, "Cidade Submersa".,

Caxias . :. ¦ '-. ¦¦¦h

Caxias —'"Misterioso Fim' De Sl-"r
tler"." ¦' ';.*'¦ '•• ;v.!t

Brasil —: . ;{." '¦¦ 
, '" '.'"• ' 

YyY.Y,!.
Paz — "Marujos-Do Ainor". 

'¦'¦' 
; 

" i-.
Popular — "Piratas Da Perna D«>-

Pau".- . •; '.';- • ¦ •¦«/•¦¦;¦'->

fctrópolis f0í..-.
BugaH"ü:'* 

'¦':'• ¦.':••'¦•'<¦' : ">\.'__.
D. Pedro — "Dama E Espada".t-—••«••-. ._ ..-. r-—•¦-. -^--)r..

Sfí'?.
KM
S ,Jf.

Amores"
"A História De Três
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f/S A PREVIDÊNCIA "-
e

0 SAMDU mantém um cenfro eleitoral para o PTB
e compra remédios na farmácia que lhe funciona em baixo ¦— Nova creden-

cia! para o serviço público: ser primo ~0T~ SERÃO COINCIDÊNCIAS ?
RODANDO MACIOReferimos ontem que o sr. i gastou recentemente mais dc!João Goulart, quando ministro, : duzentos mil cruzeiros cm ns'colocara como superintendente! suas oficinas, sem- concorrendo, I O SAMDU. ,qüe alego falta

de nmbuláncais e dc outros ma-
- suas oficinas, siíiii concorrcucia,rto Serviço de Transportes do nem tomada de preços. As no-Serviço do Assiütèrxin Médica ' tas de compra, afirma-se, foram I terialsf'pnra lustiflcnr as demo-uomiciuor de-Urgência — Um visadas pelo diretor (também ras'a inutilidade prática dos

primo. Chama-se Jor^c Goulart, i oetêbista da facção cio sr. Gou-'„ , ,—,,--- - -»»»-"-» -• vw» i seus "serviços", comprou tnm-mas nao e o cantor. Nao foi | lart) c mnndadas pagar sob sua I bém pneumáticos num borra-'" "' ' " ' ' icsponsiibilldndè; contra oreçu- cheiro da Rua do Catete sem
lamento da repartiçao-apêndice (outrn vez!) realizar concorrén-
da providência social e as pró- cia de qualque respécie. Con-
prias disposições do Código de j vêm resaltar que os pneumátl-Contabilidade. cos sempre foram até aqui,

Entre os objetos comprados, adquiridos pelo regime de con-
I sstá um motor parcial para Ca- ! corrência entre os fabricantes,

COMPRAS SEM CONCOR- j 
mmhao Fortl Por quarenta c

RÊNCIA cinco mil cruzeiros. Preço cor-
O SAMDU, ou melhor, o Ser- i rcn'e na praça: vinte e cinco

Viço de Transportes do SAMDU, I mil cruzeiros.

íeita, para a nomeação, -qual
quer exigência de caráter téc-
nico ou funcional. A condição
de primo tudo resolveu.

Mas vejamos cm que dou a
nomeação o o que está ocorreu-
io ali.

I

'...-.''yAa 
f ^"y A''-A 'i :' •MUl/^. , M

... 

¦ 
""!

com abatimento de 25"* por se
tratar de repartição pública.

O mesmo aconteceu com uma
partida de baterias elétricas de
nutomóveis: não houve concor-
rência.

UM ESCRITÓRIO ELEITORAL

Há inquérito sôbre tudo isto?
Denúncias houve, inquéritos
não. Existe, por outro lado, n
questão dos produtos químicos
e farmacêuticos. Seus preços
eram colhidos em concorrência
pública, antes da compra. Mas,
parece, isto não acontece mais:
o SAMDU compra remédios
sem qualauer formalidade nu-
ma farmácia Miranda, à Rua
Marcilio Dias, 58, em frente à
Central, onde, (será coincidên-
cia?) se encontra também ins-
talado centro eleitoral e cônsul-
tório médico gratuito do PTB,
montado e dirigido pelo diretor
do SAMDU, sr. Shustoff.

Tema para um inquérito:
quem paga o aluguel pela lo-
ccão desse consultório? Terá
algo a ver com o negócio o pro-
prietário da farmácia?

O PTB E' QUEM MANDA

Por pressão do PTB, o dire-
tor do SAMDU nomeou medi-
cos letra L, sem haver vaga no
auadro. pretei-indo outros mé-
dicos letra J que contavam
mais de um ano de serviço e
o.ue deveriam ser agora pro-
movidos.

Ainda para atender a imposi

A reportagem ao lado diz res-
pello ao SAMDU. O que é oSAMDU? — f. o. Serviço Mídlco
Dom|clll»r dr Urgênrln, apêndicerarlislmo dns orçamentos da pre-vldínrla social.

Itrsumo das Informações:
— O SAMDU compra pneu-mátlcos, balerlo» elétricas, moto-

res e remédios sem concorrência
pública e sem tomada de preços.— Tais aquisições soo feitas
Ido «omente por Influências po-

| Ktlcas do vt».
— 0 diretor dn SAMDU dl-

I rlge, sem prsar aluguel, nm cen-
I <ro eleitoral e consultório dn
I VTB, em frrnte a Ccnfal e, tels
I uma folnrldcnrla!) rnmpra me-

dlcamentrs e produtos oul"ilcns
numa farmácia que ali funciona,
tanibím «pti cnnrnrr&nrla.

— 0 PTB está nomeando a
lareo. sem vaga, aflltinrtos no
SAMnU.

— O sr. Jotkp Goulart, qu<*
nüo é o cantor de rádio, n*m é
nrlmo do ex-mlnlstro, é o dire-
tor, nomeado recentemente, do
Serviço de Transportes da autar-
nula.

8 — NSo Tal haver Inquérito,
nio.

DUAS VEZES AGREDIDO,'
no Bife de Ouro, o sr. Carlos Lacerda
Agressores: Euclides Aranha, filho do ministro

da Fazenda e o coronel Clóvis Costa
Estava o sr. Carlos Lacerda, d convite do deputado Edil-

berto de Castro, jantando no Bife de Ouro, cm companhia,
ainda, do ministro da Agricultura, sr. João Cleofas, quando
sofreu violenta prnvocneão do sr. Euclides Aranha, filho do
ministro do Fazenda. Etjiti 10 30 da noite quando o sr. Eu-
clides Aranha se encaminhou para o sr. Carlos Lacerda e o
insultou, com uma certa incoerência, chamando-o "cão hidró-
fobo" e dizendo que era acionista da "Tribuna da Imprensa",
que no entanto atacava seu pai. Crescendo os insultos tevan-
tou-se o sr. Carlos Lacerda e houve entre os dois uma troca
de socos'.

Apartados os contendores o quando já chegavam amigos
do sr. Osvaldo Aranha, aparentemente avisados por telefone,
e amiqos do sr. Lacerda, e quando chegava também a Rádio
Patrulha, o coronel aviador Clovis Costa, subchefe da Casa Mi-
litar da Presidência da Reoública, agrediu novamente o diretor
de "Tribuna da Imprensa" inopinadamente.

Desfeita a segunda briqa, continuaram em suas mesas res-
pectivas os contendores. Afinal, achou-se a solução honrosa de
se retirarem aqressores e agredidos, por portas diferentes.

0 sr. Carlos Lacerda, cm seguida ao choque com o sr.
Euclides Aranha, apanhou do chão, caído do bolso do sr. Ara-
nha, um revólver Colt, calibre 38, carga dupla e entregou-o à
gerência do restaurante.

RIM

Lmu^
U U(JHíl IlUdUI I-.UIUS lu/.att l<L'i<'

ao íllo, ontem, cerca dc 10 horus du
nianlid, rcorc.isiuidn A tardo, pnr
aulao. Ndo /oi, ainda, a decisão sd-
bre a sucessão paulista, quu espero1-
rumos para esla semana, pois o go-
utrnador sc limitou a comparecer a
um almoço o/crccldo pelo sr. Os-
u-nltl» Aranha ao .ir. Eunctie Blnck,
presidente do Banco Internacional
de Reconstrução i Fomento, no Ml-
nistério da Fazenda.

Embora ndo tivesse uísitudo o sr.
Ge(úllo Vargas, em Petrópolis, nílo
pode o tr. Lucas Garcez dcsUnar-sc
Inteiramente da política. Recebeu
tremenda o/enslua do pessedlstas
mineiros cm tavor da solução Cu-
nha Bueno em Slio Paula, com o
próprio coucrnador Juscelino Kubi-
tschek A Irente, De lato, manteve
con/créncla de cerca de 40 minutos
com os srs. Juscelino Kubltschck c
Amaral Pcliofo, além de outras con-
versações mais breucs com o mlnls-
tro Tancredo Neves,

Ao sair, conversou oom os /orna-
listas, admitindo:

— Os mineiros cstflo multo inte-
rc.vados na política paulista.

Negou que estitiesse Indeciso ou
perplexo em face dos problemas
políticos sumidos em Sâo Paulo c
adiantou quc, dentro dc 48 horas,

imprensa tm sao Pnuio para dar a
sua palavra sobre a sucessão.

Instado a talar sobra o "esquema
Etelvino Lins". dsclarou-M nmioo
pessoal do pnuernador do Pornambu-
cn, quc multo proia t admira pela
sua coragem desaMombrada. Dlilt
quc manteve com tis contatos atra-
rés dc Intermediários, nua, quanto
no mérito dn fórmula, julgava nc-
cessário um pronunciamento do
P. S. D. Quanto aos nomes do ga-
neral Juarez Távora e do governa-
dor Juscelino Kubltschck, considera-
ua ambas dlonos da presidência da
República.

Finalmente, ncoou quc tluesse mn-
nl/cstado o seu apoio ao general
Canrobert Pereira da Costa, com
quem, a/lnnou, nunca conversou
sôbrc o assunto.

Candidato ao governo e>

Pernambuco o General

Cordeiro de Farlai

Já está praticamente assegurada a
candidatura do general Cordeiro do
Farias ao governo de Pernambuco,
com o apoio dns Brandes correntes

TAMBÉM NA CÂMARA FOI SUGERIDO 0 
"IMPEACHMENÍ"

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
"O boneco no poder", diz o sr. Aliomar Baleeiro, é o responsável por todos os males — Nas mõos
do sr. Flores da Cunha gs fotocópias do discurso de Perón — Coronéis (nâo os do memorial) es-

tariam dispostos a homenagear o sr. João Goulart — Questão de contrabando
de armas no Rio Grande do Sul

O st. Aliomar Baleeiro voltou, ¦ sentido, por exemplo, de que a
ainda ontem, às criticas sôbre a , omissão às atividades do Ministério
Mensagem do governo, desta vez, | da Justiça na Mensagem talvez te-
porém, para concluir na linha das: nha o propósito d3 acobertar as
declarações que fêz a O Globo, tam- j manipulações eleitorais levadas a I do
bém ontem, um dos lideres e ex- efeito com verbas do jogo. Mais es-

rnôV"rfn" rTòrrírln n' ^ÃMT>tÍ'rtTc- 'presidente do seu partido, sr. Odi- I prcialmente, o sr. Baleeiro se refe-
lünf.,?.? K „e ji,, o . i? !'on Braga: o sr. Getúlio Vargas de- riu no Estado do Rio. ondp a con-triDinu. pnire osi ou s i. e id, >ve ser aivo $e um Impeachment. travenção não só é conhecida am-
publicidade no totnl de trinta : Deve-o porque ao sr. Balfeiro o pre- piamente como sôbre ela há. mais,--'' '—  *¦- —"-- - = -¦ — *- -¦- t,._...u,!_.  ,„- -ias denúncias trazidas à Câmara pe

O SAMDU paga tudo

.mil cruzeiros, sem haver verba sidente da República parece ser
nn nrnampntn ', responsável por todos os males queno »ri,drasmii. i 

govêrno atua, „,„ soube preve.
„___.,..„._ !nir ou remediar a seu tempo c por-rCjKLrUlNlAo [que esses ma'es não são remedia-

veis. lá. sob a gestão do sr. Getú-
O Ministério do Trabplho «o Varras, que é "um boneco" no

tem cor-herimopio de tudo** Por P?der' "J*"0 *"le ° deflnu em seutem cor iiH.raii.pui ue iuuu. r.n discurs0 da VCBpera. .
que nada faz? E' para isso aue ,
empresado-; e emoregadores na- os motivos
irqm cnrtribuicõ'"' 

"> 
previdên-; .,. . .,  _„„ .„„i„ c„„i-i a,„« n -DT-a 1 „n. ,íí. A ém daquelas motivos que re-ria socirl. queoPTBeseusafi- Kístranl0s ^a edlcüo passaía. o sr.

ibadosi tno praticamente trans- Ba'eeim aduziu outros, para aca-
formam em cornocópia política? , baT sugerindo o Impeachment, no

0 CASO DA ENTREGA DE TERRAS DO SAICAN
aos oefebisías do Rio Grande do Su

Informação do general Fiúza de Castro, chefe do Estado-Maior e parecer contrário do maré-
ehal Mascarenhas de Morais

informação, depois de dizerHá dias, numa reportagem de pri- sua
meira mão, denunciamos a trama | que
elabora^ parasitados petebistas j mlssSo * dé ÍJDJjraljBJ} "fi^líjái
do Rio Grande do 

*Sul 
(citamos os I Rio Grande'do Sul para oèsTabè

'a Órea pretenxlid.
j-dè^bbras.fM

nomes), ajudados por elemen'os do
Exército, para se apossarem de dez
mil hectares das terras do Saican,
patrimônio inalienável do nosso
Exército, e distribui-los com os seus
eleitores do município de Rosário,
em favor do qual aparentemente
pleiteavam o desmembramento da
grande área localizada na fronteira
com o Uruguai e a Argentina.

Como então dissemos, tudo es-
tava preparado e do processado sigi-
leso constava até manifestação favo-
rável de um ministro como o sr.
José Américo, certamente ludibria-
do na sua boa té, pelo desconheci-
mento da documentação contrária
ao assalto. O sr. Getúlio Vargas,
por seu turno, também tinha con-

0 P.R.P. TERáIâÜDÃTÕ
AO GOVÊRNO

Informa a "Asap.ress" que foi rea-
lizada, ontem, em Porto Alegre, a
convenção estadual do PRP. Nessa
opoitunidade, ficou decidido que o
partido nâo fará alianças com ou-
trás agremiações e que terá can-
didato próprio ao govêrno do Rio
Grande do Sul.

Podemos informar que o candi-
dato integralista será o major Tri-
cks, oficial do Exército, atual pre-
feito de Caxias do Sul. Ali está
situado o maior núcleo eleitoral do
PRP gaúcho.

Participou da convenção, tendo
pronunciado longo discurso, o depu-
tado federal Raimundo Padilha, da
UDN fluminense.
cordado com o desmembramento
criminoso.

Graças ao alarma que demos, os
fatos não se consumaram, tendo
também concorrido para Isso a
exoneração do antecessor do atual
ministro da Guerra.

INFORMAÇÕES DO CHEFE DO
ESTADO-MAIOR ,

Um dos deputados Interessados, o
<r. Ruy Ramos, declarou na Cá-
mara que não cn verdadeira a
alusão que fizemos ao parecer favo-
rável do general Fiúza de Castro,
chefe do Estado-Málor. como que
querendo Inculpar êsse militar.
.0 general Fiuz? de Castro na

-¦'.¦¦ ¦• . ¦ ¦¦¦ • <y'\

i

lecimento de Colônias Agrícolas, se-
gundo a carta anexa, abrangendo
uma área do Campo de Instrução
Barão de São Borja (Saican), do
valor de 12.170 hectares, reduzirá
êste esmpo de na sua dimensão
Leste-Oeste a cerca de B quilòme-
tros, reduzindo ainda mais as suas
possibilidades", conclui:

— Que a redução dá área pre-
lendida, para Leste da via férrea,
conforme consta da Nota n.° 92-73
já citada (é a nota reservada do
então ministro da Guerra, determi-
nando que o estudo fôsse feito no
sentido de bem servir aos depu-
tados do PTB), constitui uma so-
lução conciliatória atendendo à co-
lonização projetada e manifestan-
do-se menos prejudicial as premen-
tes necessidades do Exército.

A vista do acima exposto, e de
conformidade com o contido na
Nota n.° 92-73 (reservada, de 7 de
outubro de 1952), no caso de ser
adotada por v. excia. a solução
constante da letra acima, o próprio
leito da estrada de ferro, delimi-
tara a área no limite Oeste."

O assunto, como se vé, é de magna
importância e sua solução deveria
ler dependido de audiência ao Alto-
Comando do Exército em seu con-
junto.

PARECER DO MARECHAL
MASCARENHAS DE MORAIE

Agora, convém citar a opinião do
Estado-Maior das Forças Armadas,
através do seu chefe, o marechal
Mascarenhas de Morais. Eis o seu
trecho principal:"Para atender âs crescentes ne-
cessldades de instrução e de ma-
nobras das G. U,, do Ex., o Dc-
'.reto n.» 29.915 de 24-8^51 trans-
formou a antiga Fazenda de Saican
em Campo de Instrução, com o
nome de "Barão de São Borja",
sendo previstas certas medidas de
ordem administrativa que possibi-
litarão o aproveitamento integral
do referido campo face às «xlgên-
cias modernas de um eficiente trei-
namento militar. . . ¦••.¦

A necessidade da existência de
um campo, com a. extensão neces-
suria e devidamente aparelhado
para • tal fim, torna-se cada vez
mais Imperiosa para o programa
de exercícios *e manobras combi-
nadas entre as Forças Armadas,
sobretudo as aeroterrestres. Embo-
rà. as dimensóes devessem ser, para
tal fim, bem maiores, cumpre reco-
nhecer que o'•¦ C.I.B. São Borja
realiza quase tôdas as outras con-
dlções desejadas. ¦¦

I Ocorre' ainda lembrar que, por
.ícasiSo da mobilização da FEB, os
estudos feitos para. a organização
eventual de uma segunda divisão
expedicionária (reunião' dos elemen-

|tos, seleção e. adestramentoi reve-
i iiáram a necessidade de um campo
dlspinlvel e. em condições de pre-
encher aa exigências de tal obje-
tivo. sem perda de tempo.

Os terrenos do domínio da União,
que Integram o Campo de Instru-
ção Barão de S. Borja, constituem
o único Imóvel disponível pelas
F.A., para um grande exercido
aeroterrestre, para o estacionamento
de grandes efetivo» e- paíá campo

de manobras cap*íte!.dé permitir, me-
diante adaptações adequadas, o es-
tityyonamcnto e as manobras de
grandes unidades combinadas.

Com a valorização progressiva das
terras e as solicitações de outros
interesses, alguns muito respeita-
veis, as F A. em franco desenvol-
vimento e com exigências de ades-
tramento cada vez maiores, têm

POLÍTICA BAIANA
O ex-ministro Simões Filho, apon-

tado como candidato natural do
PSD ao governo da Bahia, declarou-
nos, ontem, a propósito do lança-
monto do nome do sr. Clemente
Mariani pelos "autonomistas" baia-
nos:.

— Como homem de partido,
membro da Comissão Executiva do
PSD que sou, é curial que me
aguarde para emitir opinião dentro
dos quadros dessa agremiação. Mas
isso não me impede declarar que
considero o sr. Clemente Mariani
um dos homens mais dignos e ca-
pazes de bem governar a Bahia.

lutado cada vez mais com.a falta
de campos dé Instrução, àfiesár de
ludn indicar que serão sempre crês-
centes as suas necessidades nesse
sentido.

Atendendo a tais relevantes ra-
zões, e, sobretudo, ás responsablli-
dades que pesam sôbre êste Estado-
Maior quanto ao preparo das Fôr-
ças Armadas do Brasil, julgo alta-
mente conveniente que se procure
preservar, para tão aJta finalidade
c Integralmente, o Campo de Inst.
B. de S. Borja (Saicani.

Depois de outras considerações,
sempre contrariando a pretensão de
Ruy Ramos, conclui aquele alto
úrgão técnico das F.A.;

"Dadas as razões acima sou de
parecer que 0 Campo de Inst. B.
de S. Borja. deve ser conservado
integralmente para as finalidades
militares a que se destina, tanto
mais que atende a um problema
principal das F.A., ao passo que
a situação dos pequenos agriculto-
res de Rosário do Sul representa
um problema local e parcial do Rio
Grande do Sul."

los srs.- Abelardo Mata e Rriqido
Tinoco r? razões pòr que funciona
ali uma comissão de Inquérito.

Sem embargo de que o sr. Ba-
leelro aludiu, muito genericamente,
a todos os Estados onde se nota a
incidência da jogatina, sua preo-
cupnção expressa foi o Estado do
Rio mesmo, onde é governador um
grnro do presidente da República.

OUTROS
Outros pontos abordados no seu

ataque ao sr. Geiúlio Vargas são
em resumo estes:

— Tentou criticai o ritmo de
construção e escolas neste govérri;
sobretudo no que respeita à sede da
Universidade do Rio de Janeiro,
mas esbarrou na Insistente adver-
tência do sr. Maurício Joppert. seu
correligionário e entusiasta da po-
sição . antigetulisto do sr. Baleeiro,
no Mentido de quc este último car-
regava mal as suas observações,
quando entrava por êsse terreno. O-stVBaleeiro, então passou a outro
tópico:

— 0 Banco de Des"nvolvimen-
to Industrial (enganou-se: Banco
Nacional de Desenvolvimento Eco1-
nômico) será uma "excrescêncla" da
DClItica do sr. Láfer. que êle sem-
pre viu com maus olhos e verberou
da tribuna da Câmara. Afirma que
o Banco não realiza coisa nenhuma,
exceto alguns empréstimos de ori-
gem governamental, para o que foi
constituído, sendo entãn dispensa-
vel, sem mais.

,3 — 0 govêrno anuncia a organi-
zação de uma comissão destinada
a ampliar o auxílio do Estado no
setor cultural, também dispensável,
em virtude não só d? já existir um
brm dirigido Instituto Nacional "do
Livro, que se encarrega da distri-
bulcão de obras p?las bibliotecas,
pomo noroue entende Ê'e que nnssa
capacidade rie amriliação de ativi-
dadBs dêste teor são de sl limitadas
e não convém desrlob-á-las. Bateu
orlnclpalmente na tec'n rto desdo-
Iramentn e na da limitação, embo-
ra não tenha jusfffcado ôste seu
último nonto de vlrtn.

— O sr. Getúlio Vargas, por não
oossulr. uma "mínima noefiri de ri-
rlfenlo" t?rá sldn r?snonsável pelo
recibo da deleesifãn hrfuHelra a Ca-
raras, ante seus objetivos antario-
res e suas manifestações efetivas
naouela .rnnfçrínc'a. ¦ O sr. Getúlio
V^niis não, estará, inclusive, lm-
biifdo dPauelaipensfbilidRde para as
coisas Intarnaàfonais oue as tradi-
™es do Itamnrati traduzem, o que
£ um erro relativo a essas tradi-
ções.

— A Mensagem diz que o sr. Ge-
túlio Vargas pretende conservar as

reservas de areias monazltlcas sen-
do êle o responsável, em 1945, porum acordo em Washington que com-
prometeu durante 23 anos a entrega

minério, de modo talvez (ga-
rante que sim) a esgotar todas as
jazidas nacionais neste mesmo pra-
zo.

Por Isso tudo, e porque a Men-
sagam fa|a constantemente em "nós
de estraugulamento econômico", diz
que o "nó" principal é o presidenteria Repilbllca, merecedor, dai, de
ser afastado do govêrno mediante o
impeachment.

PERÓN

O sr. Flores da Cunha, em breve
comunicação, ad-.-intou que já che-
garam ás suas mãos as cópias fotos-
táticas do documento original do
discurso de Perón aos seus oficiais
da Escola Superior de Guerra e queos passava aos Jornais O Estado de

' 
COMBATE SEM TRÉGUAS

AO COMUNISMO
Cria do general Zenóbio da

Costa o embaixador
Neves da Fontoura

Depois que o general Zenóbio da
Costa assumiu a pasta da Guerra e
pronunciou seu discurso, prometen-do con?ag"var-se à repulsa do comu-
nismo, o ex-chanceler João Neves tía
Fontoura escreveu uma carta ao ti-
luiar da Guerra, felicitando-o pelaescolha e louvando a sua atitude
contra os partidários de Moscou.
Em resposta, o general Zenóbio es-
creveu ao embaixador João Ntves
da Fontoura a seguinte carta: —"Muito sensibilizado fiquei com a
carta que teve a gentileza de me
enviar e sinto-me profundamentedesvanecido com as bondosas pala-
vras que o Ilustre amigo emitiu a
meu respeito. Desejo, neste momen-
to, congratular-me com o distinto
amigo pela ' sua Intransigência com
os inimigos da Pátria — os dele.
térlos comunistas — e posso lhe as-
segurar que envidarei todos os meus
esforços no sentido de combatê-los
sem tréguas, tal como o amigo de.
noriamente procedeu, pois. penso
que dessa forma estarei defendendo
os interesses não só do Exército
como da própria Nação, na sua ex-
pressão mais completa, proporclo-
fiando, assim, um clima de tranqul-
lidade, segurança e liberdade a to-
dos quantos Integram a nossa pre-
ciosa Democracia. Agradecendo pe-
nhorado os votos que me fêz e com
os quais me considero, sobremanei-
ra, honrado, tenho o prazer de co-
locar os meus préstlmos à disposição
do caro amigo Aproveito o ensejo
para reiterar-lhe os meus senti'
mentos de alto apreço e sincera
amizade".

CINCO DIPLOMATAS URERADOS PELO SENADO,
um deles apenas vitorioso por um voto

0 problema da água nesta capital — Moratória para os produtores vítimas
da seca no Estado do Rh — Ataque ao govêrno de Alagoas

O Senado votou ontem extensa
ordem do dia, tendo liberado cinco
diplomatas que estavam no "orató-
rio", alguns há mais de dois meses.
Os liberados foram os seguintes:
Frederico Chermont Lisboa, . para
plenipotencfárlo ho Líbano, por 33
votos contra 1; Carlos Martins
Lompson Flores, para 

'embaixador

rio México, por 32 contra 4 votos;
Carlos Maxlmilianò Figueiredo, para
embaixador Junto ao governo do
Egito, por. 32- contra 4 votos;, Al-
varo Teixeira Soares, para embai-
xador ria Bolívia, por 2ÍJ contra 4
e Hugo.i.Manhâes' Bethlem, para
embaixador no Paquistão, por .19
votos contra 18. Êste. como se vê
ganhou apenas por um voto, graças
,a uma manobra do líder para evi-
;tar a i|errota do governo.* O sr.,
Vitorino Freire chegou Inesperada-
mente ao recinto e, chamado para
votar, Indagou do líder Dario Car-
doso como' devia fazê-lo. O líder
respondeu: vote a favor, trata-se
de um amigo nosso. O sr. Vitorino
Freire votou' a favor, mas depois
ao saber de quem se tratava, recla-
mou do sr. Dario Cardoso pois,
a verdade era que desejava votar
contra Já era tarde, porém. Cabe
agora ao sr. Be;hlem resolver, em
consciência, se deve ou não aceitar
Ü embaixada no Paquirtão.

O PROBLEMA DA ÁGUA
O sr. Guilherme Malaqulas fêz

longo discurso a respeito do pro-
blema da água nesta capital, achan-
do que não é só o prefeito atual
o culpado pelo que ocorre,, mas

também os seus antecessores, que
não enfrentaram a questão com o
ânimo de resolvê-la, O problema
é antigo e nunca foi encarado do
ponto de vista verdadeiramente
técnico. No fornecimento de água

,a uma cidade há que observar dois
aspectos: ' quantidade e qualidade.
No Bio de Janeiro a . maior defi-
ciência está na quantidade distri-
büida, se bem que a acumulada
nfio seja tfio insuficiente ..corno pa-
rece a multa gente. A distribuição
nao pode ser feita como devera,

;érn virtude'do mau iestado da rede
distribuidora, bem assim pela falta
de estações de recalque. Quanto
á qualidade, é péssima. E' uma
água não tratada; água chamada
doce, In natura, com elevado grau
de acldez, grande porção de sais
minerais é de matérias orgânicas
e inorgânicas, profundamente preju-
dlclal à saúde pública c Inconve-
niente á Indústria. ,)'. -

Prosseguindo, o sr. Malaqulas dc-
clarou que a adutora de Guandu,
apregoada como o Messias da ci-
dade. nâo resolverá a situação. A
seu ver' a solução estaria nestes
4 itens' 1) maior quantidade do
liquido: 2) tratamento adequado;
3) mudança da rede distribuidora;
e 4) estudo da topografia â luz da
hidráulica, com a construção de
estações de recalque de grande
pressão e contatos Internos.

Os srs. Hamilton Nogueira, Al-
fredo Simch e Francisco Gallottl
apartearam várias vezes o orador,
dando os seus pontos de vista cobre
o problema. - •—

O sr. Malaquias terminou fazen-
do um apelo ao prefeito para que
nomeie uma comissão de que façam
parte engenheiros e médicos sanl-
taristas e engenheiros hidráulicos,
para estudo e solução definitiva do
angustloso problema, que se tornou
verdadeira calamidade pública.

MORATÓRIA

. O sr. Alfredo Neves tratou da
seca que disse estar assolando o
norte fluminense, bem assim da
queima dos canaviais à margem
da estrada de ferro pelas fagu-
lhas desprendidas das locomotivas
da Leopoldina Railway. Terminou
apresentando projeto de moratória
para os agricultores da zona atin-
glda pela seca e apelando para o
ministro da Fazenda no sentido de
que adiante ao Estado do Rio a
qu .ta de arrecadação do «Imposto
dc Renda que lhe compete, a fim
de que a Velha Província possa
ajudar os produtores a ressarcirem
os prejuízos que. estão sofrendo
pela falta de chuvas.

O CEARA RECLAMA

O sr. Onofre Gomes falou sobre
o pagamento das quotas do Imposto
de Rendas que cabem ao Ceará e
que até hoje não foram pagas. Fêz
apelo ao ministro da Fazenda para
que dê providências sôbre o assun-
to. Em companhia do senador Plínio
Pompeu jâ havia procurado o sr.
Oswaldo Aranha, que nio fira en-
contrado, raiSo porque.usava da

tribuna para
formulando.

o apelo que estava

OUTROS ASSUNTOS

A requerimento do sr. Dario Car-
doso. foi nomeada uma comissão
de três membros para dar as boas
vindas ao sr. Marcondes Filho, que
regressa hoje de Caracas.

O sr. Ismar de Gols, em explica
ção pessoal, continuou a atacar o
governador de Alagoas, denunclan
do novas violências praticadas na-
quele Estado e terminando por se
solidarizar com o pedido de inter-
venção federal.

Entre os projetos aprovados fl-
guram os seguintes:' 1) que dis-
põe sôbre a elevação do capital
dos estabelecimentos bancários em
funcionamento; 2) que reconhece a
Federação das Bandeirantes do
Brasil como órgão máximo do esco-
tlsmo feminino; e 3) que autoriza
a abertura do crédito especial de
oltocentos mil cruzeiros para auxl-
lio ao 2.o Congresso Latino-Ame-
ricano de Sociologia e ao 2.° Con-
gresso Sul-Americano de Anglologla.
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE

RELAÇÕES EXTERIORES
Esteve reunida a Comissão de

Relações Exteriores, que elegeu
para seu presidente o sr. Georgino
Avelino e vice-presidente o sr. Ho-
milton Nogueira.

O presidente desse órgão era o
sr. Melo Viana, recentemente fa-
leddo, cabendo • substituição a
outro pessedista.

São Paulo e O Diário de Sâo Paulo,
para a publicação de fac-símiles,
bem como à televisão Tupi, para
exibição naquela mesma noite, va-
le dizer ontem.

Se bem que o sr. Flores da Cunna
adiantasse não estar convencido da
responsabilidade do sr. Getúlio Var-
gas no episódio, proferiu algumas
palavras contra Perón e acrescen-
tou que dava â publicação os do-
cumentos em sua posse para que a
opinião pública deles tome conhe-
cimento.
DIVERSOS

Consignamos mais, principalmen-te:
— O sr. Franeisco Macedo, de-

putado de estranhos (comumente
desconchavados) pronunciamentosfoi à tribuna, com tempo cedido,
ou solicitado pelo líder cm exerci-
cio da maioria, afim de informar,
em segunda mão, que um generallhe dissera que coronéis ínão os do
memorial) estão promovendo um»
homenagem ao sr; João Goulart e
aue "há coronéis" (esses/ do memo-
ria!) promovidos recentemente pelopresidente <la República. Evidencia-
ria, uma ou outra coisa, que o me-
mcrrial não foi contra o sr. Getú-Uo Vargas e que foi, sim aprovei-
tado por "forças econômicas ocul-
tas" lou expressão que valha) num
sentido "reacionário".

Um aparte do sr. Flores da Cunhaesclareceu, porém, o mais Impor-
tante: a insinuação a respeito doscoronéis d0 memorial. Apenas um
dos coronéis foi promovido a gene-ral de Brigada, ainda assim porqueêste ato já constituía compromisso
prévio ao documento, nuanto ao sr
Getúlio Vargas. No mais, o sr. Ma-cedo ficou em afirmações gerais.sem sustentpcíío em prnvas ou fa-
tos conhecidos, nem siquer expll-
cou aquela sua revelação sôbre ahomenagem no sr. Goulart.

— Mensagem do Catete chegada
CâmBTa pede retificação das ta-

belas de cargos Isolados de provi-
mento efetivo nos quadros penna-
nente e suplementai do Ministério
da Marinha.

— O sr Benjamim Farah. se-
cundando o sr. Roberto Morena, In-
tercedeu da tribuna em favor de
operários da Fábrica..Leandro Mar-
tins. há pouco despedidos por me-
dida de economia. O sr. Farah nâo
se limitou a um protesto, sendo
membro da maioria, reivindicou am-
paTo governamental oara os opera-
rios, que são uns 300, diz.

— O sr. Mendonça Júnior fêz
o necrológio do sr. José Bonifácio
de Paula, cidadão ilustre do seu
Estado, Alagoas.

— O sr. Roberto Morena trans-
mitlu reivindicações dos trabalha-
dores da Companhia Transmarlti-
ma S. A., a respeito de melhoria
de condições de trabalho e salário.

— O sr. Breno da Silveira fêz
transcrever nos anais as criticas do
líder socialista pernambucano. Nil-
ton Cardoso, ao esquema do sr,
Ttelvlno Lins. 'i. 7— o sr. Muniz Falcãopedlu infór-
mações ao Ministério da Guerra sô-
bre se tinha ciência a respeito da
aquisição de armas pelo govêrno de
Alagoas, para o qual êle próprio so-
licitou na véspera Intervenção fe-
deral.

8 — Êste assunto da aquisição de
irrmas também foi objeto do dlscur-
so do sr. Francisco Macçdo. Êle, po-rém. sem esclaTecer bem o que de-
selava, parece ter insinuado que se
tratava de manobra oculta da oposi-
c3o nara derrubar o atu.il govêrno. O
sr. Flores da Cunha explicou em seu
anarte que se trata de prática co-
mum a compra de metralhadoras
pnrtátea na Argentina, contraban-
riendas para o Brasil. Não consti-
tuiram, entretanto, risco, para o
caso aludido, pois ninguém podeenfrentar canhões e tannues muni-
rio apenas de metralhadoras. Por
outro lado, as fArcas armadas ga-rantlrão a tranqüilidade interna.

Ii.rlumu.it, iociii». A propoMa puniu
do unvcrnnrior Etelvino Lins, depois
de vcrlllcnr ns prolundns divergiu-
cia» quanto aos nomes a serem esco.
Ilildos dentro do próprio P.8.D.

A ausentai) do governador Etrl-
vluo Mns se verificou numa reunia»
realizada, reccutemcutc, em Rrcit»,
a quu e .tiviTiun presentes os srj.
João Cleofas, da U.D.N., OswalCo
Uma, do P.8.P., Novais Filho, Ha
P L. e monsenhor Arruda Cflmr.rn,
do P.D.C. Já tarde da noite, depois
dc demornda troca rio opiniões, o
»;. Etelvino Lins propôs o nome do
Rencral Cordeiro de Farias. O ir.
João Cleofas declarou que o «cíl-
tava, o mesmo ocorrendo cora mon-
senhor Arruda Câmara e com o sr.
Novais Filho, quc não tinham ne-
nhuma restrição de vulto a apresen-
tar, ecn&o a dc que prefeririam uu
candidato partidário. Todos roncar-
daram, todavia, em quc poderiam
acolher o general Cordeiro de Fa-
rias, na hipótese de sc fixar a pre-
lerêncla em nomes apartldArlos. Bô
deixou de haver a decls&o definitiva,
naquela momento, porque o sr. Os-
waldo Lima preferiu ainda efetuar
consultas. Finalmente, ficou resol-
vido que, no principio de abril vin-
douro, os dirigentes da coligação
pernambucana voltariam a reunir-
sc." Horas mais tarde, de madrasada,
o sr. João Cleofas rpgressou ao Rio,
de onde enviou, no dia scgulntt,
uma carta ao sr. Etelvino Lins, na
qual externou a convicção da nr-
cesfldade de soluçftn Imediata do
assunto, reafirmando o seu Inteiro
opolo â candidatura do general Cor-
clclro de Farias. Dlanlc disso, o sr.
Etelvino Lins, há alguns dias, tele-
fonou ao sr. Lima Cavalcante, pc-
tllmio-lhe quo obtivesse a manifes-
taçáo flnnl do monsenhor Arruda
Câmara. JA que considerava o assun-
to decidido. E monsenhor Arruda
Câmara tclcgrafou-Ihe, explicando
que, a despeito de nfto Julgar fln-
das as gestões sôbre os candidatos
do P.S.D., concordava com a solu-
çâo Cordeiro de Farias.

Conformo despachos telegráflcos. o
deputado JoSo Roma .anunciou, em
Recife, o lançamento de um candl-
dato supcrpartldárlo, em breves dias,
enquanto outros asseguram que o
governador Etelvino Lins, lendo
convncodo o sr. Jarbas Maranhão,
vai passar-lhe a presidência do P.
S D. cm Pernambuco, rielxando-lho
a direção partidária como compen-
saçâo. De qualquer forma, desen-
volvem-se agora as negociações de
bastidores quanto aos nomes dos
demais candidatos a vlce-governa-
dor e âs senatorlas, como se a can-
dtdatura. de governador Já fôsse um
assunto encerrado.

Conquisto o governador Etelvino
Lins, assim, o primeiro tento para
a sua fórmula de sucessão presiden-
ciai, demonstrando que a aplicou
com êxito no plano estadual. Aos
pessedlstas de todo o pals dá o
exemplo da perfeita viabilidade do
esquema e responde ao pé do letra
às Crônicas Interpelações dos dirl-
gentes do P.S.D. de Minas, quan-
do Indagados sôbre o eficácia da
fórmula no plano federal: "O Etel-
vlno Já resolveu o caso de Pernam-
buco"?

As atividades do sr. Juscelino

e Já
Jus-

pouco

Kubitscholt

Esteve, ontem, nesta capita],
hoje regressará a Minas, o sr.
cellno Kubitschek. Nesse
tempo de permanência ro Rio" suas
atividades políticas foram as mais
variadas. Cedo, esteve com o sr.
Tancredo Neves, Amaral Peixoto.
Lucas Garcez e Cunha Bueno. De-

(Conclui na 6.» página)

AGITAÇÕES À VISTA

Volta ameaçador o; -sr. João Goulart
0 presidente da República novamente a esquentar

as costas do seu ex-ministro
0 sr- JO*>o Goulart reaparece no cenário político, depois deuma espécie de exílio voluntário no sul. E volta ameaçador, o quenos leva à inevitável conclusão (como antes sucessivamente pre-vimos) de que o sr. Getúlio Vargas anda novamente a esquentar,lhe as costas. Em entrevista a "O Jornal", pelas mãos de um deseus próprios antigos auxiliares - o diretor ds Rádio Mauá -

dá conta, ou pelo menos insinua, suas intenções. O que informa-asa entrevista? Que num churrasco de 40 capões e 32 vacas, nsr. Goulart afirmou ter sido derribado
reação' Interessada em retroceder

"pelo conluio feroz da
ao tempo em que as rcivindi-caçoes operárias eram tratadas a pata de cavalo e a lançaços deoaioneta." Não houve nada disso, mas é preciso que assim ocreiam os trabalhadores aos quais êle fazia, na oportunidade, essa- "prestação de contas". Que diz sôbre o memorial dos coronéis?

Que nao o leul Que diz com arrogância (o termo é usado naentrevista) quando a si próprio indaga se houve interferência dosmilitares em sua demissão? - "Pergunte aos próprios chefes militares . E exclamo, num desafio, que irá
sindicatos e que para tratar de
de "investtduras oficiais".. O que é verdade porquemontou continua a funcionar. Acrescenta

EÜ^m tT°"- S? lhe s!duz• é claro' ° «W»mV da" RepublicaSindicalista. E para isso está de volta

que irá entender-se com os
assuntos operários, nSo precisa

máquina que
que "de esquemas o

Que vem «final, o sr. Goulart fazer ao Rio?
Duas coisas principais: a) exigir a nomeação de
um novo ministro do Trabalho do PTB; b)
reavivar as agitações em torno do salárlo-mi-
nlmo. A comissão executiva desse partido Já
tem, aliás, candidato, indicado pelo ex-mi-
nistro, à substituição dêste no Ministério do
Trabalho. Ali o sr. Getúlio Vargas colocou,
provisoriamente, um ministro Interino, que en-
trétanto não pôde (nem poderá) desmontar a
máquina de agitação eleltoralista do seu antecessor
(até o secretário particular do sr. Goulart con-
tinua no gabinete).

candidato do sr.. Goulart ao cargo de
ministro terá de ser — e é — alguém quelhe siga corretamente as Instruções e repo-
aha em funcionamento a máquina lubrlflcada
pelas verbas da previdência e do Imposto sin-
dical. — E\ por conseguinte, o sr. José Artur
Frota Moreira, um dos cavalheiros da távola
redonda do sr. Goulart.

Vejamos em que tem êle se distinguido:
— Seu nome consta na relação intitulada"Elementos quereinistas detidos para averigua-

ções em 30 de outubro de 1945."
— Em setembro do mesmo ano, em co-

micio realizado em Sáo José dò Rio Preto,
discursou elogiando a.atitude do sr. Ugo Borghi."

— Na mesma data, tendo sido detido unicerto Osvaldo Barbosa, que conduzia em SãoPaulo (Rua São Bento) granadas de mão. con-
tou que o sr. Frota Moreira lhe Informara an-tes. da existência de um plano, com auxilio d isforças armadas, para derrubar o regime di-tatorial.

— Juntamente com o sr. Luiz Carlos daSilveira, (então diretor da Divisão de Orienta-
ção Sindical e hoje inspetor referência 31 domesmo imposto) a mando do sr. João Goulart.

aliciava comunistas para o PTB, o que lhe va-
leu, diz-se uma advertência direta do sr. Ge-túlio Vargas. A advertência, parece, não sur-tiu efeito, pois o então ministro apoiou a can-
didatura de comunistas e espertos-útels, e até
os nomeou para postos-chave.

— E' a pessoa Incumbida pelo sr. Gou-lart de promover, em Sâo Paulo, a sindical!-zação rural para fins políticos, Inclusive com
a expedição de títulos eleitorais através de di-rctorlas aos sindicatos manejados pelos pe^legos. '

- Em JU de Janeiro último, em Tauba-té, Incitou os operários á greve caso não fôssedecretado o novo salário-minimo.
— Juntamente com os srs. Rodrigo Bai-

Jas Filho (presidente do IAPC) Porflrlo daPaz, Canuto Almeida e Duque Estrada, eracomponente da comissão de reestruturação doPTB.
— Em ia de fevereiro de 1954 falou naterceira concentração do movimento pró-sa-lárlo-minimo leom a participação ativa dos có-*munlstas) declarando ser preciso mudar êsteregime em que o presidente da República na-da podia fazer porque estava â mercê de umCongresso a soldo dos grupos econômicos.- Protetor de pelegos ensinados, Inclusivtdo sr. Remo Forll. esse Remo Forli, na vislts

que o sr. Getúlio Vargas fêz. em 1». de Maiode 19d3. a Volta Redonda, declarou que os operários ae Sâ0 Paulo exigiam a demissão do srSegadas Viana (rompido com o presidente dcPTB) tendo Indicado nara a nasta o sr. Joãr.Goulart.
10 — O sr. Frota Moreira era um dot

pistolões do empréstimo de cinco milhões decruzeiros a ser fornscldo pela Comissão do Im-
pôsto Sindical ao sindicato do sr. Forll.
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Sagrou-se o Brasil campeão sul-americano de water-polc
JOGA O
VASCO

Enfrentará hoje o combi-
nado Tobaco-Mariscal

Sucre
Em prosseguimento a sua tempo-

rada no l .ru, o Vasco da Rama,
de.Hta capital, devera enfrentar na
noite de hoje um novo combinado
formado entre aa equipe* do Tob aco
e do Mariscai Sucre. Para esta se-
liunda np:v..i .it.içj.i. do quadro bra-
_ Ilclro, tom «Ido grande a oxpecta-
tlva dn público esportivo de Lima,
qua Juntamente com Imprensa locul,
nio tem medido elogios aos cruzmal-
tlnos pel.i brilhante exibição dc «.1-
bado último.

Esta exp-ctatlva, entretanto, vem
Aumentando consideravelmente m.i
tíltlmns horas, e, secundo noticias
jirocedentes dc Lima, tomou propor.c;õ.- um tanto exageradas, so consi-
tierarmos o jorro de hoje como ape-
na* um Internacional, em caráter
iimlstoso, c entre equipes cujo Inter-
câmbio t dos mais freqüentes.

Os peruanos, desejosos de uma
ploni recuperação, constituirão, sem
dúvida lizurna, temíveis adversa.
rios. jd qi:,. eoniarllo com elementos
mala categorizados o devidamente
conscientes da sua divida com a tor-
c'da.

(Jtianto aos vascalnos, não podiaser melhor o estndo cm que se en-i-nntram. Embora com alguns con-
fundidos, ainda do M. xlco, estilo ab-
•ulutamenta tranqüilos e confiantesetn repetir o feito de sábado. Do«
contudidos. Bellnl e Maneca foram"i que apresentaram s-nslvels me-
lhores. ficando, contudo, na dop _-
dônfia xii rev!a-o mAdlc_ a ser fftí-
ta hoje, as suas Inclusões na equi-
1>=.

EQUIPE PROVÁVEL

Multo embora _ acentuadas me-
llioras dc Bellnl _> sianeea, o t'-ci !•
cn Flávio Costa ainda não nr d, fluiu
_ftbr_ a provável formsçf-O dns sana
comanda lns,' preferindo a_un 'dar
fitn a tllfma hora, a palavra final<b dr. r.iffni:! sübre nu coillur.ili.ln_.
fcVio-se, por oulro lado, -que o t. c-
n.eo nüo estA preocupado c^*- o.
djsfalqiies, d' vez (pie c>n.«Morou
excelente a atuação do ouadro na
ctr .a inclusive fnzando eloiílo? coi
.-íplentes substitutos. Na hh< óie se
ri<' níín poder contar cnm Belíní o
57an*ra, o |ii._flrn deverá .«or n nr-s-
-rn da primeira partida nu í"\h c.-. .1
FrnanI, V,n*o e Fantonl, A-«.8_iry,
Mirim e .Torce. Sabará, Ipojucmr.,
Ad»mir. V. "íi e Dela1!-.

OS PRÓXIMOS ADVER.S .RIOR
Conforme ficou estabelecido entre

oe (llri^T.te1» cvuznialtinn.» r> nerua-
nos, PerSo oa seguinte.'- os próximo.-

JO-Tos do Vasco: sftb-da contra outro
combinado. Mun _pnl-T _ero. u_
rrVtlnia quarte.-felra rtitr» n AH311-
7.1 n flr.?:nirnte a despedi-la contra
o Universitário.

Luta sensacional ?<?»

CARLSOIV X PASSARITO
MUHIUHIHUHHMMMIIIMNIM*
•NA.EUROPA

! NENHIM AMISTOSO I
f

Contrário Castelo
S Branco a jogos da

seleção brasileira
S no Velho Mundo --

Convitess do Peru
S e da Suécia — Na
8 reunião desta se-
S mana tôdas as pro-

vidências

Uma vez terminados os
compromissos da seleção
brasileira nas elimina-
tórias, os jogadores con-
vocados foram dispíin-
sados até 2 de abril viu-
douro. Do cnsc/o liave-
rá nova convocação, de-
vendo ser chamados para
os preparativos a maioria
dos elementos inscritos
para os jogos com o Chi-
le c Paraguai. Isso por-

deverá haver "cór-

V^ _" _r •} 'l!^'V¥''r-'7;: -F* •

._! , i

Amanhã, em São Januário, o mais empolgante "vale-
tudo" dos últimos tempos -- Tudo pronto para o com-

bate -- 0 acesso ao estádio

PELOS CLUCES E ENTIDADES
O Flamengo solicitou à Fcd-ração

Metropolitana de Futebol reserva da
data de 28 do corrent. para disputar
u.na partida amistosa no Maracanã,
possivelmente eom o Palmeiras.* * *

O Fluminense remeteu pnra regis-
to à en^.-lari» guanabarlns os con-
tr-.tos dos jogadores Maurinho e
P.ndaro.

» » »
A Federação de Clubes de Regatas

da Bahia comunicou à C.B.D. quesb riu mi- _e sua fil _ç3o em nata-
Cio. saltos e polo aquatâtlco em fa-
vnr da Federaçilo Baiana de Nata-
«So.

ONDINO VIERA PARA
0 ATLÉTICO

Belo Horizonte, •_¦_ (Asp.) — Coso
Martin Francisco efetive, como se
e.spera _ _ua transferência para o
A"'éi-ica do Rio, o AtliUico Mineiro
espera cc-nüatar o técnico Ondino
Vieira para dirigir a equipe de lour-
d?3 na presente temporada. Ondino
Viera deverá instalai- nesta capitni
uma fábrica rle fogões e prestar ser-
viços a Importante firma comercial
belohorizontina. Fala-s? por outro
lado. quo também o meia flamengo
Alfredo Gonzalez está nas cogiúções
do clube mineiro, tendo mesmo o
Atlético autorizado ao sr. Can.r Si-'
môea Coelho a entrar em entendi-
mentos com o eficiente treinador
que h.-i bem pouro tempo levou o
Internacional de Porto Alegre a uma
das mi-ores campanhas íutebolistl-
C"-._,

DÕMÍK6D. 0 CiRCÜITO
DO MARACANÃ

Está despertando grande Interesse
a corrida automobilística programa-
da para domingo. Trata-se da prova"Circuito do Maracanã", que será
disputada ar: redor do maior estádio
do mundo.

O "III Circuito do Maracanã" faz
parle do Campeonato do Circuitos
era instituído pelo Automóvel Clube
03 Brasil.

As in.crições continuam abertas
na Comissão Desportiva do ACB.
onde os interessados poderão obter
os eselareelmentos que necessitarem.
Sias o niimero de inscrições é eleva-
do, aabemlo-í-e que os nossos prlnci-
pais azes correrão. Assim c . queHenrique e Sebastião Caslnl, Ru-
bem Abru_hosa, Pinheiro Pires. Ar-
tur Carnaúba, Hans Crips e Álvaro
Fi.moyer foram os primeiros a pre-encher o« boletins.

Fiel ao sou programa de descnvol-
ver o ciportn automobilístico, não
selo cobrados Ingressos, permitindo-pa a entrada do povo a todos os
pontos de percurso.

o
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A OPINIÃO DE CASTELO

Cabeção, iune pruvavci z

les", dentre os quais ci- e
tam-se, como prováveis, !
os de Mauro, Dequinha, •
Cabeção o Rodrigues. Z

Em compensarão, ou- J
tros craques serão requi- A
sitados, dentre eles o mé- _
dio Eli, do Vasco. m*l

1» I
Em conversa cor_| a reportagem, na C.B.D., o desportista

Castelo Branco, presidente do Conselho Técnico dc Futebol,informou que ainda esta semana deverá se reunir o órgão emapreço com a presença do dirigente da eclética, Rivadavia Cor-rea Meyer, do técnico Zezé Moreira e do médico Paes Barreto.Nessa ocasião será resolvido o roteiro da seleção nacional nos
jogos finais da Suiça.

Quanto ao início do treinamento, Castelo é de opinião queos _ jogadores deveriam se apresentar no dia 30 do
pois não há tempo a perder.
CONVITE DA FEDERAÇÃO

PERUANA

A Federação Peruana convi-
dou a equipe da C.B.D. para
disputar duas partidas com a
sua representação. Um jígo po-
deria ser disputado no Rio e ou-
tro em Lima, em abril vin-
douro.

Em maio. acentuou Castelo
Branco, os jogadores deverãopassar 25 dias em jima cidade

^ climática, estando em cogitações
Friburgo, assunto que será de-

é vidamente resolvido na próximareunião do Conselho. Em segui-
g da. a delegação viajaria para a
q Suiça.
•

NADA DE AMISTOSOS

_ Em principio, afirmou o sr.
Castelo Branco, não concordo
com a disputaTte jogos amisto-
sos cm gramados _o Velho Mun-
do. Mesmo porque para isso se-
ria necessário obter uma licen-
ça especial da F.I.F.A.

CONVITE DA SUÉCIA

A entidade sueca, por inter-
médio do sr. Gunnar Goransson,
seu representante no Rio, con-
vidou ontem, à tarde, a seleção

•
fl«.
eift«

corrente, •
b

¦ *'

brasileira para uma temporada ft
na ' Suéciâi antes de jogar no fi-
pais helvétlco. Seriam pagos
3.000 dólares por partida com
passagens de Zurich a Esto-
colmo.

A decisão final; todavia, será
dada na reunião do Conselho
Técnico de Futebol. Os jogos
seriam disputados no período de
15 de maio a 4 de junho do ano
em curso

• DESPESAS DA C3.D. .

A-' C.B.D. só com o pagamento
dos ordenados dos jogadores
convocados para a Taça do Mun-
dp, terá uma despesa de nada
menos de 600 mil cruzeiros.

Segundo apurou a reportagem,
05 craques paulistas, mensel-
mente, percebem o seguinte:
Maurinho, CrS '13.000.00; Hum-
berto. CrS 15.500,00; Alfredo e
Rodrigues, CrS 19.000,00 cada;
Mauro e Baltazar, CrS 25.000,00
cada; e Baúer, CrS 27.000,00.

GRATIFICADOS
JOGADORES

OS

Cada um dos jogadores cos-
vocados pela C;B.D. para as ell-
minatórias da Taça do Mundo
foi gratificado com CrS 7.000.00.

»oe««a3oaa«to«a««»e«*_»-»««ca.efl.«tea«e*«eo««»
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l ESTRANHO MONOPÓLIO

Walter Mesquita

fará uma das preliminares ' H

Tera o publico carioca na noite de amanhã, no campo doVasco, grande oportunidade de assistir a um des maiores es-
petaculos de pugilismo de que se tem notícia na história dotao violento esporte.

li, Trata-se,, co.mo já é dp, conhecimento geral, do sensacional
vale-tudo* èritre Wilson de'Oliveira (Passarito) e Carlson Gra-

cie, lutadores dos mais conceituados desta capital e que pelasegunda vez estarão envolvidos perante grande assistência.

ESTRÉIA BRILHANTE
DOS JUVENIS

Os brasileiros venceram os panamenhos por 7 x 0
Caracas, 24 — (U. P.) — A seleção juvenil de futebol

do Brasil estreou brilhantemente no Campeonato Sul-Ame-
ricano, derrotando o Panamá por 7 x U.

No primeiro tempo os juyenis brasileiros venciam oor
5 x 0.

PARAGUAI 3x0
Buenos Aires, 24 (U P ) — Com um triunfo do Para-

guai sôbre o Chile, por 3 x 0, inaugurou-se ontem o Torneio
Internacional Triangular de Futebol Juvenil.
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O primeiro encontro terminou empatado e, por essa razão
podemos adiantar que as autoridades não se opuseram à luta
que será travada amanhã, uma vez que os próprios interessados
se comprometeram de não mais promover espetáculos de talnatureza, tendo em vista não ser esta a característica de ambos
os confendores, como ainda ser êle, sob todos os aspectos, con-
denavel, pelo que poderá causar de prejudicial a qualquer um
dos dois adversários.
_ Por êste motivo também apoiamos o "affaire" 

Passarito e
Gracie, mas sempre pugnando pela não mais realização de tão
violenta modalidade de esporte. »., | _,

_ ^e 
_a/,po—m°s 9Prantir que aqueles que não assistirem ao'

vale-tudo programado para a noite de quinta-feira, terão ja-mais outra oportunidade, visto que a imprensa não mais es-
tara ao lado. de iniciativas que visem o desprestígio da luta-
livre e do próprio 

"jiu-jitsu".

COUTO DE SOUZA, O ÁRBITRQu
Conforme ficou estabelecido en-

tre os. interessados do espetáculo, e
qúe na edição de ontem tornamos
público, foi. o sr. .Couto de Souza,
presidente da F. M. P., por sua
própria sugestão, o nome aceito para
dirigir a luta entre Passarito e Carl-
son Gracie.

. Sem dúvida alguma, a figura de
tão conhecido desportista, será uma
garantia para tão sensacional duelo
corporal..

PRELIMINARES

Com Inicio marcado para às 20,30
serão realizadas duas Interessantes
lütás, também de ''vale-tudo" e das
quais são participantes Biribax

Waldemar e Hélio Vigio x Renè Bas-
tos. São realmente lutadores dèca-
tegorla e que sem favor algum irão
proporcionar aos espectadores rno-
mentos de intensa vibração.

OS INGRESSOS

Para ter acesso ao campo do Vas-
co, terá o público três modalidades
de ingressos. Assim é que estarão á
venda cadeiras numeradas, cadeiras
sem número e arquibancadas.

As primeiras, isto é, as cadeiras
numeradas estão fixadas ao pfeçode CrS 120.00. As sem número, ao
preço de Cr$ 60,00. e finalmente as
arquibancadas à'quantia de CrS 30,0.
(Continua na última página)

No Paraguai os meninos começam a viver multo cedo.
Não se contentam cm Jogar futebol, em trocar figurinhas.
Pelo que sabemos distes que vieram ao Brasil vestir a
camisa da selcçfto, as brincadeiras sao um tanto fortes. Aln-
da domingo, depois do Jogo em que foram "massacrados",
os meninos paraguaios compareceram a uma festa, numa
famosa casa da rua S. Romain. Gostaram tanto da {esta
que voltaram segunda-feira, depois de multa bebida, provo-
caram ligeiros Incidentes. Por acaso, Justamente o maior
dos "massacrados", o Romerlto, quase brigou com um ci-
dadfio que por ser freqüentador mais antigo da casa, ten-
tosse Invocar alguns direitos... Ninguém que os visse pular,
rir, dançar, beber os Identificaria com os Jovens "massa-
crados" na arena do Maracanã. Nem mesmo o pobre do
Vítor Gonzalez cuja exprcss&o de dôr tomou quase uma ,-4-
glna inteira...

Lamentável qui, ae queira levar para o esporte, as desa-
venças da política, as falhas da administração. O esporte
tem problemas próprios. Problemas, graças a Deus, espor-
llvos, onde ninguém aparece como ladrão. Onde ninguém
é acusado de traidor. Problemas de orientação que vão do
agir certo ao agir errado. As vezes excursiona até uma in-
tenção má de viajar às custas da C.B.D. Mas os homens
continuam honestos, os jornalistas amigos. Felizmente o
Banco do Brasil não financia clubes, nem o governo disputa
o Campeonato Carioca. Quando muito, o bom Carlito c can-
dldato a deputado, numa chapa que é mais botafoguense
que ademarlsta.

Não vamos, portanto, ser contra o Zezé Moreira, por-
que o Zezí Moreira, e as vitórias do Zezé Moreira têm um
patrocinador certo, mesmo quando conquistadas à última
hora...

VI a falta de Baltazar sôbre Vitor Gonzalez. Clãssl-
fíco-a desleal. Pior ainda, a do Gerson sõbrè o Romerito.
Indiscutivelmente, constituiram-se em dois senões, dois mo-
mentos tristes no espetáculo alegre. E como eu vi as Joga-das anti-ésportivas, duzentos mil pessoas viram. Dezenas
Irradiaram. Centenas escreveram. E como eu sai alegre do
estádio, outras duzentas mil pessoas sairam, entre as quaisas dezenas que irradiaram, as centenas que escreveram.

A faculdade de discernimento que todos temos, o senso
de imparcialidade que não é privilegio de ninguém, não nos
Impediram de escrever um título consagrador. De reconhe-
cer justa e merecida aquela vitória, indiscutível o triunfo.

Entretanto, ao ler a "manchete" arrazadora, tão dife-
rente da que escrevi emocionado, senti uma estranha sen-'
sação. Ou aqueles moços pretendiam monopolizar a ver-
dade, ou tudo aquilo que diziam da seleção brasileira dl-
ziam também de mim, do resto da imprensa, cúmplices quenos tornamos do massacre que não vimos. Vimos dois ges-tos feios, isolados, felizmente sem maior gravidade.¦Que estranho senso de imparcialidade, ou melhor, queestranha vontade de ser diferente, vontade dominadora quéreivindica um privilégio, roubando-o às duzentas mil pes-soas presentes, todos quanto estavam no Maracanã.• Só escapou o Prefeito que, prudentemente, não estava.

Explicam a "manchete": uma velha ranzlnzlce de' 
quem entende de futebol, mas discorda do técnico. Discor-
da, ou pela escola do técnico ou pelas amizades do técnico.
Ou, então, a vocação publicitária de quem não entende defutebol ,e se deixou envolver por manobra já velha e man-
Jada nos tempos da AMEA. A expressão de dôr, expressão
punjente, do Vitor Gonzalez mereceu uma primeira páginai e um-b-letim simples do Pronto Socorro: contusão do terço
médio da perna... E se o leitor tiver qualquer mancharoxa no corpo, desde que a pele esteja Íntegra, mereceráum diagnóstico igual. E quem sabe se um retrato enorme,na primeira página de um Jornal?* * *

A TABELA DO SUL-AMERICANO JUVENIL
CARACAS, 23 - (De Wilson Menezes, da Asp.) - A tabelados jogos eliminatórios do Campeonato Sul-Americano de Juvenis,esta assim organizada:
Dia 22 — Jogo disputado — Colômbia — 1 — Uruguai — 1.Dia 23 — Brasil x Panamá — Equador x Chile.Dia 24 — Peru x Paraguai.

«Dia 25 — Uruguai — Equador.
Dia 26 — Chile x Colômbia e Panamá x Paraguai.
Dia 27 — Brasil x Peru.'
Dia 28 — Colômbia x Equador.
Dia 29 — Panamá x Peru
Dia 30 — Uruguai x Chile.
Dia 31 — Brasil x Paraguai
No dia 2 de abril, defrontar-se-ão os quadros classificados erasegundo lugar, em cada grupo. A Venezuela não participará daseliminatórias.

VITÓRIA CONVINCENTE DO FLAMENGO
Sobrepujado o Botafogo pela elevada corírag em de 4

despontam —- Fraca a exibição dos álvinegros —

JORNADA SENSACIONAL

Isa Almeida, Idamis Busin e Marta Ambrosini. as três pvmeiras colocadas na prova dos 100 metros,
que inaugurou o Campeonato. A seguir, Wanda de Castro, participante da prova de 100

nado de costa:;,
metros, nado borboleta

Ante1 uma assistência que pode ser
considerada boa, preliaram ontem,
à noite, no Maracanã, as equipes do
Flamengo e do Botafogo. O motivo
do encontro amistoso foi a conclu-
são da transação para o Ingresso de
Marinho,;nas hostes do rubronegro.

A pugna tecnicamente foi fraca,
mas Como compensação os jogadores

Iatiraram-se à luta com grande.en-
, tiisiasnio e, assim' brindaram o pii-

] bllco com espetáculo bastante mo-
vimentado. Aliás, existiam fortes
razões para que os dois conjuntos
não produzissem cem por cento, vis-
to qüè de aliai fileiras saíram ele-
mèhtòs para o selecionado nacional
e, conseqüentem«»te as suas estru-
turas ficaram foi»»mente abaladas

Noite de gala para a Aquática Brasileira
S. Paulo, 23 (Do enviado especial

do "Correio da Manhã") — Com a
disputa da sensacional prova de Rc-
vezimemo 4x100 metros, em quatro
estilos, para homen'- foi iniciada na
licite de hoje, na piscina do Pacaein-
bu, a segunda etapa do Campeonato
Suíaniericano de Natação, Saltos Or-
iiam^ntais e Water-Polo. E justa-
mente nestp. primeira prova teve o
numeroso público aqui presente a
íellz oportunidade de verificar que,
mesmo com a ausência dos argenti-
H-ü, o atual certame está em con-
diques de oferecer sensação, notada-
mente quanto a possibirdade de sc-
rem alcançados resultados técnicos
excepcionais.

Assim é que desde os primeiros
300 metros, quando João Gonçalves.
nadando maravilhosamente comple-
tou a sua otapa em nado de costas,
cam o magnífico tempo de _m,07"4,
resultado mais brilhante ainda por
t_T sido r«__ristado na dura piscina
do Pacaembu, prevaleceu a IttmreB-
s_o de qiu n marca (.-..tinental es-
tava ameaçada de vir a ser supera-
da, E esta impressSo robusteceu-se
logo dspO-S quando Otávio Mob-sHi,
firme e apresentando um nado cIAs-
«leo homoceneo. terminou a sua
jurnada no maravilhoso tempo do

Superado pelos nadadores nacionais o recorde sul-americano do
Revezamento 4 x 100,4 estilos — Campeões sul-americanos, os
nossos aquapolisfas — Magnífico o índice técnico da rodada de
ontem do Sul-Americano de Natação — Amanhã, a próxima etapa

lm. 9 1, para em seguida Ademar
Grljó. no nado borboleta, cumprir
o seu percurso em lm,08"9. Restava
ainda a "performance'' de Paulo Co-
tunda que encerraria o Revezamen-
to, mas, ai nio havia mais dúvidas
quanto a obtençio de um novo re-
-orde su!-anieríc_no. E Paulo C-i-
tunda nAo decepcionou a rfs__ist_ncla
.1i que terminou os 100 metros, nado
livre, em lm.00"8, garantindo assim
o sucesvo antecipadamente preconl-
zado.

Computados os tempos, que totall-

zaram lm,_5"2, conflrmou-íe então a
quebra di marca tontinental, unia
vez que cata pertencia ao quartetotricolor formado por João Gonçal-
ves, Alberto Daniel, Ademar Grljó e
Bruno Hermany, cotn o. tempo de
4m,35"8. fi interessante assinalar
que os peruanos haviam se prepara-do bem'para esta prova, mas, depois
das proezas de João Gonçalves, Ota-
vio Moblgila e Ademar Grijô, nln-
?uím ma1.1) tomou conhecimento dos
mesmos. flxar.do-s'e a . tenção geral
unicamente para o resultado que vi-

ria. a ser obtido por Faul0 Catundanos 100 metros finais. Todavia, osperuanos nadaram bem esta prova,já que s« classificaram em segundolugar com 0 tempo dr. 4m,50"9, en-
quanto os uruguaios chegavam em-rcciio com 4m,54"5.

DUPLA VITÓRIA FEMININA

Ainda sob a emoção provocada pe-lo sensacional resultado pelo (tuarte-
to nacional, foi então iniciada a se-
gunda. prova do programa, ca 100

metros, nado borboleta, para mo-
ças, a qual, como se espehava, ter-minou com uma dupla vitória do
Brasil, por Intermédio de Sônia Es-cher e Wanda de Castro, que se Ba-
graram, respectivamente cairipeã .Tice-campeã continentais. Ambasregistaram multo bons resultados
sendo que a primeira logrou o pri-meiro lugar com _in(27"6, enquantoa segunda chegava com lm,29"7. Emterceiro classificou-se a uruguaiaMaria Bartagaray com lm,41"2.

OUTRA DUPLA NACIONAL
Finalmente foi disputada a tercei-ra prova, em 200 metros, nado ll-vre, para moças, onde mais uma vezficou comprovada a supremacia da_itação brasileira, já que LedaCarvalho, com 2m.40"0 e Silvia Ei-tram. com 2m.53"3, lograram as

principais colocações, cabendo a chi-lena Ruby Bonder o terceiro postocom 2m.5S"G.
Com estes resultados, a representação brasileira deu mais' um longo

passo para a conquista do titulosul-americano, uma vez que emcada nova ,etapa toma-se mais
(Conclusão is, gjttm» página)

/contenda verificou-se que b quaâroI do Flamengo apresentava mais: coe-1
| são em seus diferentes setores.' A !
defesa marcando com precisão, en- jquanto o ataque trabalhava bem, I
tanto nas infiltrações, quanto nos'
arremates, obrigando Noceda, de- jpois Arlzio a se empenharem a I
fundo.' |

O Botafogo, ante a pressão do ad-'versãrio procurava a todo transe;
manter incólume á sua cidadela e,!
de quando em vez; ameaçava o úl-
timo reduto dos robronegros. , O
aspecto da fase inicial revelou um jFlamengo mais, positivo, sem con-
tudo traduzir em números essa su- -
perlorldade. . i

O logo transcorreu dentro dí-ssi

x 1 — Duca e Henrique valores que
Renda, preliminar e arbitragem
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não irrito
cheira bem

i fogo. no amistoso da noite de ontem, no MaracanãUma das muitas cargas do Flamengo ao último reduto do Bot-
Entretanto, o choque entre rubro- prisma até o quadragésimo" minunegros e álvinegros agradou, prin- to quando o placar começou a seicipalmente aos torcedores do clube

da Gávea, pois houve intensa com-
batividade do princípio ao Iim, ca-
bendo p triunfo ao "XI" que melhor
se conduziu e menos falhas apre-
sentou.

MAIS POSITIVO, O FLAMENGO

movimentado a favor do Flamen-
go. A etapa derradeira deu a im-
pressão, nos primeiros momentos,
que teria um desenrolar diferente
pois os botafoguenses esboçaram uma
grande reação, o que lhes valeu
Igualar a con. igem, ma» essa tram-;Dttit em. primeiro, minuto, da] (Conttiua na ultima pithis) '
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Correio da Manhã
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NOMRnO AVIII.RO

Atrasado  Cr*, 1,511
itpmlnçn  ('rf \ no
Do «Ha  C» l.nn
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(Pnr avliln)

Dlaa ftlfli  cr» i.iiii
Domingo*  eis l.v

H-E BJmn n.inn.r tam
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DESCONTOS
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LOS JÚNIOR S.A.
At Martrhrl Flnrlann n

Rin di» ÍHtif\rr AtiicHtn iS'Ti*u)"i
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WS E VE8PRAS"
PARA A CAPIM
DAREPÚ3LICA

São. Paulo, 23 (Aspl — Corro
de vinte caminhões, nue se desti-
navam ao Rio de Janeiro, esta-
vam sendo carroçados, ontem pe-
la manha no Merendo Municipal.
A cargo daqueles caminhões, se-
pundo apurou a reportagem, ern
ds frutas e verduras parn o abas-
teelmrnto da capital da República.
A grande nrntnHn de carrccamcn-
to era d? abacate.

VIDA r ni) CIAL
ío»çí.s de iwmm i picos
Contribuirão po a a Reunião dos Ministros d:

Fazenda no Rio de Janeiro
Carne»*;, marco ia. n.i - a ov i

mluilo de Aimntoi Econômico,, ila
Jí Conferência Int.ramcrlcnna, ono*
Mu u proposlu Ue um. SuhcuinlmAo
Incumbida do estudar o problema
dr preços *Trr.unerndores paro ni
lirodutoi liAslens, Trnla*se de lm*
portnnto conlrlbulcAo pnrn o tcmA*
r!o dn Reunlüo doi Mlnlslro.i de
Fazenda ou Economia, n realizar-se
(Hlo nnn. nn nio de Janeiro. A pro-
poita é n seguinte:"A Dóeimn Conferência Intera.
mnrlpnnn, conslderim*!-):

Qmc n ob.ençftn dc preço»- remu-
ncrndorei pnrn os produtos básl*
c.s é eacnolal, a fim de que ns nn-
çoes amorlran.*,* possam formular
planos para o desenvolvimento eco-
r*m!<*o progressivo (Res. CIES
22 '5.11;

Qu» o Conselho Interomrrlrnno
F*nn_n,U'0 e Social e sua RcboIu-
cio n.n 13 '53. reconheceu a neces-
sldide de manter no comercio ln-
l-rnaclonal um nivel cqultatlvo dc
oreços, que permita o equilíbrio
i'ns ppndVíies de IntcrcAmblo (Res
CIES 32 '531; e

Qu.*. p-ir conseqüência, devem
reallzsr-ao esforços pora chamar A
atenção pública os (atos relaciona-
dos rom a produção, consumo e
prrçn*. dos p-odutos, com o fim dc
nbter-se melhor entendimento de-
los nor pnrte do público, reronbe-1
ccr.dn-se que, a êsse respeito, ns jcr*mf>nrnhas lnlusti>s poderiam ofe- ;
tar r? ralações in leram ori can a s, I

Resolve:

1. Recomerv.uu ao< governos do*
palt-i exportador*, de produto» ni-
turaii e matérlni-prlm-i que ,*e ci*
forcem por minler um nivel de
prnduçAn cie ncordo com ns ncccill*
dndpj mundlnifi do convurno,

2. Recomendar nos govornoi dos
nalftoi coniumtdnrci do produtos
naturais e malórlti-prlmni, que ofe*
icçnin todas ;is ractlidmlcs poufveis pnrn o cxpnnuAo nnliirnl do
coniumo a preços remunerndores e
fouHailvoi, oue nu rm Item o eciul*
llbrio dou ron'llçAeii rio IntcrcAm-
bio, procurando cvltor roítrlcOes
Indevídnmente ftritvosnft iôbro tais
produtos

3. Que o Conselho InlcrnmcriM*
no Econômico e Soclol estude n pro*blemn dns condições de IntcrcAm-
blo, tomando como bnse todos ob
documentos que se preparam a
ess» respeito, como por exemplo o
relolôrlo "Comórclo de Produtos
PrlmArlr* e Desenvolvimento Eco-
nômico" E/251A, dns Naroos Uni-
'ln«; e submeta o rrsultndo A p*ô*
xlmn rcunIAo de Ministros do Fa-
í.endn e Economia dos Estados Ame-'1 can os,

comwIas INDÚSTRIAS
PE SÜO PAULO

SAo Paulo, 23 (Asn) — Rcjllznr-
se-A no cldadAa de nihclr.lo Pfelo,
nos próximos dios 27 e 2B do cor-
rente a t.» CorvençAo dns Indús-
trios do interior do Estado de S.
Paulo.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

PRODUTOS QUÍMICOS DA SUÉCIA,
DINAMARCA E NORUEGA

SCANBRA.
23-3673 (10130)

SAn no Hotumte*. na tnrmnclos Mo
.iliinlAn, tiniu, iiunrtn-fiMin:

Avenida Hrriiavnte AiiUmio Oni
mi m*A - Kun Carn.rlno 41 - itnn
itri Allnnili'»,'! 71 nnn dn» Aiiilin-
(Un* 22 - Umi Rlnchuold lllil-A -
Umi dn t.nvrnclKi nn - liun CJoncnil
rnldwcll nu Prnca Cruz Verme-
llm 211 • I íifli-ir.i Frei Oi lundu t,

Iliui rtn l.iiim IH • Umi Almirnn-
te Alcxnnrtruin mi .. inm dn Cntole
?A7 Hun Cnsiui' Velho l'.'ll - llun
Sonarliu Vergueiro '.'im . Rim i'm*t-
i.imiu Hil-A - llun .Siin Cloinent"
114 ¦ fluii (irncrnl Pnllrlnrn 3
Hun Mnrcnni Cnntunrin ii-A - Kua
Vnliint/irlns iln Pntrln JIA - llun
.Inrrilm Rnlnnlrn 11117 - llun Volun*
InrloH rin Pntrln -Ifpl - Av Alniilln
de Pnlvn Sim llun Marquei 'tn
SAo Vicente I70.U - llun Proiln
Juninr 237-A - llun Siquoirn Com-
pos 1 lfl-A - Avcniri.n Copacabana
55n - Avcnicin Cnnncnbnnn nil-A -
Avcnlrtn Cnoncnhnnn 1212 - llun
Frnn-lsrn ^n ifi-A - Rua Konlcne*
Bro ISD-B - iiiiii Visconde rio Pin-
IA U1G, 4» loln - Rua Bulhões rto
Carvalho inn-A Run Frei Cone-
cn ft - Run Sncndura Cnhrol 355Run dn America 31 - Run .Io/i-
aulm Pnltinres (iiiil - Run Nnhino
rte Frclto* 132 - Avenida Fmndi-
eo Rlenlhn tns _ Run Hndilnek
Lobo llln - Run Cnmpoi rin Pnr
208 - Rim Cotumbl nB - Run Mn-
rlz e Mnrrns lllil - Run SAn Cristo-
vão S18-A _ Run SAn Lulr ünn-
/asn 22(iS - Run Sãn CrlstnvAo 123:1Run Oeln 5'ift - Run SAn Iniiiin-
rio ÍOR - llun Conde rte Hiuillm
!I8 - Run Cnnrte rte Hnntlm '152-A

Run SAn FYnncfsrn Xnviei 1114
Avenlrln 28 rte Setembro lm

Avenida 2a rte Setembro 32(i - Ai-e-
nlrin 211 rie Setembro 314 - llun Hn
rAn rie Mesquita BBfl - Run ,Mn<-
ivcil ,'188-A - Run Visconde ne San-
tn Isnhel 4 - Run Me.nrim 112 -
Run Vinte e Quntm rte Mnin ';>n

Rim Ann Neri 7110 - llun Viúvo
Cláudio 40!) - Hun Miguel Cer-
vantes 111-A - Run 24 rte Mom i:w:i
cnm entraria orla nin Pnrniunl -

Run Artnlin Uenmmini 104-A
Run Hnrfm tle lioin Retiro 87-A H

Rua Dono llnmnnn l!."i I - A - Runii.'»- nn Cruz I7« - Run Corollno
Meler 12 - Ru» Álvaro de Mlronrtn

38 - Run Fernonrin Esquerdo 17-A
Ruo Ferreira Síiiiipnin II - Hun

linlAs 234 - «nu loso rin» Hei»
i2S*ll Hun Nervnl de timivea A

Hun Clarlmundn rte Melo 4112 -
ITncn Hnruentu F.udnxin Pnsini t

Huo Cliirlmiiiirtn de Mello 113. H
Avenida Suhurhnnn •12SS Run

ini-, Filho» 3"n-A, loln - Avenida
Nova Vnrk 1,111 Inlo - Hun Nle,i-
niiuin Ml- A • Run l.nrn lúnim
IIH4-H '(np «ulto IBft • Sun
(iersiui Ferreira ifil-A Avenida
InAn Hlheirn 7311-A - llun Tenente
«hei Ciinhn ilA-H . Rua lnmlnrn
nn tll-A Ruo llrnnm 083 - Rin
lo/io Hopii 1111 Avenldn Nnssn Se
nhnro rto Penho A2-A Ruo Vo-
lenllm \1n"nlhAr« 2JH Huo Dnu
rnrin» 31S.B - Avenlrt» Antnmnvel
Club 7881 ¦ Rfttrintn l"n/ rte Plhn
13017.A Rua RulhAe* \lnreinl I»'Estrnrtn Vicente de Carva,r»
mo» Estrodo MoMenhoi Felix !BI

Run Cunloro 8-A - Run Mann
Passos 043 _ Estrn-lo Vicente rte
1'nr.vnlno 120 - Estrado Mnrecnol
Rencel HO - Run Pacheco da Ro.
cha |nn . Rua Fernonrics Mnrlnn»
4» - Run rtns Topo7lnn 71 - Estrala
Mn/oreth 2S74 _ Avenlrto dns Ban
rleiron 113 IH c (13 — Run Cnhrnlin
17 Hun Inflo Vicente AJ-A - Ruo
;-nnrtirin Renleln 1WIB - Avenltn
Nelsnn Cnrrinin 1I2S-B - Run Fran-
i'isen Reil 7H| _ Run Gltn 4-A
Inlo - Hun nnls rte Abril A - Ruoc"l-uelreri" Cn"""-en 120 - Avenlrtn
Snntn Cru/ 50- Rim Ferreiro
'inrscs 22 - Estrnrtn rtn Monteiro
1 - Run Fellne Corrtnnn 27 - Praia
de Senetlh» B5A-A — Estrnrtn da Ca-
••mn 311

JLaf Â\ *W

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Movimento do lailão de pronessa de venda de câmbio,

N.°63de 23-3-1954

ESPÉCIE DE DIVISAS Cnles

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas Licitadas Sobrai

Aglo

Min.

Aglo

Max.
]TOT\L em Cr»
I.

USS - 1-0 DIAS.

US$ 150 DIAS.

USr> — 180 DIAS.

S. C. UNIÃO
(AS-r-EMBLÊTA OERAL)

Convldfimnflo n Srfl. Afl-iorrhdn?
narn rompirrrorern A A9_jemblí*'a
CtoI o renllznr-.ie nn próximo dln
:V As 20,3(1 lis. em 1» eonvocnç.^o eu
.'¦s 21 hs. em 2«.. nn sMi> sita A Av.
Ownlrtn Cordeiro rie Fnriao, na .1.

Asiunto: — ProstncÃo rte contas
•ln Dirotnr^ no hlonlo 1ÜS5/53. •

1-1 Dlnnrnh rfe A enrdo Bit>m-
mi-vi tPrcstdmte) (61721)

A "PATRIARCA" - Cia. de
RUA FORMOSA N.° 409 - 5.° e 6.° andares — SÃO PAULO

Seguros .erais
RELATÓRIO DA DIRETORIA DE "A PATRIARCA", COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Senhores Acionistas:
Atendendo às disposições legais e estatutArías, vimos apresentar-vos o RELATÓRIO

das nossas atividades durante o exercício de 11)53, acompanhado do BALANÇO, CONTAS
DE LUCROS E PEPDAS e do Parecer do Conselho Fiscal.

O exercício ora findo nos proporcionou uma arrecadac.lo de prêmio num total de Crí
22.648.464.80 contra CrS 16.322.315,50 do ano de 1952 tendo hnvido, portnnto, um apre-
ciável aumento de Cr$ 6.326.159.30, dando em resultado Um lucro bruto de CrS 
3.770.178.20.

A nossa receita neral elevou-se o Cr$ 31.870 244,20, assim discriminada;
Prômios  CrS 22.648 464,80
Sinistros recuperados  CrS 2.350.946,10
Rendas diversas  CrS 3.219.410,00
Reversão de reservas técnicas  CrS 3.651 423,30

As nossas despesas somaram CrÇ 30.802.180,30, devendo-se considerar
tal está incluiria a importância de CrS 6.353.538.2') referente à constituição
servas tfrctiicas aumentadas de Cr$ 2.520.063,90 relativamente ao exercício
tas condiçnes, retiradas as necessárias verbas de deur»clações, resultou um
CrÇ 1.068.063,90, ao qual foi dada a seguinte aplienc-n:

Fundo de Reserva Legal  CrS' Fundo de Garantia de Retrocessoes  CrS
Fundo de Previdfnci3  CrS
Fundo Suplementar  CrS
Percentacem da Diretoria  CrS
Dividendos de 1953  CrS

TOTAL CrS

31.870 214.20
que nesse tu-
de nossas ro*

anterior Nes-
excedente de

53 4(1.7.20
53.403.20
53.403.20
22.400,20
85.445,10

800.000,00

1.068.063,90

Reconstitui-los as nossas reservas, estas e o Capital atingem CrS 18.124
sim discriminados:

Capital lntcprnli7,iilo ..' CrS H
Reserva cie riscos não expirados CrS
Tioserva de srnstros n liquidar CrS
Reserva dc contin_;6ncÍa CrS
Reserva dc oscilação de Titulos CrS
Reservas estatutárias CrS
Fundo rie reserva lerol CrS

¦ Fundo de Garantia de Retrocessoes CrS

038.80, as-

i.OOO.OOOiOO
.369.643,10
.408.083.10
.548.214,10

94 400.00
261.218.30
101 261,00
191 263,'JO

TOTAL CrS 18.124 088.80

â transferdncla de 5:,0

Agentes c Fun cínn A ri os f
DEPARTAMENTO NA-

INSTITUTO DE RESSE-

Houve, cn connseqüência, um aumento de CiS 2.721.122,70 em comparação ao exer-
cicio de 1D52.

Foram Invridos durante o nno ric 1953, 8 lermos referentes
ações.

Agradect-mus aos nossos Segurados, Congêneres, Corretores,
eficiente colaboracno prestada n. hem assim, a as.-^t^ne^ rin
CIONAL DE SEOIirtOS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO e dn
GUROS DO 3RASIL.

Conpratula-nn-no-í convosen prezados Acionistas, pelo rrsfU^do n^-w^ndo r -'Oloca
mo-nos, ao mesmo teinno. à voss:i c*-soos!çíío pnrn qua'squer outros esclarecimento...'

São Paulo, 2» rie fevereiro de 1851,
' ALCIDES ESTEVÃO DF. rABV.ALHO

PAULO PIMENTEL PORTUGAL
ACCACIO FONSECA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953

ATIVO

IMOBILIZADO Cr?

Imóveis 7.997.011,20~ 
Almoxarifado 270.976,60
Móveis, máquinas e utensílios 631.610,30
Instalações 22.831,00
Cauções 19.886,40

. REALIZÁVEL

Títulos da dlv. publ. Interna federal 188.800,00
Ações do Inst. de Resseguros do Brasil 224.853,00

lie/Correntes si. 3.661.703,00
-Sucursais ,e .agências 2.035.398,30
..Apólices em cobrança 2.369.527,80
Ações de sociedades 35.000,00
Imóveis sob promessa de venda 308.270,00'Empréstimos hipotecários 780.000,00

¦ I.R.B. C/Retenção de reservas ....' 675.933,80
Fundo especial de catástrofe 87.654,60
Fundo de estabilidade transporte 62.330,20

REGULARIZAÇÃO

Devedores conta Imóveis I.

DISPONÍVEL

Valores em caixa 124.402,30
Depósitos bancários 3,333.255,80

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em caução 30.000,00
Depósito no Tesouro Nacional 200.000,00

,Çr\

8.942.315,50

¦r
-.'¦»

10.429.468,70

330.000,00

2.457.658,10

22.159.442,30

230.000,00

22.389.442,30

PASSIVO

NAO EXIG1VEL Cr?

Capital 

RESERVAS TÉCNICAS

Riscos não expirados 4.369.643,10
Sinistros a liquidar 1.408.085,10
Contingência 1.548.214..W
Oscilação de titulos 94.400X0
Fundo de garantia de retrocessoes '. 191.263,60

RESERVAS ESTATUTÁRIAS

Reserva de previdência 155.936.90
Fundo de reserva legal 191.264,00
Reserva suplementar 105.281,40

EXIG1VEL

C/Corrsntes 1.955.113.30
Imposto de fiscalização a recolher 440.709,00
Selo por verba a recolher 253.313,00
Selos de garantias provisórias a rec . 3.840,80
Adicional de bombeiros a recolher 2.192,30
Reembolso do custo de imóveis 150.000,00
Dividendos não reclamados 14.740,00
Dividendos e percentagens a pagar 885.445,10

REGULARIZAÇÃO

Compromissos imobiliários 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Caução da diretoria 30.000,00
Titulos depositados no Tes. Nacional 200.000,00

CrS

10.000.000,00

7.67,1.606,50

452.182,30

3.705.353 50

330.000,00

22.159.442,30

230.000,00

22.389.442,30

ALCIDES ESTEVÃO DE CARVALHO
Diretor-Presidente

DR, PAULO PIMENTEL PORTUGAL
Diretor-Vice-Presidente

ACCACIO FONSECA
Diretor-Superintendente

DUVEHNEY LOPES
Contador — Reg. — C.R.C. — S.P.

sob n.» 22.211

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953

DÉBITO

Cancelamentos e restituições
Comissões pagas 
Sinistros pagos 
Despesas com sinistros 
Prêmios ressegurados
Inspeções de riscos 
Ajustamentos de reservas do I.R.B
Contribuição a consórcio 
I.R.B. participação s/retrocessões 

.Honorários, ordenados e gratificações 'Material de escritório 
Impostos 

; Despesas gerais
'?. RESERVAS TÉCNICAS DE 1053

r'Riscas nSo expirados 4.369.643,10
Sinistros a liquidar 1.468.085.10

;COhtlngêncla 342.759,00• Oscilação de títulos 9.440,00

Ij .. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Móveis, máquinas e utensílios  157.902,60
,': Instalações 6.707,80

EXCEDENTE A APLICAR

rFundo de reserva legal 53.403,20'_T_n-0 
de garantia retrocessoes 53.403,20

Fundo dc previdência 53.403.20
Fundo suplementar 22.409,20
Gratificações à diretoria 85.445,10
Dividendos dc 1953 800.000,00

CrS
887.659,40

.427.810.80

.860.353.30
137.430,40

.142.153,00

.884.199,70
43.039,10

120.825,20
184.647.60

.889.499,00
199.328,90
547.38660

.144.009,70

24.448.642,70

..189.927,20

163.610,40

1.068.033.00

31.870.244.20

CRÉDITO

Prêmios auferidos
Comissões de resseguros cedidos 
Recuperações de sinistros ,,.
Ressarcimentos e salvados 
Participações com o I.R.B
Ajustamentos de reservas do I.R.B .".
Receitas diversns ,,
Receitas de inversões

¦ REVERSÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS DE 1952

Riscos nüo expirados •¦ 2.897.081.íO
Sinistros a liquidar  754.341.03

Cr?
22.648 464,80

1.217.586,20
2.350.946,111

93.70j.80
189 884,40
204.638,20
446.286,20

1.067.3Uil,20

28.218.82090

3.651.423.30

31.870.244,20

ALCIDES ESTEVÃO DE CARVALHO
Diretor-Presidente

DR, PAULO PIMENTEL PORTUGAL
Dlretor-Vlce-Presldente

ACCACIO FONSECA
Diretor-Superintendente

DUVEHNEY LOPES
Contador — Reg. — C.R.C.

sob n." 22.211
-S.P.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal de "A PATRIARCA", COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, formado pelos seus Membros Efetivos abaixo-assinados, tendo encontrado em perfeita

ordem as Contas da Diretoria, o Inventário c o Balanço anual, relativos ao exercício de 1853, assim como os livros da Companhia, 6 de parecer que os aprove a Assembléia
Geral Ordinária de seus acionistas, a serem para êste fim oportunamente convocados

Ção Paulo, 22 de fevereiro de 1954.

EDUARDO AUGUSTO DE SIQUEIRA '/

JUVENAL MARCONDES DE MOURA.

ODILON ANTUNES DE OLIVEIRA (37569)

US3 BOLIV.

£ ISLAND.

US$ FINL.

PRONTO.,

PRONTO.,

PRONTO.

USS GRÊC. — PRONTO.

USS FOL. PRONTO.

USS URUG. - PRONTO.

4r*
5»

3"
4»
li»

5»

_a
4»
5a

,4°

4".
í»

211.011(1,
2.1,000
.70.1100,

lO.UIIO
8 0lil)|

214.000
270.00(1,
276.000

111.(100
8 000

214 00(1
27ll.(Kin|
276.ONU,

1(1 n.. ii
8.000

50.0001

32.000

3.onn'
210 min

72.0OO|
3.0U0;
3.000

1.000
30.000!
17.001)

¦12.000

22.000
38.000
45.0001
12' 000
33 000

297 000
81.000

wn.ooo!
43.0110!
li ooo:

204.000,
291.000
2,li.lliin

16.(100
8.000

209.000
270.000
2ÍÚ.000

16.000
II.Olill

214.000
276.000
270.000

16.1100
8.000

50.000

32.000

3.000
219.000
72.00o!
3.000
3.000

30.000
17.000
10.000

6.000!
12.000
ío.ooo

50.000!

u.oooi

ío.ooo

5.0(10

31,00,
40,00
49,00

110,00

31,70!
45,90.
53,50

112.00,
130,0010U.UU. IWi"V

30,80 31,20
3(3,10 30,00
52,00 S3,40i

114,00 130,20
115,00 115,50

27,30 31,00
32.10 35,30
59,70 53,30

112,00 11.1,00
101,00 101,00

13,50 14.60

1.000

2.000

16.(100
26.000
39.000
12.000!
33.000

297.0001
81.000!
53.000I
43.000

I

36,701

10,00
12,00
21,20
20,00
64.50

20,30
38,60
50,00,

10,00
12,00
15,00

15,00

50,00

39,80|

10,00
12,70,
22,30
20,00,
64,50!

20,40
40,00
51,00

10,00,
12,00
15,00

15,00

6.438.300.00
12.351.800,00
14.150.100,00

l.lBB.aM.OO
1.040.000,00

6.492.200,00
10,330.900,00
15.106.400,00
1.923.400,00

1124.11110,111)

8.150.900,00
9.670.900,00

14.384.800.00
1.800.000,00

808.000,00

718.500,00

1,245.120.00

30.000,00
2.698,000.00
1.578.200,00

60.000,00
193.500,00

611.500.00
663.400,00
508.000,00

Falências e Concordatas
Cartum da (.'uniu .- Cia. i.td.i.

— No .lmmi tin Vara cível, Ca«*
tino d» CoHta <_ cin Ltd.,,
triiiilCr.siui u Min liiMilvnii'1.1 \
referida (Irmã è ratah(<ler'd4 i
rim lletl Grondeia, lUG-ll, upi«.
,r'iitimio um lius-.Iv!> de CrS ...
346.400,40,

vincrtii Oriental Ltda, — o
I "ulz da 3," Vara Cível manteve

o dcBpucho dc tis. 114,

Importudnra Macau i.td.i -.
O .lu!_ da 3." Van Clvcl rfl.ir.»
dou ouvir o .indico.

Calfidu Loureiro CiilinarÍKC
I.tda. — O Juiz da 9.* Vara Cl*
vel ilcsp irliou na forma da pr».
moção,

Indústrias Químicas "Inter-
mag" Ltda. — O Juiz da 11.»
Var» Cível mandou ouvir o
Curado- dis Massas FilldM.

Manufatura Brasileira de Ta*
petes — O mesmo magistrado
mandou ouvir o sindico.

60 000.00
144.000.00
150.000,00

750.000.00

580.000,00

TOTAL, EM CRUZEIROS — 113.34S.S20 ,00

VIDA MARÍTIMA
MOVIMENTO -DE NAVIOS

NAVIOS ESPERADOS

^onno Curso — Passageiros:

23.3. (S) Evita. (N) Panlo Tos-
24.3. (S) Brasil Star. (S) Presi-

dente Perón.
25.3. (S) Tjisadadne. (N) Ar-

Sentiria (S) Santa Elena.
26.3. (N) Alberto Dodero.
27.3. (S) Yapcyu. (N) Hlghland

Chifftaln
28.3. IN) Argentina Star.
30.3. (SI Brctaqne. (S) Charles

Telller. (S) Andes.
31.3. (N) Del Norte. (W) Eva

Perón.

Longo curso Cargueiros:

22.3. (Nl Guavnna. (N) Eeland.
IN) CaH'n-nin. (Ri G-inrHcro. (S)
Flrtcro. (Kl .líirstetl Torro.

2'.3. (SI Mnnqla. (N) St. Jo-
llr.

2' 3. 'N) Parnnaiuã.
25 3 (Nl Pp-Kt. (Si Birk.il~.nd.
2G..T (?) Pe! Mim IN) T*~l Vai-

le 'S) Ma-Mnnd. c-) /tliinai.
27.3. (S) Frota Torm.

Tiavlos tanques:

. 25.3;,
29.3.

?'rnrp-.*.crt.o*U
Nue.wv Andalucla.

hol..

pnr-

Navios com trigo:

30.3. — Petros Nomico.

Navios frigoríficos:

24.3. — Brasil Star.

NAVIOS ATRACADOS

Cais da Gamboa;

P. Mauá — Süo Leopoldo —
nai*.,

p. Miuá — Arer.dsc.y_- —
<>uind. export.
Arr^az. 1 — Vera Cruz —

tu"., 3,g_u>d. evnnrt.
Armaz S — rn«i5 Rrandp —

Ita-., 4 Ri"nd. ('i-innrt.
Arroir. 3 — rtio Jachal — are.
fTnind. import.
Arrmz. ¦! — Bolgrnno — nor.,
Piiind. import.
Ar*nar. 5 ~ Codoro — ltal., 4

"íu-nd. imnnrt.
Armaz. 6 - -1a*:'n do Uio Bran-

•^n — nac, .vnTj. tri"n.
cn — nac, imp. tri*?o. • .

Armaz. 7 — Bigrld — nor., 4
Ti,lrid. imnort.

P.it. B/n — W Bornkofen —
al^m., import.

Frigorif. — Polyglay — import.
oleo.

Armaz. 10 — Jaboatão — nac.,
guind. Import.

Arma... 11 — El Gauco — arg.,
fíuind. import.
Armaz. 12 - Loide Argentina —

nac, 3 guind. import.
Armaz. 13 — Rio Amazonas —

nac, 4 guind. import.
Armaz 14 — Hlo Juruá — nac,
guind. import.
Armaz. 15 — Loide Equador —

nac. 4 guind. import.
Armaz 16 - Pirangy — nac,
guind. import.
Armaz. 17 — Sinuelo — nac, 3

guind. lmport.
Armaz. 18 — Charrua — nac,

3 guind. lmport.

Cais de São Cristóvão:

Armaz. 22 — Pina Onorato —
ítal., 4 guind. import.

Armaz. 23 — Atlanta — finl.,
imnort. trigo.

Armaz. 24 - Macau — nac, 2
guind. import.

P. Minério — Cocai — nac, 2
guind. lmport.

P. Carvão — Salnt Gregory —
2 guind'. import.

P. Carvão — Siderúrgica 8.° —
nnc, 1 g. import.

P. Carvão — Siderúrgica 4.° —
nac, 1 g. import.

Cnis dr Caju: 13.
íit-a

P. Madeiras — H/M. Alàidé —
nac, 2 guind. lmport.

P. Madeiras — Guaratan — nac,
guind. import.

Armaz. Bl — H/M. Olimplco —
nac, 2 guind. imnort.

Armaz. 31 — Maria Cristina —
nac, 3 g. import.

Armaz. 32 — H/M. Novamerlca
— nac, 2 pulnd. import.

Armaz. 32 — H/M. Trlumfo —
nac. 2 guind. Imnort.

Armaz. 32 — Carl Hoepcke —
nac, 2 guind. Imnort.

Armnz. 33 — H/M. Ipanema —
nar., 2 guind. Imnort.

Arrn.->z. 33 — Guarany — nac,
guind. lmport.

Vanores de fonoo curso — aguar-
dando atracação:

21.3.
lômbia,

- T.,o|H~ Equador, Loide co-
21.3. Tamo.

Vapores dc cabotagem — aguar-
dando atracação:

13.3. Arda Branca, 17.3. Mucu-
rv. Pio Minho, Guaramiranga —
exp.
Tatc.i rte ncoiicnn enrbotacem _ a-
oiííirdniKlo nírncnção:

CONFERÊNCIA DAS CLASSES
PRODUiORAS MINEIRAS

Belo Horizonte, 23 (Asp) — Re-
g.essou de Uberaba o sr. Amérl-
co Bicalho, que representou o go*
vernador do Estado na V Reunião
das Classes Produtoras Mineiras.

Na sessSo de encerramento da-
quele conclave, o professor Was-
hington Albino leu o relatório ge-
ra. dos trabalhos do certame, ten-
do o sr. Lício da Costa, secre-
tárlo da Associação Comercial e
Industrial de Uberaba, saudado os
congressistas, Falaram, depois, o
presidente da As<mclaç5o Comercial
de Minas, engenheiro Paulo Gon-
tljo e o secretario do Interior, dr.
Bicalho. ;

CIA. DE SEGUROS'Garantia Industrial
Paulista"

RúV do Carmo. 9 *-- j6,°
RIO DE JANEIRO- '<

GREVE ESTIMULADA PELAS
AUTORIDADES

Os comerciante e Industrial» -..
tfio preocupados com os movlmea.
tos gi.vltta*., Ainda na última rea*
nlflo da Ugo dn Comercio, presi.
dida pelo dr. Arthur Martins Sam*
paio. o Consultor Jurídico da en-
lidades aludiu ao assunto, frlsan-
do: "Estamos frento a vnrlns Rrc
ves e perspectiva de novas. Re*,
pira-se, assim, um ambiente d«
ngltaçíio que parece ser favorável
As prelcnsfles Inconfessáveis de mui-
tos. Os responsáveis pelos destinai
do Pais nílo tomam, cm face da
sltuaçfio, as medidas aconselháveis
que eram dc se esperar. As gre-
ves — preceito constitucional ain*
da nfio cgulnmcrtadn — prejudi-
cam altamente os Interesses nn*
clonals, paralisando por longo tem*
po Importantes centros dc produ.
cio. No final os prejuízos sfio re-
clproeos: do empregador e doem*
pregado. .Inda há nüo multo tem*
po assistimos ao sr. ministro do
Trabalho. Tndústrla e Comercio as-
slnando uma portaria estimulando
a espionagem aconrnlhando os em-
pregados a exercer rigorosa fis-
calizaç.lo nn própria empresa, prá-
tle: nfio autorizada por qualquer
dlsposlçfio legal. Faz-se mister, as-
sim, o pronunçlamen'" do comércio
pedindo ao governo uma'Interven-
çfio mais decidida, procurando ob-
viar ns greves e nfio cruzar os
braços diante dc sua défl.igraçSo.
Neste sentldc sugerimos um tele-
grama ao sr. presidente ria Rcoú-
blica. "Acentuou o dr. Arthur Mnr-
tlns Sampaio que se tratava, efe-
tivatnente. de assunto multo deli-
cado e que deveria encontrar a
s' !• solução através dos dissídios
coletivos suscitados na Justiça do
Trabalho. O sr. Thadeu de Lima
Netto, com a palavra, expôs aos
presentes a greve Inlusta deflagra-
da pelos empregados na Indústria
da refinação de açúcar. Disse qua
enormes rão os prejuizos causados
ao pais pelas greves, pela. falta
dágua e pela deficiência de ener*
gia elétrica. Sugeriu mesmo que
o órgão competente rio (.nvfrrno fi-
zesse um levantamento distes pre*
Juízos, o que foi aprovado, fican-
do a secretaria de ilnutnr o res-
pectivo ofício -o sr. ministro do
Trabalho, que, através do seu Ser-
viço de Estatística bem nnderia fa-
zer um estudo da matéria."conToTação"

Fica convocada uma assembléia
Geral Extraordinária da REAL. SO-
CIEDADE BELGA DH BENEFICI-
ENCIA (Soclété Royale Belpe da
Biçnfalsance), para o dia 8 de Abril,
às 18 horas, na Praça da República
n» 75, Nesta, para o fim especial d»
deliberar sobre a proposta de nite-
rnçfio do artigo 2» dos Estatutos
votados na Assembléia de 25 de Ju-
lho de 1P53. — A DIRETORIA.

(11003)

MAIOR LIBERDADE PARA A LIBRA
ESTERLINA

Reabertura do mercado do ouro de Londres
(Por Martin Gotz, correspondente especial do"Statist" de Londres)

m.3. Arary,
Belmonte.

20.3. Ipiranga, 21.3.

INFORMAÇÕES SABRE CHEGADA E SAIDA DF NAVIOS E AVIOF8
RESERVAS DE PASSAGENS MARÍTIMAS E AÉREAS

Telefone paro 32-8050
AGÊNCIA CAMILLO KAHN

Av. Rio Branco, 120 sobrelojo - Rio
(47149)

SAFRA MUNDIAL DE LÃ
Estima-se que ultrapassará de cinco bilhões

de libras
S. Paulo, 23 (Asp.) — Correspon-

dência divulgada aqui revela que o
Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos estima que a pro-
dução mundial de lã em 1953/54
atingirá-a cifra de 80 milhões de
libras a mais do que as 4.330 milhões
de libras do ano passndo. A Austra-
lia que produz cerca de um terço
da safra mundial, lançará ao mer-
cado, êste ano aproximadamente
1,3 bilhõ s de libras, ou seja 30
milhões mais do que no ano pas-
sado. Aquela fonte revela aindr. oue
a produção sul-afrlcana aumentará
também em cerca de 11 milhões de
libras. Por outro lado, a safra neos-
holandezee é calculada em 421 mi-
lhões de libras, em confronto com
420 milhões na Argentina. Calcula-
se que a.produção uruguaia alcan-
ce a 195 milhões de libras.

A mesma correspondência trans-
creve também informações divulga-
das pelo "Boletim Americano", dl-
zendo que o Departamento de A-
grlcultura de Washington, os produ-
tores norte-ameriacnos e as fábrl-
cas de tecidos estão se batendo
pelo aumento das terifas cobradas
sobre a 15 Importada. Esse' aumen-
to viria afetar profundamente a
aquisição de divisas em dólares' pe-
los países da Comunidade Brltâni-
ca, Argentina, Uruguai e, em pe-
quena escala, o Brasil. Recentemcn-
te, a Comissão de Tarifas — adlan-

COMPANHIA BRASI-
LEIRA DE ARTEFA-
TOS DE BORRACHA
Acham-se á disposição dos senho-

ris acionistas, na sede desta Compa-
nhia, A Avenida Suburbana, 315/'I33.
nesta cidade, os documentos de que
trata o artigo 93 do Decréto-lel n°
2.627, do 26 de setembro de 1950.

Rio de Janeiro, de março dc
1954 — Cia. Brasileira de Artefilc-
,'os de Borracha — (a) Luiz Gonza-
lia fio Nascimento e SUiro — Diretor
Sccrcfdrio (10121)

agêncíFdõTanccTd-T
lavoura de minas

Notai, 23 (Asp) — Foi instala-
da ontem, solenemente nesta capi-
tal, uma agêncl do Banco da La-
voura-do: Estado de Minas Geras.
Ao ato esteve presente o gover a-
dor do Estado, sr. Silvio Pedrosa.

ta o "Boletim Americano" — en-viou ao presidente Eisenhower umasérie de recomendações sobre a 15,endossando, provavelmente, t Idéiado aumento das tarifas. Neste casoda 15, os Interessados Invocam oo dispositivo legal que estipula aelevação dos direitos, ou a lmposl-
ção de quotas de importação sem-
pre de produto agrícola estrangei-ro interferir com o program- desubsidio de preços.

REPRESENTARÁ 0 BRASIL
er.. Conferência Internacional

de Comércio
A fim do participar da Conferên-

cia Internacional de Comércio, queterá lugar em Roma, no próximomês, embarcará para a Europa, nos
primeiros dias de abril, 0 sr. Kugê-nio dos Santos Soares, da Federa-
ção do Comércio do Estado do Pará,membro do Conselho de Represen-tantes da Confederação Nacional doComércio. .

O sr. Eugênio Soares, represen-tando a Confederação Nacional aoComércio no certnmo internacional
nlém de cuidar ali dos interessesmais relevantes do comércio de ex-
p_rtaç5o e Importação do Brasil, es-tudará, em vários países europeus,
questões ligadas ao comércio Inter-nacional, procurando verificar asatuais possibilidades de Intensifica-
ção do Intercâmbio comercial entreo nosso pala e os mercados exporta-dores e importadores dos vários pai-eea da Europa.

CONGRESSO PAN-AMERICANO
DE AGRONOMIA

São Paulo, 23 (Asp) — Reali-zar-se-â em Sorocaba na EscolaAgrícola "Luiz de Queiroz", o 2flCongresso Panamericano de Agro-norpia, parte do certame clentlfi-co patrocinado pela Comissão do4.° Centenário de São Paulo.

0 PROBLEMA DO CAROÁ
Rçci/e, 23 (Aspl — Pernambucocontinua unido em torno da ques-tuo do Caroá. Nenhuma vez no

parlamento ou na imprensa se er-
gue para defender o ministro Os-waldo Aranha.

Londres, (B.. N. S) —, Em 19de março duas novas medidas fo-ram anunciadas em Londres paraaumentar a utilidade internacional
da libra esterlina. Foram a exten-
são da área dá conta transferlvel,
para Incluir tod -, os países fora
das áreas do esterlino e do dólar,e a reahetuij do mercado do ourode Londres. Essas Iniciativas estãode acordo com a política perseguidaDelo Governo Britânico para abo-lir as restrições sóbre a liberdade
econômica, tão logo Isso possa serfeito com segurança. Assim, no de-
curso do ano passado foram nova-
mente permitidas operações limita-
das com moedas estrangeiras, a 11-
beração d ¦ comércio foi estendida,foram reabertos mercados livres de
certos produtos em Londres.

Para compreender, a significaçãoda extensflo da transferlbilldade doesterlino deve ser útil analisar bre-vemente os dlspo-itivos que têm atéagora existido para re«ular o ester-1 no. Esses têm dlfi.rldo senundo otipo do pais ao qual o possuidorde libras pertence. Num das extremldades' estive "'o "possuído"" "íè- ! r'»n'J_ía_li*„para„'ii' .trf"sa»5es cor*
sidente" na área do eaterl no reil íe_.te,„.,es_â sendo abolida. A trans*
dindo m Sm pais inclufdònà área ! tolbl»d»d» <™^™ -4 -—'«¦"
do esterlino. Na outra estava o
possuidor dé uma conta americanaou canadense. Isto é, residente naAmérica do Norte * outros paísesda zona do dólar. Entre esses dois
rtrupos estavam países que n5o eram
Incluídos nem na área do dólar
nem na do esterlino. A área do
esterlino compreendo o Reino Uni.
do, os países independentes dr eo-
munidade (com exceção do Cana-
dá), todas as colônias, protetorados,Estados , BOb proteçSo e territórios
sob curatela e. além deles, a BIr-
muita, a Islândia, o Iraque, a Re-
pública do Elre. a Jordânia e asina; deve ser mencionado que al-
guns países como os principais ára-
bes, Inclusive Kuwait, sBo tambémmembros da área do esterlino. Den-
tro da área nunca existiu contrfi-
le de câmbio: isso é verdadeiro
tanto para as ti.nsações em moe-da como para as de capital; mas
os pagamentos da área do estéril-no para outros países estão sujei-tos aos controle; dos países mem-bros.

As contas em dó.ar provenientesdt transações correntes entre asáreas esterlina e do dólar, por ou-
tro lado, não só podiam ser usadas
PS" pagamentos a países da área
esterlina e paises nSo-dólar e nfio-
libra, como tem sido livremente
convertidas em dólares,

Existiam arranjos especiais para
ps países não-dólar, e nSo-libras.um grupo de países, totalizando de-zolto antes da nova iniciativa, cons-titulam a área de conta transferi-

11 Ent™ os' Países que perten-cam a êsse grupo, aa transferên-cias de esterlino através de transa-
çoes diretas correntes (mas nfio pa-ra uns de capital) eram permitidassem prévio aviso ao controle decâmbio do Reino Unido. Todos osoutros países nãi-dólar e não-libra
pertenciam ao grupo "bilateral": ascontas em esterlino possuídas porresidentes dos países neste grupopodiam somente ser transferidas II-vremente para outro residente nono mesmo pais ou para residentena área esterlina. Era necessáriauma permissão especial para atransferência para residente de ou-tro pais n5o-dólar e nfio-IIbra: estap:rmlssfio estava sendo concedida de•nodo crescente pelo controle decâmbio do Reino Unido e por melodessa chamada "transferlbilldade 

ad*mlnlstrativa" o esterlino recuperouuma boa parcela de sua Importân-
çia de pré-guerra como moeda in-ternaclonal. De fato. êle agora fi-nancla aproximadamente a metadedo comércio mundial. Todavia, nfioexistia liberdade tanto para as con-tas transferivels e bilaterais dentroao mundo nío-llbra e n5o*dó!ar.
SSíSÍÍ as |utor'dades moneUrlasbritânicas somente organlsassem ta-xa de câmbio oficial para a áreado esterlino, uma multiplicidade de

taxas era encontrada nos mei*cados
mundiais para as contas em ester.
lino segundo o pais do possuidor.
Ultimamente essas diferenças foram
grandemente reduzidas e o desconto
de uma libra transferlvel para taxa
oficial tinlia se tornado multo pe-
queno.

A finalidade da nova iniciativa é
unificar toda a libra fora da suaárea, com exceçfio _as áreas ameri*
cana e canadense e das contas bio*
queadas, em relaçfio ás quais con-
tinuam em vigor os regulamentos
existentes. Já existentes facilidades
de transferência automática da área
de contas transferivels estão sendoestendidas a todos os países não-
esterlino e não-dólar. (Durante cer-
to tempo existirão três exceções
principais: a Turquia, porque o
acordo de pagamentos anglo-turco
contém um dispositivo banindo as
tr- .sferênclas e êste dispositivo
tem dé ser primeiramente modiíl-
cado; Pérsia e Hungria com os
quais estão em andamento as ne-
goclaijões). A restrição de transfe-
rihllidade para

feribilldade também será permitida
para fins de capital; por exemplo,
um possuidor francês de libras po-de usá-las para realizar um invés*
timento na Argentina no que diz
respeito ao controle do Reino Uni-
do. Não haverá mais necessidade
de contas designadas através de re-
ferência ao pais do possuidor e as
contas em esterlino existente na
França, Bélgica serão no futuro tô-
das simplesmente chamadas de con*
tas transferivels.

A nova iniciativa não afeta ss
libras da área esterlina ou coniss
bloqueadas e não traz modificaçüo
na barreira entre as contas trans*
fcrivei, e as contas americanas. As*
sim ela não é medida para a rá-
pld-, restauração da converslbilida*
de do esterlino em dólares. Contu*
do, a unificação de todos os tlpôi
de contas em esterlino dos países
não-esterllnos e não-dólares facili-
tarf. a introdução da converslblll*
dade quando chegar o momento
adequado.

A reabertura do mercado do ouro
de Londres é outro passo destinado
a ampliar a moldura comercial de
Londres. NSo é um movimento no
sentido da conversibilidade un:a vêz
qut os residentes da área do es*
terlino só podem comprar ouro -ü
com licença especial e esta só se-
râ concedida para fins de comer*
cio em uma extensfio limitada como
até agora. De outro modo, só as
pessoas qi e possuem moeda ameri-
cana ou canadense ou aqueles que
possuam esterlino registrado (uma
nova espécie de conta esterlina que
só pode ser adquirida contra dó*
lares americanos ou canadenses ou
ouro possuído uor residente de
Países n5o-llbra e nSo-dólar) po-
dem comprar no mercado de modo
qut suas operações n5o resultam
na drenagem das reservas de ouro
do Reino. Por outro lado, qualquer
pessoa pode vender no mercado a
é esperado que uma parte substan*
dal da produção de ouro da Comu*
nidade será vendida através do mer-
cado londrino. Os preços serão de*
terminados pela oferta e procura
e o preco fixado pago pelo Tesou*
ro do Reino Unido, 35 dólares a
onça, formará um nível como os
existentes nos mercados do ouro
nos outros paises. A procui. para
a estocagem não será aumentada
por motivo das novas Iniciativas,
cujo ú n 1 - o efeito será q u e o
mundo de regóclos que nos anns de
oós-guerra tinha sido transferido
nara outro paises, encontrará seu
caminho de volta a Londres. A prin-Aipal significação da iniciativa, con-
tudo, é a restauração de mais um
mercado livre de dólares, quando
em í), de Março as seis prlnciptli
casat. de venda de ouro em bar-
ra se encontrarão na Casa Roths-
chlld, para a primeira. flxaçSo oe
Dreco desde o irrompimento da
guerra.

\ ;*>V V
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VIDA CO M E RCI
Nova lista de produtos liei tá veis nos pregões cambiais

JL
CAMBIO

... Continuando n tilvulRnçfio dn nova llstn dc morcndorlns II-cltávels cm preaflo do divisas, aprovada pela SUMOC, publica-mos nn cdiçíío de hojn os produtos enquadrados nn 2.R categoria.Entrotnnto, convám ressnltnr r;ue, devido n um equivocona composição, Inserimos nn cdlçáo dc ontem, no pi dn pri-melrn cnteRorin, alguns Itens ,|á pertencentes A segunda, Isto. os compreendido., entre 2.02.31 c 2.00.01, os quais, por isso,ora reproduzimos.

SEGUNDA CATEGORIA
J.M.-I — Peles de coelho com pflo

ql-indii comprovadamentu dcsll-
nadas A Indústria dc chapíur.

J.02M — 1'cles de lchro com pilo
quando comprovadamente destl-
nadas i Indústria dc chapóus

3.031 — Cerda. dc Javall
3.011.13 — Cantirldas
3.03.01 — Intestinos (tripas) dc ovl-

nos
3.0.70 — Bexigas linvlnuu
3.31.61/09 — Borrachas sintéticas

(elast.mcroí) s.lldui
3.31.71/79 — Borrachas sintéticas

líquidas (peso seco)
3.23.91 — Cortlça nn bruto
2.23.05 — Desperdícios ou _p.ir.is

de rortlçíi
J.24.99 — Tnbulnhas para fabrica-

çíio de lápis
Madeiras parn fabrlcaç.lo do Ían-
cadeiras parn («ires, apenas dos

tipos "pemilslon" (dlosoyros
vlritlanlnt c "cornei" (cornus
florida ou flnrldn dogwood)

2.28.71 — Corozo, Jarlnn ou marfim
vegetal

3.28.83 — Fumo cm ffllhas para ca-
pclro de charuto

2.29.12 — Pasta química dc madel-
ra ou celulose, sulfite

2.29.lfi — Pasta química de madel-
rn ou celulose, nSi sulfite

2.29.18 — Pasta química de palha,
fibras e tropos

3.29.31 — Goma adra.anta
2..9.33 — Goma aráhlcn
2.29.3. — Gomo copai ou damar
2.29.."8 — I-ábdann ou _dano
2.29.46 — Resina dc pinho (breu)
2.29.47 — Tra^on ou tragaíol
2.29.19 — Gomas-R.sinas, bálsamos

na tu rala e la^as, n, e.
...32.00 — Caulim csocrlal quando

cnmnrnvadnmente destinado .. fa-
brl.acuo de câmaras de nr, pneu-
mátic-os e minas de lápis: e cau-
Um cololdal medicinal

2 ^2.99 — -'nntmorillonita, zcollta
c terra "f-ller"

2.. '.01 — Viterlta (carbonato de
b<rio natural)

2.rt 20 — Bfírita ou haritina Isul-
f-ito dc bflrlo natural)

_."4._0 — Sulfeto de ars^nlcos na-
f.rais (realçar, ouroolirmento)

2 ri.'40 — Crlollto natural (fluoreto
'"ito de sodlo e alumínio)

2."4.50 — Bórax trincai ou trincai
<'¦"-ato de sódio natural) não re-
f-irto)

2 ."í.nn — Asfalto e betume natural,
ln-1'islve 'Vimento asfáltlco"

2.">.'!0 — Klesorghur, farinhas fós-
.•>!... diatomita. torra de infusá-
res, terras sólidas e semelhan-
1—,, calcinadas ou não tipos fl-
r-. tim!s_vels em tolas de mais
d? TOO malhas por polegada linear

2 ...TO — Amianto ou asbesto em
.-nto, lavado, granulado ou cm
P^

2 '"¦5.75 — Cni virgem para fins me-
. binais (95 % minimo de OCa)

2 "5.86 — Grafita de alto teor quan-
rio comnroví.c.ameiite para çraff-
ti ¦'em de pólvora, fabricação de
lubrificantes, eletrodos, cadinhos
e demais artefatos e manufaturas
.nwregadas na Indústria elétrica

2.T5.83 — Ml"a ou mnla"acheta mi-
crnrmlverizada para fabricação de
artl.os de borracha

2.35.97 — Eso.to-fluor (fluorlta,
fluoreto de cálcio)

2.37.81 — Llmalha, granalha, ou
areia de ferro ou aço, para Jacto

2.37.86 — Resíduos e llmalhas (su^cata) de cobre
2.37.87 — Resíduos e llmalhas (su-

cata) de latão e outras ligas de
cobre

2.37.89 — Resíduos e llmalhas (su-
cata) de chumbo

2.37.91 — Resíduos e llmalhas (su-
cata de alumínio)

2.37.94 — Resíduos e llmalhas (su-
cata) de zinco

2.37.96 — Resíduos e Hmalhai (su-
cata) de níquel,

2.37.99 — Resíduos e llmalhas (su-
cata) de metais não terrosos não
csoeclflcados

2.38.01 — Prata fina em bruto
quando comprovadamente para
fins industriais, exceto para joa-
lheria

2.38.05 — Prata fina preparada em
cubos, esponjas e lâminas, quan-
do comprovadamente para fins
industriais, exceto para joalherla

2.38.11 — Platina fina em bruto,
quando comprovadamente para
fins industriais, exceto para Joa-
lheria

2.38.21 — Paládio em bruto, quando
comprovadamente para fins ln-
dustrlais, exceto para Joalherla

2.38.29 — Iridio, ósmlo, r4dlo e ru-
tênio, quando comprovadamente
para fins industriais, exceto para
joalherla 

' ¦
2.41.30 — Placas e lâminas, de mais

de 6 mm de espessuma, de ferro
e aço

2.41.61 — Tiras e arcos de ferro
e aço

2.41.65 — Tiras e arcos de aço lno-
xidável

2.41.89 — Ferro-molibdênlo, ferro-
vanádlo, ferro-tltánio e ferro-co-
balto

2.42.01 — Cobre em lingotes, lin-
guados, pães, blocos, cubos, ele-
trolltico, coado e fundido

2.42.05 — Latão e outras ligas de
cobre, em longotes, linguados e
pães

2.42.20 — Vergalhües de cobre com
alma de aço de mais de 6 mm. de
diâmetro

2.42.61 — Pó fino de cobre para
fabricação de plgmentos

2.43.00 — Alumínio e suas ligas, em
lingotes,, linguados e pães

2.43.00 — Pó fino de alumínio para
fabricação de plgmentos

2.44.01 — Chumbo em lingotes, lln-
guados e pães, exceto suas ligas

2.45.00 — Zinco e suas ligas, em
lingotes, linguados e pães

2.46.00/99 — Níquel e suas ligas
(trabalhado e não trabalhado)

2.49.15/18 — Molibdênlo e suas II-
gas, não trabalhado e trabalhado

2.49.95 — Magnéslo e suas ligas
(lingotes, linguados e pães): e co-
balto metálico

2.64.00 — Linho em bruto (fibra de
Unho)

2.66.01 — Fibra de cânhamo
2.73.65 — Oleo de Palma '
2.82.00/39 — Gasolina, exceto

2.82.00 (licenciamento das im-
portações limitado ás cotas auto-
rlzadas pelo Conselho Nacional do
Petróleo)

2.82.60 — Aguarrás artificial ou de
origem mineral

2.85.00 — Óleos para transforma-
dores, chaves, interruptores e ou-
tros aparelhos elétricos

2.85.39 — Óleos simples, compostos,
emulslvos, não especificados (11-
cenciamento das importações li-
mitado às cotas autorizadas pelo
C. N. P.

2.86.00/10 — .Vasellnas (graxas ml-
nerais brancas ou amarelas)

Í.86.IB/40 — Parafina (bruta ou im-
pura e refinada ou purificada)

3.86.62AM — Cêras e resinas, ml-
nerall au fósseis

8.88.00 — Piche de alcatrão da hu-
lha e coque de piche ,

2.88.12 — Asfalto do petróleo
2.88.19 — Piche do petróleo
2.88.19 — Piche do petróleo e co-

que do petróleo
2.88.20 — Oleo branco e outros óleos

do petróleo
2 88.41 — EmulsBes de asfalto
2.88.43 — Asfalto dissolvido em

nalta (malte e plsasfalto)
2.88.45 — Massa asfáltlca (mistura

de asfalto com amianto)
2.89.01 — Butano em bruto (llcen-

ciamento das importações limita-
do às cotas autorizadas pelo C.
N. P.)

2.89.05 — Propano, em bruto (II-
cenciamento das importações II-
mitado às cotas autorizadas pelo
C. N. P.)

4.21.03 — Bacalhau
4.32.21 — Leite em pó simples (in-

tegral, magro ou desnatado) para
consumo humano direto, de acôr-
do com a definição do artigo 663,.
do Regulamento da Inspeção In-1

dustrial e Sanitária de Produtos ,
de Origem Animal, aprovado pelo j
Decreto n. 30.691. de 29-3-952. res-
peitadas as exigências, quanto â
classificação pelo teor de gordu-
ra. do artigo 668. e quanto ao pa-
drão bacteriológico, do artigo 648,
do citado Regulamento, publicado
no Diário Oficial de 7-7-852.

NOTA — O produto acima deverá
vir «condlclonodo em emhiln-
Bom original, herniMIca, e In-
violável, pronta para venda a
varejo.

4.32.99 — Leite Integral, evanorado,
un forma liquida (tipo "Cama-
tlon")
NOTA — O produto acima deve-

rá vir acondl. Imiarío em embn-
lanem original, hermética e ln-
violável, pronta para vendo a
varejo.

4.41.rn — Avela com casca
4.41.10 — Avela sem casca, paraIndustrlallzgc.lo
4.48. "0 — Cereais comnostoi. para

dletéllca infantil, tipo "Pablum"
S,ll.r_í0_ — Bromo
5.11.10 — Enxofre puro, em bastões

ou barras
5.11.21 — Sll.nlo
_.11.2_'?A — Tclúrlo
5.11.30'37 — Carbono « melnlóldcs

do grupo do carbono e do ozoto.
exerto 3.11.35

5.11.41 — Nitrogênio
5.11.43 — Argónlo
5.11.46 — Gazes comuns simples, ex-

crio hldro-ênlo, oxigênio e c!o-o
5.11.48 — Gases raros, não especlfl-

c.t^os
5.11.60167 — Metals alcalinos e al-

calinn-terro-os . .
5.11.-0:99 — Outros metais e meta-

lóides, exceto 5.11.86
5.12.001-19 — Ácidos e anidros, exce-

to 5.12.0o e 5.12.12
5.13.00C2 — Amoníaco ç amônlo,

puros para flis onallticos
5.13.(6 81 — Hidróxidos, óxldos e

psrxldos mct.V<.os, exceto 5.13.36.
5.13.56 c 5.13.62

5.14.W99 - Sulfctos, sulfato?, per-
sulfatos e alúmens. Sulfltos, hl-
drossnlftos, hloo.sulfitos, exceto
5.14.00,5.14.16, 5.14.30, 5.14.33
5.14.45 e 5.14.61, sendo oue o
5.14.37 — sulfato de alumínio —
só o tino Isento de ferro, conten-
do 17 18', de auimlna ¦ solúvel,' e
3.14.74 — bls.ulfllo de sódio - sô-
ment-- em nó (sólido)

5.15..0'89 — Sai_ h .In.cTMdo.. exce-
to 5.15.11, 5.15.40, 5.15.43 e ....
5.15.61

5.10.C089 — Sais dt ácidos metáli-
COS

5.17.00'39 — Nitratos, nitrltos e car-
bonatos, exceto 5.17.43 e 5.17.52

5.18.00'99 — Outros saij minerais,
exceto 5.18.70 e para balancea-
mento de rações

5.19.ro — Metals preciosos em es-
tado cololdal

5.19.19 — Sais de ouro. quando com-
provadamente destinados à fábrica-
Cão de agulhas hipodérmicas

5.19.51 — Amálgamas de metais, ex-
clusive os preciosos

5.19.55 — Metais e metalóldes em
estado cololdal, exclusive os pre-
ciosos

5.19.60'69 — Fosfetos
5.19.70Í79 — Carbureto, exceto ....

5.19.71
5.19.99 - Sillca gel
5.30.0CJ99 — Hidrocarburetos e seus

derivados halogenados. sulfonados
e nltrados, exceto 5.3..23'24
5.30.33. 5.30.50151, 5.30.53155
5.30.57 e 5.30.61162.

5.31.0099 — Alcools, exceto 5.31.00.
5.31.01, 5.31.05, 5.31.20125. 5.31.32.
5.31.41 e 5.31.47

5.32.00|80 — Aldeidos. cetonas, qui-
nonas, _ seus derivados halogena-
dos, sulfonados e nitrados, exce-
to 5.32,00, 5.32.20|24, 8.32.40, ....
5.32.58, 5.32.61, 5.32.70 e 5.32.80.

5.33.02 — Éter dibutilico e éter di-
propllico' .¦'v-./i .' . • _»•¦ I'

5.33.30-^.ViDIetllenglicol'. *
5.33.40 — Eucaliptol '
5.33.41 — Cineol
5.33.99 — Carboxy-m et i 1-celulose,

éter etileno-gllcol monoetil e éter
etileno-glicol monobutil

5.34.00|29 — Monoácldos aciclicos sa-
turados.exceto 5.34.02, 4.34.04 
5.34.08.

0.34.30|39 — Monádldos aciclicos
não saturados

5.34.42 — Ácido maleico
5.34.43 — Anidro maleico
5.34.50Í52 — Ácidos benzóico t cl-

nãmico
5.34.71172 — Ácidos mállco • tartá-

rico
5.34.74 — Ácido glucônico
5.34.81 — Ácido salicllico
5.34.83|84 — Ácidos gáliqo e ani-

sico
5.34.90191 — Ácidos nnfténico i sul-

fonaft.nlco
5.34.98 — Anidros orgânicos, não es-

pecificados
5.34.99 — Ácidos nSo especificados.
5.35.40 — Salicilato de metila
5.35.50 — Dibutilítalato
5.35.62 .— DImetilftalato
5.35.59 — Acrllatos e metacrila-

tos de etlla, metila e butlla
5.36.00/99¦— Compostos organl-inor-

K&nicos, exceto 6.36.30, 6.3G.40/49,
5.36.51, 6.36:64. 5.36.62, 5.36.90,
5.36.95 e 5.36.97/98,

5.37.00/20 — Aminas, aeus sais e
derivados halogenados. sulfonados
e nltrados, exceto 6.37.03

B.37.40 — Etanolaminaa
6 37.50 — Amlnocresóis
5.37.90/92 — Dlmetilglioxlna. alofa-

nato de benzila e fenilhidrazina
6.37.99 — Hexametllenotetramlna
5.39.00/03 — Fenois e fenóis álccols
6 39.30/36 — Compostos heteroclcli-

cos, exceto 5.39.32/33 e 6.39.35/36
5.39.70/79 — Hldratos de carbono

qulmicamente puros, exceto 5.39.70
6.39.80 — Coalho
6.39.88 — Papaina
5.39.99 — Fenóis e fenóis álcoo.s,

não especificados,' exceto paranl-
trofenll técnico

5.40.84 — Emetlná
6.45.40/59 — Extratos de glândulas

e de outros órgãos, para fins te-
rap.utlco-, estamdardizados, ex-
clusive suas preparações sob
qualquer forma de preparo, e ...
5.45.45

5.49.02 — Catgut, crlna, fios de
alumínio, cobre, Unho, seda • se-
ni.Iha. tos, para outuras, • drenos
de borracha ou metal , ordinário,
em ampntds ou tubos com líquidos
intlsséptlcos

5.49.04 — Fios de prata (curatl-
vos cirúrgicos)

5.49.08 - Laminaria* em tubos
do vidro com liquide antlsséptlco

5 51.50/99 — Produtos sintéticos
para curtumes

5.53.10 — Cloroflla hldrossolúvcl,
farmacêutica

5.55.00/80 — Corantes derivados do
alcatrão da hulha, índigo natural e

laças artificiais, exceto: .
amarelo metanll n» no "Colour In-
dex" 338
alaranjado II n« no "Colour In-
dex 151
azul direto BB n« no "Colour In-
dex" 406
azul puro Benzo n» no "Colour
Index" 520
azurina Benzo G no n« "Colour
Index" 602
castanho direto SGN no n» "Co-
lour Index" '696
castanho direto M no n«
Index" 420
r.lgroslna WLG no n«
Index" 865

E no n»

ENTRARÃO EM ViGO A 2.
DO CORRENTE

A Superintendência da Moeda e do
Crédito está esclarecendo aos interessados
que a instrução n.° 87, que aprova as novas
listas de mercadoria de importação, somente
entrará em vigor no dia 26 do corrente, a
fim de ser dada a mais ampla divulgação pos-sível, inclusive nos Estados. A nova instru-
ção está publicada no "Diário Oficial" de se-
gunda-feira última, devendo sair no mesmo
órgão as correções e as omissões havidas na
publicação anterior.

5,67.(10/99 — Produtos detergente» e
emulslvos, exceto preparações para

Üxivifl.v contendo uu julu .mlnu;
(5.67.56).

5.80.00 — Ur-la-formaldeido (po-
lopds), cm pó ou grumos.

6..0.30 — M>'lapi!na-form_1dc!do
(melniac), e.n pA ou grun.M.5.82.00/50 — JK'fllna_ Mntctlca.,

ntv,f\ (.cnvflilos. e outros produto.1.
obtidos |v>r pollmcrlzaçlo (pó.
finim., crtnulo. liquido), excetob. s_. ou — Pollstlreno

5.l9.fll — J.nnilnas de pollvlnll-
hutlral pc rn fabricação de vidro
dn )<csuran_n.

5.91.60 —Estopim hldrínllco. ro-
coberto df matéria plástica, usado
na Indústria c\_ ni.iieraçAo.

5.. 1.70 — Espoletas elétricas, de
tempo » sb.no_rAfi.as.

ii.93.30 — Cliit.n de trho.
5.94.00 — Ca..Ina e cnselnatos

(exclusive colií.
5.31.10
5.114.29
5.ÍI4.39
6.P5.S0

oil").
5.95.60
5.96.10

.'Ilirina.
Mizeina.
Laclonllmmloa.
óleos de Pinho ("Pine

"Colour

"Colour

preto direto B no n« "Colour
Index" 581
preto direto RW no n« "Colour
Index" 662
preto direto BH n« no "Colour
Index" 401
preto amido 10B n» no "Colour
Index" 246
purpurina 4B n» no "Colour
Index" 448
vermelho congo n» no "Colour
Index" 370
verde direto G ne no "Colour
Index" 594
verde es-uro direto B n» no "Colour
Index" 593
vesuvln- BL n» no "Colour
Index" 331. 332
preto ao enxofre n» no "Colour
Index —
NOTA — Das licenças deveri
constar a cláusula Impeditiva da'mportação dos tipos acima cita-
dos . /

5.65.90 — Naftóls, suas bases e
sais.

5.56.99 — Pigmentos em pó para
a Indústria de tintas, exceto azu!
de cromo. laranja-cr.mo. azul da
Prdssla plgmentos de titânio, ver-
áe-croniQ e óxldo-da íerro» __.

para

e co-

— Asuarrás nstural.
Coloíónia.

5.96.39 — Alcatióo vegetal.
5.96.35 — óleos de alcatrão vege-

5.96.45 — óleos de creosoto.
5.96.60/65 — Derivados de colofõ-

nia e lios piclies secos rcsiiico..
5.96.70/80 — Piches vegetais de tó-

| da qualidade.
I 5.97.00 — Alc.trão mineral.

5.S7.10 35 - olees de alcatrão pa-
raflnicos o réus derivados.

5.97.70 — Amoníaco chi provenien-
te da distibçào do carvão.

5.99.07 — Terra fóssil ativada.
5.99.08 — Argila ativada.
5.99. _0 — Leveduras e fermentos

para indústria têxtil.
5.99.24 — Preparações para acaba-

mento de tecidos, n.c.
5.99.40 — Fluxos para soldas dc

metais.
5.99. . — Cargas e granadas

ex' . ;ão de incêndios.
5.99.55 — Produtos ouímicos auxl-

liares para a indústria de bor-
racha: aceleradores, vulcanizad.i-
res, antioxldantes, retardadores,
factis e semelhantes.

5.99.61 — Borracha clorada e ou-
tros produtos derivados de resina
naturais exceto sintéticas.

5.99.65 — Dcslncrustantcs para cal-
rioiras.

5.99.71 — Plastificantes.
5.99.75 — Peptonas, peptonatos e

outras matérias protéleas e derl-
vadas em solução.

5.99.81 — Acetato e nitrato de ce-
lulosa em solução (colódlos indus-

trais).
5.99.93 — Grafita artificial

loidal.
5.99.95 — Negro animal (negro de
ossos).
5.99.97 — "Tall oil". bruto disti-

lado.
5.99.99 — Pó fluorescente ou fosfo-

recente á base de fosfato de cal-
cio para fabricação de lâmpada
elétricas fluorescentes; compôs-
tos vedantes para latas: e prepa-
rações para estabilÍ7a.ão, emore-
gadas na Indústria de bebidas.

3.00.20 — Transformadores de fre-
qüência.

6.01.89 — Pertences e acessórios
quando comprovadamente para
fabricação de válvulas de rádio-
transmissão e rádio-recepçâo, ex-
ceto os tubos e bulbos de vidro

(77.45.91).
6.08.71/89 — Peças de matérias l*o-

lantes para máquinas, aparelhos
e instalações elétricas (exclusive
lsoladores).

6.08.91 — Hastes e outras partes
para lâmpadas elétricas.

6.33.50 — Nivelado, as.
6.33.80 — Pertences e acessórios
. para máquinas e aparelhos para

terraplenagem, construção e con-
servação de estradas, exceto os
relacionados no Anexo 1.

6.61.00 — Máquinas e equlpamen-
tos para fabricação de celulose.

6.69.30 — Máquinas e equipamen-
tos para Indústria de cimento,
com as exceções indicadas na 3"
categoria, sob os ns. 6.36.01/69, e
exclusive bolas para moinhos, sô-
mente ltcenciávçis com PVC da
3a categoria, sob o n. 6.31.51.

6.69.99 —¦ Máquinas e aquipamen-
tos para fabricação de álcalis, so-
da cáustica e cloro.
Máquinas e equipamentos para
fabricação de inseticidas, fungici-
das e semelhantes.
Máquinas ,-e equipamentos para
fabricação de adubos e fertillzan-
tes."6.78.00 — Rolamentos e esferas pa-
ra mancais,

6.78.34 — Moldes para indústrias
de pneumáticos e câmaras de ar.

6.78.99 — Buchas auto-lubrlfican-
tes.

6.79.72 —Fornos, não elétricos,
comprovadamente para a lndús-
tria de cimento, (exclusive refra-
tários).

6.80.11/19 —. Pertences e acessórios
para locomotivas.

6.80.81/86 — Pertences e acessárlos
para veículos ferroviários, exce-

to para locomotivas e rodas para
vagões de cargas (não se incluem
nesta excepão as rodas de aço
forjado para uso comprovado em
vagão de carga de capacidade su-
perlor a 70 ton. e de tráfego de
alta velocidade, exigindo-se ates-
tado prévio do Departamento Nn-
cional de Estradas de Ferro sabre
as quantidades necessárias).

6.81.79 — Válvulas e peças quando
comprovadamente destinadas à
fabricação de câmaras de ar.

6.84.80 — Pertences e acessórios
para as embarcações constantes
dos itens 

'6.84.11/49 
e 6.84.61/69.

da 3' categoria.
7.12.00 — Tubos para transfusão de

sangue e soros madlcamentos.
7.15.00 — Luvas de borracha para

cirurgia.
7.15.99 — Bombas de sucção para

medicina, Inclusice peças.
7.31.64 — Papel de sida para fa-

brlcação de papel carbono,, de
menos de 17 g por metro qua-
drado.

7.31.99 — Papel barltado p/ fabrl-
cação de papel sensibilizado p/
fotografia

9.36.99 — Papel de Seda, até 20 g
p/ m2, próprio p/ embalagem de
frutas, nos formatos e com os dl-
zeres exigidos pelo Ministério da
Agricultura.

7.40.99 — Cimento com alto teor
de alumina, conhecido como "Lu-
menlte Cement" ou "Cement Fon-
tu", quando comprovadamente
destinado à fabricação de concre-
to refratárlo.

7.42.91/99 — Produtos refratários:
exclusivamente em blocos, tijolos
e peças de carburetos de silício:
idem de peças eletro fundidas do
tipo "Corhart": idem de lava vul-
cânica; idem de cromo magnesita
para fornos rotativos de cimento:
idem granulado do tipo "Ramlx"
e "Basifirm"; idem de porozlta;
idem de mais de 70% de alumina:
idem de cromita; idem de silima-
nlta.

7 43.05/09 - Cadinhos de grafita e
nSo especificados (á base de pro-
dirtos refratários), exclusive para
construção e- u_o doméstico.

7.43.99 — Cones plrométricos refra-
tarlos e tampões de grafita para¦'.'içambas dc oço.

7.45.91 — Tubos e bulbos esperlaiF
p/ fabricação, no Pals. dc válvu-
Ins dc rádlo-transmlssão e rádio-
recepção.

7.49.32 — Carvão para eletricidade
(eletrodos, escovas para baterias,
ele).

7.59.39 — Cadinhos de prata com
ou sem tampa, cápsulaB e fios de
prata, quando comprovadomente
para laboratórios.

7.59.50 — Cadinhos de platlnn cnm
ou sem tampa, cápsulas e fios dc

. platina, quando comprovadamente
para laboratórios.

7.59.99 — Pinos para fabricação dc
•'.entes.

7.70.01 - Chapas e lâminas rte fer-
ro e aço, inclusive ao silício
(magnéticas), não revestidas, sim-
pies. lisas e com relevos antldcr-
rapantes.

7.70.05 — Chapas e lâminas corru-
gadas dc ferro e aço, elmples, nãn
revestidas.

7.70.li _ Chapas e lâminas de fer-
ro e aço, revestidas, lisas, galva-nl.odas ou zincadas.

7.70.19 — Chapas e lõmlnas de fer-
ro e aço. revestidas, Usas, n. e.

7.70.21 — Chapas de ferro e aço.
revestidas, corrugadas, galvaniza-
das ou rlncadas.

7.70.29 — Chapas e lâminas de fer-
ro e aço, revestidas, corrugadas.
n. e.

7.70.30 — Chapas c lâminas de aço
inoxidável, simples, lls.s ou cor-
rugadas.

7.70.80 — Chapas e lâminas de nl-
ruel.

7.72.01 — Fio ou arame de açu de
0.18 a l.ll mm de diâmetro (ca-

raetcrlstkv.s que devem constar
do pcdidol, quando comorovada-
mente destinados â fabricação rie
guarnições de cardas e liços: fio
ou arame de aço cobreado eletro-
l.t.camchtc. quando comprovada-
mente destinados A fabricação de
talões de rneumáti.os: c arame
tle aço inoxidável até 1.5 mm rie
diâmetro, quando rom provaria-
mento destinado A fabricado de
PTiilhas cirúrgicas e futuras.

7.72.P1 — Fio ou arame e outros
artigos, não trabalhados, dc ní-
miei e su-^s ligas.

7.72-95 — Fio on arame e outros
arti"os. não trahr.lhados, dc tun-
««Wnlo e i=iias ligas.

7.72.27 — Fio ou arame e outros
artigos, não trabalhados, de mo-
J'hd*nio e mias lisas.

7.7..41 — Trilhos de ferro e aço.
7.72.48 — Acessórios para fixação

de trilhos, exceto "tíref«nds".
p^epos e parafusos de linha.

7.74.11 — Cabos e cordoalhas de
ferro e a^o, com alma de cânha-
mo. a1?odíío nu aço.

7.73.01/09 — Cilindros e semelhan-
tes para cases comprimidos de
alta pressíín.

7 78.71 — Flanges e bujões para
tambores.

7 8..00 — Gaze dc seda quandr
comnrrvpdamente para peneiras
de moinho.

7.B4...1 — Gaze de rayon, ouando
comorovadamente para peneiras
de moinho.

7.86.89 — Gaze de "nvlon" quando
comorovadamente para peneiras
de moinho.

7.8^.99 — Tela de algodão merce-
riz"do e imnermeablllzado. csDe-
ciai para cobertura de plantações
de fumo raoelro.

7.87.51 — T.bos psra mangueiras
com revestimento interno de bor-
racha, para incêndio.

7.87-59 — Tubos para mangueiras e
semelhantes, com ou Fem acesçó-
rios de metpl. d" cânhamo .011 li-
nho, de 3" rie diâmetro, exclusi-
ve, nara cima.

8.52.65 — Filmes aerofotogr.métrl-
cos. excíd.ivamente em rolos de
19 cm e 24 cm de largura, ou. n-
do eomnrovadamente destinados
à emnrêsas e a entidades oue se
dedicam a trabalhos aerofotogra-
métricos.

8.R6.30 — Tintas para estamparia
de tecidos.

8.85.99 — Cánculas gelatinosas dl-
pnr'veis. vazias.

CIEX S/A Comércio -
Importação - Expor-

Ontem, Mie mercado funcionou
calmo, tendo o Banco do Brasil ofi-
1 i,il:.-.tiln ai seguintes tsxiti:

Venrt Comp
Libro J2,60:0 51,40.11
Dólar  IB.iC! 18.36
Franco suíço  4,1212
Bélgica  0.3793
França 0,0538
i'1'.'.d argentino,. ,, 1,3530
Peso uruguaio., ,, 8,1703
Peso boliviano .. ., 0,3137
Florim 4,00.5
Portugal 0,6607
Coroa sueca 3,6102
Coroa dlnamarque-
na 2,7490

Coro» Tcheco Eslo-
vara 3.6139

1,2779
0,363.1
•) 0325
1.3161
5.0321

4.3170
1.6328
3.3513

2,6310

2,39

O Banco do Brasil afixou pnra
a compra do nuro tino 1.000 1 C00
o preço de Cr$ 20,8176.

MEDIAR CAMBIAI.. FIXADAS
PEI.A CÂMARA SINDICAI,

CAMBIO OFICIAL
(Dli 20-3-954)

Nova York — 18.32
Londres — 59,9960
Suécia — 3.6102
Paris — 0,0338
Suíça  — 4.4112

CAMBIO LIVRE
Nova York  36,09
Nova York  58.98
Londres  164,00
Dinamarca  7,30

CAMBIO MANUAL
Dólar nmerlrano .. — A8.10
Franco suíço .... — 14,05

600,00, 5 % .. ..
Idem - Cr$ 200,00,

Pref. Julr dc Foro.
L'r3 1.000,00. 7 '",.

ücriovianas do EM.
do Rio, CrS 600,00,

iv cf dn Tereiopolli,
8 T-
Estado do Ido. CrS '
500,0(1, 0 (.,, nom

Pref, de Campos,

,100,00

.10,00

11000

518.01)

AÇÚCAR

DECLARAÇÕES DO GOVERNO BRITÂNICO
sobre o comércio com os países

soviéticos

.1:10.00 -

200,00

760,00

193,00
Pref, de Novn Frl-

burco, 9 %.. ,,
Pref. de Petropolis.

7  600,00
riod. Estado do nio,

150,00

150,00

180.00

180,00

CAMBIO LIVRE
BANCO DO BRASIL

(Dia 23-3-9..4I
Vend. Comp.

Libra.. 15. ,30 Hfl.IO
Dólar..  5-.00 51.50
Dólar (convênio) .. 38.00 40.00
franco  0,115 0,108
Suécia  7,916 6,039
Dinamarca  6,006 5,121

OUTROS BANCOS
Cotações do d.lar:
Na abertura: Compra, CrS 55,20 a

56.00. Venda, CrS 50.30 a 57,50.
No fechamento: Compra, CrS 50,00.

Venda. CrS 57,50.
Cotações da libra:
Na abertura: Compra. CrS 157,00

Venda, CrS 161,00.
Nn fechamento: Compra, CrS

157.00. Venda, CrS 161,00.
.'.n-ado fraco e com alguns ne-

gôclos.

BOLSA

250,00

Apol. municipais:

Emp. 1031, 6 %. ..
Emp. 1917, port., 0^
Emp. 1004, port., 6%
Decreto 1.999, 7 %.
Decreto 1.530. 7 •"_.
Emp. 1914, 5%, port.
Decreto 3.261, 7 %.
Decreto 2 097, 7 •"„.
Decreto 1535, 7 ¦&.

Açfies de bancos:

Moreira Sallcs.
Lowndes
Capital  220,00
1'rcfcltura do Dls-

trlto Federal.. ..
Credito n.a! de Ml-

nas Gerais
Brasil
Andrade Arnaud ..
Distrito Federal. ..
Comercio, nom.. ,.
Idem. port
Janeiro

Pnrtugu.s do Brasil,'
nom.

Nacional de Minas
Gerais

Lavoura do Minas
Gerais

Comercio e Indus-
tria dc Minas Ge-
rais .,

Nacional do Traha-
lho

Banco Cidade do
Dio de Janeiro..

Operador
Mauá

530,00

310,00

115,00
183,00

1113,00
175,00
188,00
175,00
175,00

327,00

130,00

Ontim, o ivercado dese produto
funclo.mi eitsvai t com 05 preço*
sem alterado.

Enlrnrnm 40.883 soco», sen_o
4 DO. do ¥,. do Rio - .8.000 de Per-
ntmbucm «nlrom 20,000 e .ft.-iin
em riloquc 116 '.'37.

COTAÇflKU - Por 10 quilo» -
Mronco cristal, (Tis 300 00 a 3-8,00:
Amarelo CrS 181.00 a CrS 185.00;
mascovlnhns CrS '.00,00 a CrS 591,00:
mascavo r_« .nnon n cr» '.'8100.

mo timbím psro todo o ruto do
mundo "Nflo lemos nem que exa-

1 g.-rar nem diminuir as posilblll-
¦Inflei Em uti inundo onde há
In rtn» obstáculos n.ira o comercio
netJ. o a zona ni qunl ciibtttft*
tunr "inii expnniAn cornfroUldm»

ALGODÁO

O sr, Poter Th_.neycro.ct, mlnls
t'0 rio Comercio, disso cm 22 do
corrente nn CAmno (!"¦. Cmniins,
"or orasIAu dn discutido kftbre o I
comVTrln com ns pn(noi do hlnco )
soviético; ",ló tomamos o Inicia-

I tiva e o im '"i IntençAn nrnsse-,,
1 guir Faremos Isso com plena cnn- '"> "," HmH'-'» .mii.vHh. Devemos
clíneio dns riinrlderne.N dc nc. fei onhecer que uni dos ohstácu-
mirmiçn ner.««Arlni, Estimns dls. 1 '"s t n umn Iludo, 11 complexlda-
posto, a edilieieccr o grau inflxl-'"" e » -onteüdo '•'»'''¦ d» Ui-
nm dc Intercâmbio que oslejn ao Io dc produtos estratégicos. O Ret-
nosso Alcance". lno I.nldo nfln tem nenhum Inte-

Sc o mundo eM dividido cm ''otsu rln fomentur o com.i.lo .«
duna mondes seporndos, . um mun- i armamento» om potencial.
(Io enfermo no que so refere no ! . * opIltlSo dn governo hr^Antco

280,00

350.00

510,00
- 590.00

110,(1(1
300,00
inn.oo

313,00
320.00
480,00

470,00 150.00

O merendo desse produto fundo-
nou, ontem, estável e sem nindlfl-
CflÇfio nns eotnçAes.

Entraram I.4B7 fardos, sendo 695
(Io Ceará, CÜ6 de Noto! e 106 do Ma-
ranhJoi sairam 1.063 e ficaram em
Irnplcbes 30,1.0.

COTAÇÕES — Por 10 quilos -
Fibra lnn.n — SerldA, tipo 3, CrS
320,00 a CrS 325.00; llpn 4. CiS 310.00
a CrS 315,00 - Fibra mídia - Ser-
Ides tipo, CrS 285.00 n CrS 590,00:
tipo 3, CrS 270,00 n CrS 575 00; Cen-
rá tino 3. CrS 263.00 a CrS 570/'0;
tipo 5, CrS 525.00 e CrS 530,00 - Fl-
hrn cudta - Malas - Tipo 3. CrS
515,00 a CrS 350.00: tino 5. nomln.l;
Paulista, tipo 3. nominal tipo 5,
Cr» 518.00 .1 CrS 220.00.

GÊNEROS
O merendo de gêneros nllme"ti-

cios funcionou onlem com o so.
eulnto movimento:

365.00 - Enír Salrt is 1
Banha, caixas l.f.O 809

330.00] Arroz, sacos I.WM 4.5-vi
Felino, sacos. 3,5.1 2.0-i |
Milho, sacos l.T'! 2.50*1 ;310.00 Açúcar, sacos 6.000 '3.009 I
Chnrque, fardos ?ro

150.00 Farinha, sacos 0'0 1.0.0 1
A-eite. caixas 7.031
Cebola, caixas 500

360.00

330,00

250.00 150.00
200,011

que so roforo ao
comercio mundial". O sr. Thnrnc.v-
croft disse depois, segundo Infor-
mn o corrospnndonlo: "E' cotio
ter <• corpo envolvido em um tor-
ulqucte: quanto mnln se opurtn,
mnii Incômodo fica".

A , GrA-nrvtinhn se vi níctndn
om sun procuro de produto1! como
mndelrns e cereais, que tradlclo-
nalmcnte ernm fornecidos pelo Orl-
ente. Por sun vez, o Oriente cn-
reci de merendorins e se vi obrl.
gndu n contentar-se com o co-
márcio lliterno.
. Os Interesses do Ocidente exigem
restrições por motivos de seguran-
ça militar: por nutro Indo. OS nn-
ções orientais têm seguido nt. n-
non umn politica nutârqulcn para
bastar-se totalmente a sl mesmos."Se o Oriente deseja nmplinr snu
comércio, isto implicará umn con-
sld.rAvcl rcorgnnlzncAo dn utilizo-
VÍÍo dc seus recursos".

As Imoortnçõos dn Hússlu no nel-
no Unido foram em :!)..! dc ses-
flontu mllhOes de libras, do cinquen-
ti a oito milhões cm 1952. e de
qunrcnt.i milhões no nno passado.
As exportações do nelno Unido
parn a Hússia diminuíram também
(.Orei dc 3 u 4 milhões de li-
l.ns- por ano."Pede observnr-sc umn forte dl-
mlnuIçfio do comercio com os paí-
ses dc ntrAs dn "cortina de fer- I drei
ro'. devido en parte nos contro- j
;es estrnt. gleos. e em parte As
medidas autárquicos tomadas nos
referidos países". Antes da guer- |

Rellio Unido sA exportava

til como n expressou o primei-
ru ministro nn dia 2> de feve-
rolrn é (|iie umn dlmlnulcAo con-
sldeiAvcl dn controle de artigos ei-
trotégicos seria, sem «Irtvldn. hené-
fica 'reinos uma Idéln beu, ciar/,
de qunl o n melhor mnpelra ti»
considerar este assunto, e /ins pr# •
paramos nora cxpAr nossAi prop</i)*
tas detalhadas ante nossos i.rf<t-
gns. Acreditamos ser p'isslvel cetr.-
binar umn llstn dc contrOlo dt
produtos de verdadeira ImportAu-
cia eftratógiea, com umn diminui-
cão do restrições em dctermlnn-
dos artigos e uma expnns.lo do
comércio dos mesmos".

Acrescentou o ministro que ha-
via argumentos em favor e con-
tra um acordo solene de comfr*
cio, e que nesse sentido encon-
trnvn-se dlsoosto a considerar qunl-
quer sugcstfln. "O 

que reolmen-
to importa não silo ns formas so-
Ienes, mns multo mnls a vontade
c n capacidade de comerciar".

i^ceíenIeIcõíhidIàííiovas
medidas financeiras

do reino unido %
Londres, (B.N.S.) — A reaber-

tura do mercado de ouro de Lon-
(que iniciou suas operações

no dia 22 do corrente) e a de-
elsno dc eliminai as restrições no
uso da libra esterlina entre na-
qões que pertencem nem A

250.00 -

Funcionou a Bolsa, ontem, com
trabalhos bastante ativos.

Os negócios rellzados foram ie-
rtllares; Cotaram-se as obrl «ações
de Guerra, as apólices da União, as
rie S_o Paulo, 5, 6 e 8 % e os ml-
nelras. 5 ""r, de sorteios, sustenta-
rias. As municipais da Prefeitura do
Distrito Federal regularam estáveis
e os demais títulos calmos, como _c
vê cm seguida.

emp. antigos.

VENDAS

Apólices da Unlâo:

47 Unlform
3 Idem. CrS 200,00.

211 D. Emis. Nom...
503 Idem
158 Idem, port
5.(. Idem.
300 Idem,

21 .'cm.
M Tdem  .. .. ,

151 'dom
05 lJem
15 'dem
10 '-'em

, 3 D. Emis. pt. Caut..
49 Reajustamento .. .

Obrigações:

10 T. Nac. 1930 .. ".. 
,

10 Idem, 1939
50 Ferroviárias

1 Guerra, Cr. 500 00 .
1 Idem. CrS 500.00. .
O.Tdem, CrS 1.000.00

20 Tdem
30 Idem, CrS 5.000.00

CrS

705.00
100.09
70_.00
710.00
ROR.OO
fl'0.001
770 00
775.00
779.00'
7"<o.on j
75" 00;
7*>o no i
Roo.oo;
TO 00 j
8'5.00

I

r^o no
8"' "0
<*"0 f\r)

I«TI0Í
j»n nn
3~- on|
P"" e.n ¦

4 400,00!

Cia. de Estradas
de Perro:

¦Minas São Jeronl-
mo, ord

Idem, pref
Paulista, port

Cia. de Tecidos:

Nova America, nom
Manufatura Fluml-

nense 
Cnnflanca
Pctropolitana .. ..
Cnrcnvndo
America Fabril. ..
Taubatè Industrial
Progresso Industrial
Sfio Pedro de Al-

cantara, port ..
Idem, nom
Industrial Camplsta
Dona Isabel

Cia. de Seguros;
Previdente 
Argos Fluminense,
Confiança
Seeurns Gerais. ,
Varejistas

Cia. diversas:

30,00
5U.00

BANCO DA METRÔ-
! POLE DO RIO DE

28.oo! JANEIRO S.A.
i5o,oo Rua Buenos Aires, 59

! Rio de Janeiro
450,00 I ASSE.IM-FtA 

*GB!UL 
OllDINARIA

CoCnvidamos o.s Sr*, nrlonlsías n
s'? rcttntrcni em asaembl^la" p*?nl

! oara o bloco soviético cerca de qua-1 zona rio dólar nem a zona da II-
brn foram em geral multo bem
recebidas no pois c em toda a
Comunidade.

A reação Imediata na África do
Sul foi uma declaração na Cida-
de dn Cabo pelo sr. Havcnga, ml-
nistro da Fazinde dn UnlSo, refe-
rcnle i, sus| .nsno imediata da ven-
da do ouro com prêmio pelas mi-

259,00
320.00

320.00
200.00

110 00
450.00
200 01)

300,00
200.00
280.01)

7.500.00.

400,00

2.200.00
450,10
230.00

13'.00
300.00

900.00

135.00

130.00
.110,00

803.00

185.00
2J8.0Ú

taçao
ASSEMBLÉIA liERAL ORDINÁRIA

S3o convidados os senbores Aclo-
nistas a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no dia 31 de mnr-
jo de 1954, ás 16 horas, na sede so-
ciai, á Rua México, 98 pi 10» andar,
salas 1008/9, para tomar conheci-
mento e deliberar sobre os seguin-
tos a-.suntoe:

a) Exame do relatório, balanço e
contas, relativos ao exercício de
1953.

b) Parecer do Conselho Fiscal,
c) Assuntos de Interesse geral.
Rio de Janeiro, 16 de marco de

1954. - (n) Jodo Ptníieíro FII/io -
Diretor Presidente'' Í17552)

COMPÍNHIÃCARiOCA
INDUSTRIAL

Chamada de Capital
Convldam-se oa Senhores aclonls-

tas subscritores do aumento d« Ca-
pitai autorizado pela Assembléia
Geral Extraordinária de 2 de Janel-
ro de 1952 a comparecerem á sede
di Companhia & run _• de Março
n» 6, 10» andar nesta Cidade, todos
os dias uteis com exceção dos sá-
bados. dos 14% ás 16 horas, a flm
de efetuarem o pagamento da 6» e
ultima chamada de capital, corres-
pondente a 15% do referido aumen-
to.

, Dividendo de 1953
¦ Na sede da Companhia á rua 1"
de Março n° 6, 10» andar nesta Cl-
dade, paga-se a partir do dia 22 do
corrente, todos oa dias úteüs com
exceção dos sábados, das W/s ia 16
horas o 43» Dividendo, a ra.So de
Cri 6.00 por ação integralizada e
CrJ 4,20 por açío com 70% realiza,
dos.

Rio de Janeiro, 20 de Março de
1954 — Raul Rocha Lisboa — DI-
RETOR-OERENTE (135S8)~ 

EXPOSIÇÃO NACIONAL DE
ANIMAIS E PRODUTOS

DERIVADOS
Süo Paulo, 23 (Asp) — A 3 ds

abril próximo, será inaugurada no
Parque de Água Branca, a XXI
Exposição Nacional de Animais e
Produtos Derivados, como parte
dos festejos do IV Centenário de
Fundação da Cidade de São Pau-
lo.
Aos e-ípositove; dos animais ver-

cedores serão distribuídos 99 prê-
mios, que compreendem 57 taças,
18 troféus e 24 medalhas.

Para a Inauguração da impor-
tante mostra, aguarda-se o compa-
recimento do presidente da Repú-
blica, sr. Getúlio Vargas, qué pro-
meteu estar em SSo Paulo nessa
ocasião, •-- ..

1

Apols. estaduais:

fi Minas, 1.177
fi Tdem. Rec\. Ia sfrie .

51 ""Mtias, 1934,r 1» série
25 Idem.
12 Ttfem, 2" série .. ..

3 Trl.m. 3» série .. ..
23 São Paulo

7 Idem
". T^em, 4o C»nten*rio .

900 Tdem, unKicadas. ..
06 Idem, uniformizadas.

Annllrps Mlllllrlnaís
rio Distrito Federal:

21 Emp. de 1931

'• MO . 190 1-0
130.00

111
17°rn
570
799

145,00

Ações de bancos:

200 C. Real de M^as Ge-
rais, CrS 200,00 .. .. 250.00

Aç.es de companhias:

13 Tecidos Con'Ianca In-
dustrial, CrS 200.00 . 200.00

40 C, P-ahina, pref.. CrS"09.00  B90.00'1S7 Trien»  895.00
102 Idem  900.00
.45 Cl». p"to Aratu, CrS

1.000,00 1.080,00
2.309 r>~-as de Santos. CrS

200 00, nom  180 00
050 Tdem. port  185.00
300 Mesbla, CrS 200,00 .. 550,00
500 Minas . 5o Jeronlmo,

CrS 100,00, ord  29,00
50 Motorista TTn. Cnm.

Tmport. CrS 200.00.. 200,00
200 F, e L. Min*. Ge-

rais, Crí 200.00.. .. 195.00
110 B. Mineira, pt., CrS

1.000.00 2.000.00
50 M"m  2.050.00

10540 Sld. Mannesmann, —
CrS 1.000,00  1.000.00

300 Sld. Nacional, CrS
200,00 ........ .... 205.00

100 Valeria Segunda, CrS
200,00  222,00

OFERTAS DA BOLSA
Vend. Comp.

Cr$ Cr?

870,00 840,00
830,00
930,00
870,00
845.00

700,00

710,00

810,09 805,00
775.00

780,00 775,00

815,00 812,00

— 485.00

Obrlg. da Unláo:

Tesouro, 1930, 7 %.
Tesouro. 1921, 7 %.
Tesouro, 1932, 7 %.
Tesouro, 1939, 7 %.
Ferroviárias, 7 %..
Guerra. CrJ 5.000,00,

6 4.420,00 4.400,00
Idem, Crt 1.000,00 . 858,00 855,00
Idem, Crf 500,00. .. — —
Idem, CrS 200,00. .. — —
Idem, Cr$ 200,00. .. — —

Apol. da Unláo:

Uniformizadas, S %
Diversas Emlssfles,

5 
Diversas EmissSes,

port., 5 
Idem, cautelas.. ..
Idem, antigas .. ..
Reajustamento Eco-

nomlco, 5 %.. ..

Apol estaduais:

Minas Gerais, 7 %,
port

Idem, decreto nú-
mero- 1.177, 7 %

Idem, l»._érle, 5 %
Idem, 2» série, 5 %
Idem, 3* série, 5 %
Idem, Popular, 3 %
Recuperação Eco-

nomlca, 7 %, 1»
série .. 

Idem, 2» série .. ..
RecuperaçSo — 3»

série 
Sst. de SSo Paulo,

S. Paulo, unifor-
mizadas, 6 %.. ..

Unificadas de SSo
Paulo, 6 % . ..

Centenário de SSo
Paulo, 6 % .. ..

Pernambuco, 5 % .
Est do Esp. Santo,

%..
Pret. de Belo Ho-

rizonte, 7 %.. ..
Rodoviárias Est. do

Rio Grande do
Sul, 8 

Eletrificação E. do
Rio, 8 %', 2« sé-
rie

rr?.. ,".t.r*< rr»

120.00
560,00
118,50

117,00 114,00
112,00 110,00

—' 190,00

525,00 -
545,00 540,00

520,00 —

178,00 177100

792,00 790,00

575.09

420.00 —
60,00 —

430,00 410,00

475,00 —

780,00

620,00

Dof-as de Santos.
port

Tdem. nom
Docas dn Bahia. ..
Força e Luz de

JiTÍnas Gerais.. ..
Corv. Brahma. ord.
Idem, pref
Pm.lifita de Força e
Luz  195.00 190,00'

Bel.qo Mineira.. ..2.050,00 2.000,00,
Brasileira de Fncr-

gia Elétrica .. .. 190.00
Mesbla  250,00
Sir^mrgica Nneio-
nal  215,00 .205,00

Ar o Industria e
Come-cio ... — 2. '100 00

Ferro Brasileiro. .. — 410,00
rir—"'o Aratu . .. 1.100.00 1 030.00
Brasileira rie Meias 400.00 370.00
Energia Elétrica Rio i

G-andcnse . .. 200,00
Forca e L117 do Pa-
raná  200,00

Vaie do Rio Doce. —
tdem. Dorl  450,00
fínrkson Ind e Co-

márcio Kibon.. .. — 600,110
Idem, pref.  17.1.00 165.00
('analr  110,00 100.00
Varvin  300,00 200.00
Valeria S.  230,00 212.00
Idem. 2»  226,00 203.00
Brasileira de Hou-
pas — 1.200.no

Minas de Butiá.. .. — 28.00
Sul Mineira de Ele-

tricidade, pref. .. — 130,00
Idem, ord — 200.00
Força e Luz Sul

Rio Grandense .. 200,00 195.00
Valeria Segunda, S.

 224.00 206.00
Listas Telefônicas
Brasileiras —

Carioca Industrial —
Parafusos Sta Rosa 200,00
Comercio e Indus-

tria Freitas Soares 200,00 —
Paulista de Força e

Luz.. .. - 190,00
Navegação São Jor-

ge, nom  210,00 —
Eletromar 1.200.00 —
Freitas Soares, pref. 170,00 —
Usinas Nacionais . 1.500,00 —
Cimento Vale da
Paraíba — 250,00

Refrigerantes Gua-
nabara —

Idem, ord —
Frota Carioca .. .. 170,00
Lojas Americanas . 3.500.00
Hotéis Palace . .. 700,90
Usinas Nacionais 1.500,00
Pneus General, ord. 1.510.00
Lopes Sá de Fumo 2.000,00
Ultragás. pref  170,00

Ocbentures:

Tdinfírh. !>* lfi horru. do dia 6 de
abril de lí\"i_, ni si.de enclal. A ruafcRnenos A'rea n" 50, nesta Capital, a
flm dc:

?) votarem p dailherarem sfthre o
reí.ltório da Diretoria, Pir^cor do
Conselho Fiscal, halanços, contas- e
(lema!a rl^ciimentoa relativos no
exercício d» 1953:

b) elefft-iem os memht-ns efetivos e
suplentes dn Conselho Fiscil pnra o
exercício de tP5i, e flxar-thea os
honnrrtigios,

c) Moverem um membro nara o
Cnnselh- Consultivo e fixar-lhe os
liopor.-.ri.is;

d) fixaram os honorário? da Dire*
toria.

Firam suspensas as transferenciai;
do açn>ji nt^ a data da realizacüc da
assembléia,

Hio <\p Janeiro, S de mnrro de
1954. - BANCO DA JIKTRrtPOLl-
HO PTO DE .IAN'F.IP.0 S.A. -- A
Diretoria. — (a) Aii.Ksfo do A-™-
rnl p.i.toIc Jr.; Fmianilo /l/IilKrf
Srqvrin, Thedim ; Frnvklin Ütinsln.
ii_ Madruga, (12001)

tro por cento de sun exportoçfio
total; hoje a proporção baixou a
meio por cento. Nos anos de pré-
guerra mais ou menos doze e melo
,:or cento dn 

'exportação 
alemã ia

para o bloco soviético: açora só
<* de um por cento Antes da
PUerra. o Japão enviava trinta por
cento de suas exportações para a
Chino, atualmente só manda melo
por cento.

Potre-SC notar que os paises da nas da "nl-io Sul-Africana. De »•
Europa Oi'cntal e Rússia estão
hoje disoostns a comerciar mais
com o Ocidente. Como resultado
<!a visita rie alguns homens de ne-
eócio à Rússia, o ministério do
Comércio foi notificado de pedidos
assinados no valor de cerca de
seis milhões c melo de libras
Também sc exportarão vinte bar-
cos de pesca de arhastão, no va-
lor de seis milhões dc libras, e
maquinaria têxtil no valor de um
milhão e duzenta e cinqüenta
mll libras. Ainda se encontram em I
Moscou alguns homens de nego- I
cios e foram feitas ao Ministério
diversas averiguações _>ôbre produ-
tos vários. O ministro informou
aue seu departamento havia alu-
dade em tudo o que era possí-
vel os referidos homens de nego-
cios

Exnressou que ninguém podia"ilcular com certeza até que pon-
to podia desenvolver-se em deter-
minadas circunstâncias o comércio
com a União Soviética. A Rússia,
nrrescentou, é um importante mer-
cado em potencial não só pnra
os produtos do Reino Unido, co-

TRÊS MILHÕES DE
DE CAFÉ DE Mhl GERAIS

animadoras notícias transmitidas ao presidenie do I.B.C. por
técnicos do governo de Minas

300.0')
140.00

600,01)
200,00

•(00,00

.50.00

Docas de Santos,
7 

Lar Brasileiro, 8 %,
2» série

Idem, 1» série, 8 %
Idem, 3» série, Cr$

1.000,00, 8,04 % .
Cotonificlo Gávea .
Cervejaria Brahma,

9 
Antártica Paulista,

— 160.00

180,00 -

980,00
185,09

4.900,00

181,00

Letras
rias:

HIpoteci-

Prefeitura do Dls
trlto Federal, 7 %

Brasil, 5 
760,00
880,00

740,00

CAFÉ
ísse mercado funcionou ontem,

em posição firme, mas, sem modi-
ficação nas cotações.

Os negócios conhecidos foram de
1.000 sacas, ao preço de Crf 340,00.

Entradas: 8.896 sacas; saldas:
20.033, sendo 11.216 para a Europa,
6.5E0 para, a América do Norte e
3.157 para a América do Sul; exls-
tência: 378.000; despachadas para
embarques: 58.868.

COTAÇOtS — Por 10 quilos -
Incluindo o preço da sacaria — Ti-
po 3, Cr? 349,60; tipo 4, CrS 347,20.
tip 5. Cr? 344,80; tipo 4. Cr? 342,40:
tipo 7, Cr$ 340,00; tipo 8, CrS 330,00

PAUTA - Preço: Estado de Mi-
nas Gerais, tipo comum, Cr? 34,00
— Idem, fino, Cr$ 43,25 — Estado
do Rio comum. CrS —.

CAFE' A TERMO
Contrato A

Abertura:

Março, 1954 . . .
Abril, 1954 ....
Maio. 1954 ....
Junho, 1954 ....
Julho. 1954 . . .
Agosto. 1954 . . .

Vendas: 500 sacas
Posição — Firme.

Vend.
S'/v.
S/v.

353,00
S'c.

355,00
354,00

CAFE' A TERMO
Contrato A

Vend.
Março. 1954 . . .
Abril, 1954 . . .
Maio. 1954 . . .
Junho. 1954 . . .
Julho, 1954 . . .
Agflsto. 1954 . .

Vendas: Nada.
Po.lç.o; Firme.,

S/v.
S/v.
S/v.

356.50
356.00
355,50

Comp.
345.00
346.59
347.00
347,00
347,00
346,00

Comp.
347,00
348,50
349,00
349.00
343,00
348,00

Em c« panhla do sr.
representante de Mina? "Gerais 

na
Diretoria do Instituto Brasileiro do
Café, visitaram hoje o sr. João Pa-
checo e Chaves os srs. Juarez de
Souza Carmo, Secretí.io de Agr!'- :-
tura; Vitor de Andrade Brito, Che-
fe do Serviço do Café; e Abelardo
Sarmento, Chefe da DMsãn de Dc-
fesa Sanitária Vegetal, todos dn
Estado de Minas.

As referidas auto. ri", es mineiras
apresentaram ao presidente, do I.B.
Co relatório das atividades do
Governo do Estado, destacando a
parte realativa ao café, cuja Inten-
sificação se deveu ao acordo firma-
do eiV.re o Instituto e o referido
Estado.

As noticias que foram dadas sfl-

VISITA DO PRESIDENTE DO
I.B.C. A SANTA CATARINA
A comitiva e o programa

das atividades
Ficou fixada para 8 de abril

próximo a data da .isita do sr.
Pacheco _ Chaves, presidente do
Instituto Brasileiro do Café, oo
Estado de Santa Catarina, ? con-
vite do respectivo go-êrno e do
presidente do Curso de Expansão
Cultural, vice-almlrante Carlos da
Silveira Carneiro.

A comitiva, composta do presi-
dente do I.B.C, e exma. esposa.
Chefe do Gaoinete Breno Lem. As-
prlno, assessor técnico Rui Miler
Paiva e Chefe do Departamento
de Assistência á Cafeicultura, agra-
nomo Walter Lazzarinl, seguii di-
retamente para Joinville, onde se
iniciará a visita a dez viveiros
de mudas selecionadas de cafeei-
ros, organlz. dos pelos técnicos do
Instituto, segundo os termos do
convênio assinado entre e autar-
quia e o Estado.

Em Florianópolis, no Curso de
Expansão Cultural, o presidente do
I.B.C, pronunciará uma conferên-
cia sflbre o tema "C Café no
r.asll", abordando os principais
aspectos da nossa economia café-
eira. Na ocasião, será saudado pelo
sr. Vítor Peluao Júnior, Secretário
de Agricultura e um dos direto-
res do Curso. Em almoço ofere-
cldo pelo Curso e um jantar ln-
tlmo no Palácio do Governo com-
pletarão o programa de permanên-
cia do sr. João Pacheco e Cha-
ves, na capital do Estadi

bre o cni. são bastante animado-
ras, pois essa lavoura se vem de-
senvolvendo de forma promissora.
A safra, devido a 40 dias dc es-
tiagem na Zona da Mata, não será
muito grande, sendo a previsão dos
técnicos de cerca de 3 milhões de
saca.-.

No Sul de Minas, não ha era
o'ie' ra na previsão da safra de ca-
fé finos.

ó'(i' polo do instituto Brasi-
leiro db Café, o Gcvêrno de Minas
riesenvòlve esforços especiais no se-
tnr cafeeiro, mostrando-se o Secre-
tário da' Agricultura e demais téc-
nlcos muito animados. Com a ra-
cionaüzação das culturas e outras
providencias constantes do convô-
nio firmpdo. espera-se que a safra
de 1955/56 seja bem melhor que a
atu .1, o Estado referido.

gora. em diante, as minas vende-
rão a pirduçiH inteira ao Banco
de Reservas Sul Africano, (al co-
mo. se fa .Ia _ntcs dc 1949.

O governo sul-africano procurará
que Importantes quantidades de ou-
ro selam vendidas pelo Banco rte
Reservas no mercado londrino.ein-
bora não se deseje sobrecarregar
o referido mercado com somas ex-
cessívas.

O sr. Havenga acrescentou que
não esperava que a reabertura do
mercado londrino conduzisse ime-
diatamente um aumento impor-
tante do prêmio sôbre o preço
oficial do ouro. Nã.i obstante, con-
siderando a posição . do mercado
londrino parecia pouco provável que
os produtores de ouro pudessem
obter melhoras preços em outros
lugares.

Sir ..rthur . adclen, tesoureiro
federal da Austrália, disse que em
conseqüência da decisão britânica
se fariam algumas modificações no
controle de câmbio australiano. A
modificação principal se referena
aoi. pagamentos das exportações.
A modlfic.çS. principal se refe-
reri. aos pagamentos das expor-
tações. Salvu no jaso da zona

do dólar, Canadá, Turquia, Iraque
e Hungria, er. possível agora acei-
tar-se o pagamento er.i libras es-
terllnas sem levar em conta o
pals de residência do comprador.
As novas medidas eram um pas-
so importante para conversibilida-
de total da libra esterlina.

Em Ottawa. o ministro da Fa-
zenda Canadense, sr. Abbott, dls-
se que aava boa acolhida a me-
dida britânica para ampliar o, 11-
vre uso da libra esterlina fora
da zona do dólar, ira uma no-
va prova da suspensão efetlv de
restrições de câmbio.

Uma declaração oficial do Go-
vêrno da Roriésia do Sul acolha
calorosamente a reabertura dorner-
cado do ou: % Considera-se que o
referido passo não só contribuirá
para dar força a libra esterlina
como também abrirá o caminho
rà um aumento no preço oficial
do ouro.

ANÚNCIOS

MONTEPIO DO
CLUBE MILITAR

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Do ordem do Exmo. Senhor Gene-

ral Diretor, convido, por força do
artigo 28 do Estatuto, os associados
deste Mohteplo para a Assembléia
Gernl Ordinária, que se realizará no
dia 31 do corrente, às 17 horaa, na
sedo social na Avenida Rio Bran-
co n« 251, §° andar, sala 807, a fim
de eleger os membros da Diretoria,
do Conselho Fiscal e dos Suplen-
tes deste, tomar conta da gestão ad-
minlstratlva do Montepio, conhecer
do relatório anual do Diretor, dls-
cutlr e votar o parecer do Conselho
Fiscal, d* acflrdo com o artigo 27
do Estatuto. - •

Rio de Janeiro. 23 de Março de
1954 — (o) Coronel Armando Pe-
reira de Andrade — Diretor Sfcre-
fdrfo do Jfonfepio do Cluhe Militar

COLCHÕES
Retorma e laz novo a domicilio, de

crlna, cabelo, cearina e cortlça —
Martlnhn — Telefone 26-5529

(4U58)

OBJETOS DE ARTE
Vende-se em porcelana, marfim,

mármore, etc - Juntos ou separa-
dos — Ocasião - Rua do Rosário.
145 — Sobrado (13674)

CAUTELAS
JÓIAS -

MERCADORIAS
Compro. Pago o máximo. —

Negocio correto de qualquer va-
for. Sete Setembro, 125 1°.

(8226)

PASTAS PARA COLEGIAIS
Comprem diretamente na Fábrica

de Malta Guanabara que é a que
mais barato vende. Pastas para ven-
dedores de Laboratórios e Advogados

Malas para avião, maletas, sacos
de viagem etc. Rua do Lavradlo, 131Esquina da rua dos Arcos — Te-
lefone 42-3854 e 42-3168. (17575)

LIVROS USADOS
Compro em qualquer língua e sob

todos os assuntos em bibliotecas e
avulsos - Tels.: 22-6946 e 52-7254.

MOEDAS ^MEDALHAS
Compro brasileiras e estrangeiras

de qualquer metal. Rua México, 148,
sobreloja. Tels.: 22-6946 e 52-7254.

(10033)

ATENÇÃO
Compramos máquinas de costura;

Slnger, Pfaff, Alfa, Minerva e ovt
trás marcas, mesmo bichadas, con.
forme o valor de cada uma. Pag(
até 5.090 cruzeiros. Atendp pel»
telefone 43-9232. . (13019

FICAM NOVOS

TAPETES
CORTINAS
LAVAGENb t CONSERTOS

COPACABANA
TEL: 27-7195
CASA "JÚLIO"

I18128)

DIVORCIO
E NOVO CASAMENTO

MÉXICO
NO

Amplas lnformaçóes grátis.
Esmerada atençüo. Avenid»
Rio Branco, 108 - 9." andar —
Sala 504 - Telefone: 52-5494.

115432)

TACOS DESDE 30,00
Peroba e nutras madeiras — Rua Prefeito

Olímpio de Mello. 1514 (5962)';

Correntes oara hirieletas
Vendem-se 15.000 correntes marca DID Best Blue

1/2" x 1/8" x 114 elos, pronta entrega. — Hugo Sebèn
- Av. Pres. Vargas 446 - 20." - Grupo 2002 - Tel.

("2599.) 
'23-0289. (10190)!

PRODUTOS OUÍMICOS
INDUSTRIAIS E FINOS

Procedência IUGOSLÁVIA Pronto embarque.
Distribuidor: Bua São Francisco Xavier. 86 - Telefonei 57-3361

Telegrama: Feroslal — RIO
(496W

¦
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COlIItKIO DA MANHA — Oiiaiín-IVha. 21 dc Março dc 11154 2 ° CaJerno

ATOS RELIGIOSOS IEfELVMA MA DE ANDRADE FACEIRO

EUZA FERREIRA II QS HEIS
(MISSA DE 39.0 pu)

Joaquim Vidra dos Reis, Dr. Joaquim Vieira dos
RlU Júnior, senhora c filha, José Joaquim Caetano, se-
fthora • filhos e demais parentes, agradecem ns manlfcs-
íítjões de pesar recebidas por ocasião do falecimento
MK IM Inesquecível esposa, mae, sogra e avô EL1ZA
FERREIRA DOS REIS, e convidam seus parentes e amigos
para a missa de 30." dia que mandam celebrar por sua
boníssima alma quinta-feira, dia 25, às 8,30 horas, no
altar-mor da Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga
Si (Av. Passos). Antecipadamente agradecem a todos
oa que comparecerem a êste ato religioso. (1808)

Dr. Pedro Szyriiowski

ESTOJ0 KERN
I Vende.se pnra desenho, eom poucouso o oulro de maica Wllile, Juntosou lopitridoi, Oeulln, Rui itosár.o

149, aobriido. (13673)

COMPSO TUDO
(FALECIMENTO)

O Almirante Alarlco de Andrmlo Fncolro o senhora
coniunlcnin o falecimento do mui mile o sogra o convldnin ou
parentes o iuiiIros pnrn assistirem no scinilíameiito. O fó-l Mcüo _ Jc]o(i]j]Q /|o.J901
rotro snlrn fts 12 horas do hoje, 21, dn Cnpcln Rcnl Grnn- j
doza. (12981) I

aeiniiíirí», planou, miqtiMM, toie-•1 Ho, móveis, Allv-mAveis rliJet-Mi dtoil',, eva complrina o cstttcln»

Instrumentos de Musica

_mma*ta*»aimaam **v^*. Wwyfffi ,-»VrrALINA GIGANTE
(MISSA DE 7.o DIA)

Sua familia convida os parentes e amigos para a missa
que mi celebrada, em inlemão da sua boníssima alma, ama-
nhã, dia 25, às 8,30 horas, na Igreja N. S. das Meninas, à
Rua do Coulo na Penha. Antecipadamente agradece a Iodes
que comparecerem a êsie ato religioso. (37570)

»B»memeMmÊrmmiimimsmi»smmasmnmmmmmstmmm»^»mma»mmmmm»mBma

Dalila de Menezes Hunter
(1.° ANIVERSÁRIO)

Sua família convida parentes e amigos para
assistirem à missa de 1.° aniversário qeu em su-
frágio de sua alma manda rezar quinta-feira

tmmi fUDO
HncrriíMrnp, Mnirirtnroti ojftniii*

nas, cibirtn» tle arte. crlstnH, etc
™nii» cnmiildns •• Phhii.t bom

Tels. 5Z 9517 c 52-9711
«173321

HMÃGRECÃ SEM DIETA
OU GINÁSTICA

Aparelho usado ent
Hollywood

Vende-ie aparelho "Rolaxaclior"
rocém-clirKado doe ü B.A., eem uso.
fiitii mninvlllmiin npnrclhn t empre-
«i.do pelas mrtlHtAB de Hollywood
pura o rm-^treolmontn Independente
do qualquer pnrte do eorpo, pcrml-tlndo afinar n clnturn, remover uor-
duras, eto., eem o menor esforço,
enquanto V.B. de«cançs. Oportu-
nldo-do rara. Preço de ocsalllo — CrS
10.000,00, — Ver e tratar k Traia .do
Flamengo 300 — Apto. 101.

(00772)

Professores

Dl 4Mr\C KlC\\fi\\.
\ tíAMrt (ííVh.son iiin-M-iitii ,iu ,.ii hi ii •> 0 nntih undo r variado «toou ue mudou» ae yj-juoinrmílrlo i itpirtiinrntii dp'oh mcnorr« «reco» dl proçn e cnm u mili .iinpln Kitruiilla Isiiiilltain

ip ns pnsanipnln.H N U,i Rct-eiimins phnos uta dos cm troca Vrr rm ^sposlcilo na» < AS-\>»
OAP.SON i Itua UruKuahnn nu 107 1011 r Itun do Omilnr n 137 («nlre -Winlcln p Oonoalvea
Dla« M20S2I 7(1

PIANO 
"ALEMÃO, 

3 pedala, multo
.mm o bonito, pouqllUilmo u»n, to-
lMiih mnrllm coro matai, cordas oru»
jsnclna, s.m deflto - Cona, /cnlia
Jl, Tijuca. próximo a prtcjfo^

f> i /i iv o e
NACIONAIS - ALEMÃES - INGLESES

llrchit">n Itnisll M-iimnnn I irnlrldci Plrvci l-i.rstei Itu.lei
e nutriu l<« cj nl» e de «nutriu (la mennreu preçut dn lll.. a vM»
e a uriw.li Garantia <i.-.i>ii.i» - cama * mmiina ttn.. Chile '.,

(llc» em rrenle » Ualerla Crutelrn e a < pasuit d» Avenlrtat r Ku»
d* Quitanda o. entre i Hetemhrn e Assembléia |4!IRI1| 15

25 do corrente no altar-mór da Igreja de N. S. | cnohr°enha,e_

Viúva Prof. Dr. Bezerra de Menezes, Prof. THo
Bezerra de Menezes, senhora e filhos, Dr. Othon de Al*
rticida Cosia, senhora e filhos convidam os parentes,i , a. . ,AI n , , ,r „ ,,
amigos e colegas de seu pranteado, dedicado e Inesque- í0^?^ ?S 

10 hs> e em Pe,-r0P°l'S na Catedral
cível PEDRO para a missa que em intenção à sua bonís- os 9 hs. Pelo que antecipadamente agradecem
slnm alma mandam celebrar, dia 25, quinta-feira pró-
xlma, às 9 horas da manhã, na Capela do Colégio Militar,
confessando-se .antecipadamente gratos a todos aqueles
qne se dignarem comparecer a êsse ato de caridade cristã.

 (10174)

PIANOS NOVOS
NACIONAIS — ALEMÃES - INOLÍSES E FRANrESE9
VENDAS A I.ONC.O PRAZO: Cr? l.onn.00 MENSAIS

Beehatrln, StelnweR, SMrdmnycr, 1'levcl, EF^nnfeider, Blutbner, URA-
SIL, Schnrtzmnn e Luz. Rua Senador Dantn» n. 31 - 2° án'"r nito»
do Hotel Cnnllnentnl. (11003) 75

PROFESSORA dc acordeon e teoria ?""*",.?-KD"nS "Je%" g?,";?reinicia suan ntilis. à crlançoa, «c-1 ?5 tc^ 
f p"n ?7„:3,"J3 

ou
nhon>s e icnhorltns. Método Maa- l3cl"m Moreira 180, Lcblom.

PIANO - Vcnde-«o tnmnnho mi-
dio cm madeira ornnmentnda fn-
brlcnc.lo vlcnente tendo chegado dn
Einop.-i a um nno preço CrS 45.000.1IC¦ ' Av

Fono 41-1021.

Neriiio Teixeira Baltar

Daisy Ribeiro Cavalcanti
(MISSA DE 30.° DIA)

Lriz Fernondo Cavalcanti de Carvalho Lima, Nely Ri-
beiro Ccvalcanti e filha, Dr. Stélio Ribeiro Cavalcanti, Osvaldo
Pereira Lcgcy, senhora e filha e Dr. Paulo Maggessi Garcia e

,,, ., «, ,,i . „, . r.?n!iora, convidam seus parentes e amigos para a missa de
Walter GlOSetri e família COmtinTam O TO- 20.° dia aue mandam celebrar pela boníssima alma de sua

lecimento de seu pranteado NERI NO TEIXEI- i S^íSL?81 'VSV hi^P^liS!0"!6' J'alVhl"íe,,rÇl diB l5ná rwi-r-in .1 f,e mar?0' as '°'30 noras, no altar-mor da lareia N. S. do
RA BALTAR e Convidam para O Seu Sepulta- Carmo, à Rua 1.° de Marro. Desde já agradecem aos nus
mento hoje, dia 24,4.a feira, òs 10 horas, saindo comparei:8rcm a êsse at0 religioso- Í1015S)
o féretro da Capela Santa Terezinha (na Praça
dú República) para o cemitério de São Francis-
tt Xavier. (12874)

(12004) 07
FRANCÊS — Pro?e«!iorn rins Eeco-
ln» Berlitz F,urnp?in dl nula pari
todoa os fins — Metod-i rápido — '
Telefonar -17-3102 das 10 As is horas, i

(12052) 87!
LONDRINA —"Enslna-Bc o ld'üma: ;ouro Inslés — Tel. 37-«5n. — Mis* I
Beatrlcc. (1740) 87
MATEMÁTICA — Admlss.lo, glnn-
slal, desenho, trlíonomctrln, anall-i
tica — Informações 37-2026 e ....
48-2325 (noite).

(1751) 87

Merino Teixeira Baltar
Construtora L. Martins S. A., comunica o

falecimento de seu grande amigo e cliente NE-
RINO TEIXEIRA BALTAR e convida para o seu
sepultamento hoje, dia 24,4.a feira, às 10 ho-
fãs, saindo o féretro da Capela Santa Terezinha
(nâ Praça da República) para o cemitério de
Sâo Francisco Xavier. (12873)

as***mnmm»t*ma**»****simcmÊmam*tm*mm*»mtmmmtxmamamÊmrtKt-amB*vBm

Elisa Ferreira dos Reis
(Provedora Jübilada)

Irmandade do Glorioso Patriarca São José
A Administração da Irmandade do Glorioso Patriarca São

los» fará celebrar, amanha, quinta-feira, 25 do corrente, às
8/30 horas na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Ss,
ki Avenida Passos, missa de 30.° dia em sufrágio da alma da
írmã Provedora Jübilada ELISA FERREIRA DOS REIS. Em wow
Í9 Irmão Provedor convido para esie ato, a família e amigos
da extinta bem como os irmãos desta Irmandade.

Secretaria 23 de Março de 1954
Manoel Bastos Ribeiro, secretário.

Leopoldina Pereira Garcia
(MISSA D.E 7.° DIA)

Grcciliano Garcia, Durval Pereira Garcia e irmãos, Ca-
piião Dr- José de Alcântara Sobrinho e filhos, Capitão Gri-
moaldo Castilho e filhos, agradecem as manifestações de pesar
por ocasião do fclecimenfo de sua pranteada esoôsa, mãe,
sonra e avó, e convidam para a missa de sétimo dia que por
intenção de sua boníssima alma. farão celebrar no altar-mor
da Inreja de São Frrncisco de Paula, no dia 25, sextn-fpira.
às 10 horas e 30 minutos. (13021)

Nerino Teixeira Baltar
Odonor Marcelíos Baltaf e Família (ausente), Dr.

Ruben Doherty de Afaujo e Senhora,. Sylvla Baltar e
FHháS, bt. Wàltéf Gioseffl e Família, Alvaèoell Teixeira
Baltar e Filho, Lamounier Carvalho e Família e demais
parentes comunicam o falecimento de seu marido, irmão,
cunhado, tio e sobrinho NERINO TEIXEIRA BALTAR e
cóMVldaw pára o seu sepultamento hoje, dia 24, 4.» feira,
às 10 hofas, saindo o féretro da Capela Santa Terezinha
(ná Praça dá República) pára o cemitério São Francisco
Xavier. (12872)

PFMO SZYDLOWSKI
(MISSA DE 9.» DIA)

Olmllfy Shldlovsky e senhora, agradecem aos amigos,
&i homenagens prestadas e todas as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento de seu irmão
e «unhado, e convidam para assistirem a missa pelodescanso de sua boníssima alma a ser resada na sexta-
feira, dia 26, às 8,30, na Igreja Ortodoxa Russa — RuaMoittê Alegre, íio. doiso)

.*»£
(SANTINHA)

MISSA DE 7.» DIA

INGLÊS — Aprendo a falar em
pouco tempo, com habll professorc-strnntielr.i — Aulas à doml"ll'o —
Tel. 57-1554. (1773) 87
COPACABANA - Aulas dc Portu-
Rues para qunlnuer ctirsi e de lo-
das as matírlos pnra Primário e
AdmlssSo Aires Saldanha 41. apto.
302 ou recado rara Maria Dulce dc-
lo tel.: 27-0(105.

J2196D) 87
CURSO DE INICIAÇÃO Musical nor
método nrállco e eflolcnte - Ensl-
na-se: plnno. teoria, ritmo e som.
Trntar i Hua Visconde de Plrola 141
apto 2 Ipanema, das 8 ás 14 horns.

(12974» R7
DESENHO DE MODAS - MatH
cuias aliert<>s nnrn Cursos ríoldos
nii'pm.1 INSTITUTO TÉCNICO
OPEHG - Av Prpsidente Vargas
529 - 22 o andar

(120911 87
OFCOtiACOES DE INTERIORES -
Sela um nerfelto desenhista .em IO
meies M.-1'rlciil-s aher'is _ INS
TITUTO TÉCNICO OBERO _ Av
Presidente Vnreas 529 - 22 o andar

r 129921 8"
FRANCÊS — Mme.' Antolnette Ma-
nlo. aprvfelcoamento dlecün. cu-so«uperlor e m-incipi^nte — nua U--
nano S-">»os 61, tel. 2B-4?"T — p
VERMELHA (970651 87
INGLÊS - IPANEMÃ~~ Professo-
ra dá aulas D.ira adultos e crlan
çàs. Tel.: 27-6443.

  (128441 87
INGLÊS e Frino1s — Professara
romena dá autns oira mo"as a do-
rn'c"'n na zona sul. Telefone- —
47-6723 _ (I3nfl.1l 87
INPLÊS E" PORTITGU^s" -"' prepa.
ração intenpva p*»ra exames e todo?
os fins. Llclo 78 cruzeiros ou

Vlflva Eduardo Barcellos dc Morais, Gilberto Sobral Barccüoi « fa-
mllla, Jeüo batista S"bral Parcellos e FamiMS, íntonlo Gonçalves Mtir-
t,'ns e Família, Anton'o Carlos Barcellos e Família, Vlf'va Vicente So-
bral Barcellos e flüia, Dr. João Gomes Sobral (ausentes) e Família, Dr.  ,uo
Raul Guimarães Sobral e Família, filhos, gertro, hora e irmãos da ptn.n- domifllo lõõ õtttzéirõs"Riia° Mln;s°
tüada SANTINHA, agradecem tfldás as manlfestardes de pesar recebi-''
das por ocasião do seu fr.lerlmento e convidam parentes e amlsos para
assistirem à missa de 7.° dia que, nor sua boníssima a'ma, maniam
celebrar no próximo sábado, dia 27 do corrente, às 10 horas, no áltír-
mor da Igreja do Carmo, a Rua 1.° de Março. (128S3)

AVISO FÚNEBRES
EM TODOS OS JORNAIS E RÂDFOS

Diurno: Rua Rodrigo Silva, 12 - 1.» — Tel. 43-595Í.
Noturno: Rua Santa Luzia (Serviço Funerário da Santa Casa)

TcL 22-2412.
(24989)

GODOFREDO CAE-
TANO SOARES

Ex-Escrivão do Registro Ci-
vil da Cidade de Nova-

| 
'' 

i: ^Iguaçu
2* ANIVBP.S.VRIO DB SEU

PASSAMENTO.
A Vlura, os filhos, genro, noras,

netos, bisnetos, cunhados, primos c
os sobrinhos do Inolvldivcl e carls-
t-lmo
GODOFREDO CAETANO BOARES

convidam seus parentes e Amigos á
assistirem no próximo dia vliite e
cinco (25> quinta-feira, na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, (rua 1"
dp Março) ás 914 da manhã, missa
cm sufrágio de sua Brande alma.
Antecipam agradecimento^ aos que.
rom seu comparecimento prestem
homenagem o quem tanto amou a
DEUS o ao seu próximo. (100BG)
BI"

FRANCISCO DE PAULA
ALVARENGA NETTO

1» ANIVERSÁRIO
A família de Francisco de Paula

Alvarenga Netto convida seua pa-
rentes e amigos para a missa quo
por alma daquele saudoso extinto
será rezada sexta-feira, dia 28 do
oorrcnté, ás 10 horas, na Igrela do
Carmo-  

(12899)
N.S. APARECIDA

8. JUDAS TADKU
Agradeço uma graça.

TVONNE C. LtMA

_ CLINICA GERAL~Dft Mano de lemos"
fcoHíUlWrld: Rosário 107, o.", diá-

«atoèüte. das 8 ks 10 m. e das 2 ha
d* I. Tel,: 43-7393 As 3«a, 5«s, e

sábs. daí 10)Si -s Wlb. no bovo cona
KvárlSto di Veiga 16, 9.° 8. 908. -
Chamados a domicilio, tel 38-3705.
—¦ÉtUÉMlÉ^*—M II ll
DOENÇAS DAS SENHORAS

E PARTOS
DR. HELBIO REGO LINS

(Élrtrtfct» - Ginecologia - vanzes —
Mam Abrantes 192- Sant 8 Ge-
taldS • 3.««, 4.** e « *a Tel 86-9755

1MTCLÃRICE DO AMARAL
poíefite Aula Univ du Brasil -
GINECOLOGIA - CIRURUIA -
tRATAMENTO DA ESTERILIDADE.
ás ÍH, 5«s e sábs ds 2 ás 0 horas.
A* CmUWHIU 97, «o 6/403/4 32-6331"Dra. 

MARIA LUIZA DE MELLO
Senador Dantas 118. 8/ 517 2»s. 4"s

fl»s Tels.. 42-4886 e Res 25-2285"DR, 
SILVESTRE FERREIRA

élnecologiu • Partoa as 3*s »»• •
dábs depois dns lfl hs e hora marca-
da R 8 José 85 S 612 T 47-7034
ii uri-um i 'ii ' 'i i

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

DR. VEIOA FILHO
(CLINICA 

llfc CRIANÇAS
Cons Graça Aranha 226 - 11"

•bd Diariamente das 14 ás 16 Uo-
tas - Tels 42-7923 (• 26-2748.

BR. ALVARENGA FILHO
Diariamente AraOlu Pflrto Alegre íU
T^a 22-5954. 16-8093 Res 37-555J

(16378)

AMMNCI0
PINTURAS

de prédio, cosa, Apt.o, móvols etc.
executo cem pessoal competente e
limpeza absolxtta. Sr. Rocha —
Atende em qualquer local. Telefone
39-9064. (10085)

tro Viveiros d" Castro. 71 aoto
201. Telefone 57-1381. Coiw^ina.

(100761 87
INGLÊS - Anita 

"íacoues 
Smith

Prof norte americano Tel 27-9H17
Mílodo prònrlo rápido e oue fa7
o aluno falar (002531 87
"ATFM4TICA E PORTUGUÊS" pa-ra primário, ad^lss.ío e ginasial, le-
rlono. acomnenhandt as aulas dos
coló-los An-nveltamento e°—•ntldn- Tel. 26-5516. (05181) 87
PIANO — Prõrõ-sflrí diplomada
nelo Conservatório Brasileiro de
Múrlea, aceita olínos. nrf^clpiantes
ou adiantados Tel : 87-0423

(18804) 87

PIANO — Professora diplomada pe-
la E. N. de Música, dando audições
em sua residência, leciona a senho-
ras e crianças — Dá referen-ias —
Praia de Botafogo 422 - Tel 
26-3289. (120481 87

DE HOMEM
COMPRO, PAGO BEM

Telefone 22-4435
(10053)

ROUPAS ÜSÃDÃS
Oompram-se a domicilio e pagam-sèmais 50% que qualquer outro

Tel.: 22-5568
(5078)

CIMENTO
Temos para fornecer, posto obra.

Negócio direto. Telefone 42-7215.
(10030)

FIANÇA
Escritório que trata de assuntos de

/Jcaçfto fornece fiança firmada potidôneo Comerciante, estabelecido,
com boas referenòlas. Tratar & Av.
Rio BraPOO 18 — Sala 1208 - Tel.:
23-Í084. (13042)

PIANO — Professora diplomada pelaEsc. Nac. de Música leciona a cri-
ancas e senhoras. Telefone PS-7134

(12022) 87

REOEBEM-PE em penúênos uru-
pos, alunos de qualquer serie jtl.
na«-1sil. acompanhando e ex"li-
cando as diversas matérias, dia-
riamente. Tel.: 37 2026 t

114530) 87

SENHORAS" b~SENHORITAS 
~~—

Professora de corte e Costura en-
sina a domicilio um cuts» de 10 au-
Ias na primeira cto-rta na fazenda -
Tel. 45-6552. (110131.87

TURISTAS pãíã ItálüT^EnsIna-se
a falar Italiano praticamente e rã-
pldamente — 47-7043.

(02417) 87

CERÂMICA
Estão abertas as matrículas para

os cursos Intensivo e prático da pro-
fessfira HILDA GOLTZ, k Rua Vis-
conde de Pirajá 482, diàrlamhnte das
9 às 17 horas. — Telefone: 27-7415.

(1762) 87" 
INGLÊS-FRANCÊS

Aprende-se em 6 meses eom HçSes
individuais, combinadas. - Sistema
americano. Crs 150,00 por mês. Con-
versaçao. - Int Ed DARKE. 13 de
Maio. 23 - S.o _ sala 607

12373) 75

ACOUDEONS desde 100 crurelroí
por mí-s (o prar.o sò no Rio) Scan-
dalll, Sopranl, Holiner, vlolfles, rá-
dlos, planos saxofones c clarinetes

Tudo sem entrada e sem ílador
Grntls mòtodo parn estudar —

Maior deposito Casa Acordeon AzulAv, Rio Branco 277. dentro aa
Galeria do Ed. S.lo Borta. ou filial
à Rua dos Arcos 21 — Para profes-
síres e revendedores desconto ex-
ccpclonnl. — Tels. 32-8730 e ....
42-9712. (201) 73

€®MPmiW

/we*' é 4
De qualquer marca, em qunlnuerostndo, negócio direto e k vista! —

52-2776 — Urgente. (11118) 75

COMPRO

32-8857
Pagamento & vista — mesmo quenec:rslte consertos, náo faço quea-táo do preço e nem de marca.' (12031) 75

COMPRO UM PIANO 
~

Urgente. 48-0431, embora precise
de reparos. — Pago bem.

(10019) 75

fr& W M'F jf* ff fjj

25-740$
de cauda on nrmArln, Dlsp»n«o in-
tcrmrdIArlo. A flsta 11650) 75

COMPRO 1 PIANO
Particular pii|in alto preço n vutii

mesmo precisando reparos - Fone
48-0241. Urgente. (14430) 75

LARGO DO MASHADO, 8
Oos melhores tutiricmitis nnnlonau

t estrangeiros, pelos mvniiros priçnf
Nán cnmpte u ieu plnnn «em conhe
cel o niissn stocit e preços. -¦ largo
do Machado H. l.njn H Gnlerla ar
mdo da t'aua EcniiÃmicH

(11130) 75" 
P I & N OS

Grande stocH de tipos npurtamen-
to e de cauda Fnrll tiimos s longo
prazo e trnriunns Visite-nos ante.'
de comprai - Preço» drsde Cr*
16 000.00 A I1AIIN - Av Irerê de
maio n" 13. 4o nnd 8nli. 419 Ed
Municipal 123039. 7b
AA^^VWVAA^/VVsAA^VVSA/VVtiM^VVVVV

Achados e Perdidos
"¦ERDEU-SlTnum 

fáxT entre Bairro
Peixoto e o Copacebana Palace Ho-
lei uma Câmera Kodnk. Gratifica-
ie bem a quem devolvê-la á rua
Maestro Francisco Braga 442 apto
201, Sr. Hardwiokef

(130281 61

PÉ5ÕÊul"sÉ Carteira de Habilitação
e Certificado de Proorledade. pet-lencente h Fhas Arbltl. de S. P?u-
io. Gratlfica-ee a qtiem entregar,
R. J-"-dim Botilnico 003. Tel.: —
a0-24S7 (lonnBi 61

^'^'^'^^V^^N^VN^S^S^^S^/S/WWS/V^^^/Si^^V^S^/W

IMANO KHANCÍH. Vende-in i|.,.
buin cuinurvado preço d» ui-iiklfi.i i
rua Felipe Camnrflo nl ema n Mi.
racanil. (luouii n

PIANO
Por motivo dn Tingem, vende-ae

ura sil te, exeel-iite plano mnrcii -.
•Viiliwiiilmiiiim", nom cfiui de nic
tal, cordas rru/mliin, 3 piilun, mi m,.
tu*, iirompwilindo de I mficho hv\-
tírlo, 4 HoUdoroí e l cohfe.tccl-ilo,
1'rrço de ncrIAn Cr.) 28 000,03 Tru.
,nr pelo Telefone 20-17B4

(13013) li

PIANO i/4 DE CAUDA
Vende-se um plnno mero» llun.fn

de Vi de cauda, dr corc.ns eiii/iuln,,,
c6po di notai, i-in perito oilntlo.
Próprio parn cluhrs, boite*, etc. -
Preço Cri 33 000,00. - Tri : 411-81 li.

113110',! u
wvwvn-v 1

Automóveis de ocasião
PACKARD 1047-48, ótimo cslndo, 6
cilindros econômico, vndo 110 con-
tos - Nelson - 23-5500.

(110D3I 64
VENDE-SE DodRC-Corónet 1033 —
Novo — Preco bass CiS 330.000,00
- Trotar 32-0110.

 (10075) 84
RADIO VlTnOLA~ STANDARD
FH.triHIC -- Audltorlum Masler,
Vonde-10 — Tratnr hora para ser
visla pelo tcl. 27-0850 — dipois das
14 horas; (11072) 01
PONTIAC 51 — Super Luxo, azul
e rrome, 4 port.. band. br, forrado
nylon, i.idlu. farol lat., far. nebl.,
tudo pprf. estado — Tratar com
miard idor do privativo do Frota
Nnc. Petroleiros — frente Emb, U.
S^A; (11120) 04
CHEVROLET 1954 — Novo.
tipo 210, importado, com ga-
rantia — Power GHde, 4
purlas, côr verde metálico,
rád'o automático, ar quente
e frio, pneus banda branca,
rooior "Blue Flame" de 125
H.P. Vendo pela melhor
oferta ou troco nor modelo
1051 ou 1952, diferença a
combinar. Tel. 47-6200.

(1772) 64
STÜDEBAKER -1951

Vendo cm perfeito estado de
conservação, tino cnupé, 5 nncus
novos banda branca, radio ie
fabrica, calhas para chuva, for-
rafão de nylon alemão, pinturai motor em perfe*to estado. —
Ir.formaçõcs com o sr. Mov-
sós. Tcl. 52-1733. nos *'•< iúc>".

(60833), 64

PICK-UP
Vende-so uma Plck-Up Dodge,

1953, tratar 6 Praça Fonseca Ramos
n.o 13, ou pelo Telefone 2-1734, Nl-
teról. (1814) 64

STANDARD VANGUARD
AUSTIN A-40

Ambos em excelente estado. Vcn-
de-se um ou outro. Av. Presidente
Wilson, 198-A, Loja. (11006) 64

oveis e decorações
UQUEAÇÂO DE MÓVEIS
A domicílio em qualquer côr, à pistola e a pincel. Conserto

de geladeira. Francisco & Bartolomeu. Tel.: 37-5722 e 57-1562- Rua Siqueira Campos n. 91-A. (10056) 83
VENDEM-SE MOVEIS - Um quar-to dc solteiro completo em bom es-
tado, CrS 5.000,00. Ver somente na
parte da manhã. Copacabana. -
Dialma Ulrich n. 201, apt. 1001.
VENDE-SE uma mobília snla de*jãn-
tar, ver e tratar à rua Souza Cruz
l(V apto. 202, Andaraf

VENDE-SE Sumler em perrei'.o es-
tado com tres encostos fo;vado de
tíamssco verdo-escuro, 1 estante
(Leandro Marlins) e 1 meslnha pa-ra teefone. tudo junto pelo preço
de CiS 1.500,00 — Tel. 37-4763 — Av.
Atlântica 1936, ap. 301.

(10162) 83

DORMITÓRIOS — Rústico com
7 peças, salas de jantar rústicas
com 6 peças, a 3.500 cruzeiros
cada Kuamíção. Rádios e refri-
Tcradores GE., enceradeiras e
liqüidificadores. Facilitamos o
pagamento; Rua Frei Caneca, 9.

(33861 83
VENDE-SE uma bonita mobília de
sala de jantar Chlpandalle quase
nova, com bar e mais oito peças —
informações pelo telefone 47-1558.

(1790) 83
SALA JANTAR com encrustações
em bronze, feita encomenda paraapto. pequeno, vendo por preço ba-
ratísslmo — Ver Hua Almte. Ta-
mandaré 67 apto. 706 de 12 às 13 hs.

(12900) 83
CAMA A¥TIGÃ~DE~LÃTAC)^"Ven-
de-se por Cr? 5.00000 — Ver e
tratar Avenida Atlântica 734 — 13.e
andar — Leme, com o porteiro.

(10122) 83

CÔMODA SECRETARIA cm Jaca-randá abaulada, estilo francês — Vi-
trlne para parede estilo holandez,
mesa a consolo estilo Império —
vende-se a rua José de Alencar 62,
tel. 42-3851 — Sr. Carnevals.

(10104) 83

VENDEM-SE dois armArlos. sendo
um guarda-casaca e um guarda-vestido, uma mesa de escritório
uma estante aberta e uma careira.' rua Gene''5) Gllcéuo 326, apto.
5U4- (11037) 83

OCASIÃO — Particular vende
dormitório para casal — Diver-
sos moveis avulsos, um sofá
com duas poltronas, mesa dc
jacarandá e cadeiras, al-rnns
ouadros a oleo. e ma's outros
Objetos, vende particular qurdissolve apartamento. Tudo nor
preços baratos. Ver na Av. Co-
pacabana n. 331. apt. 1003. en-
tre 14 e 19 horas.~COMPRAM-SE 

MÚVEÍF~
Telef.: 28-6721.

(10054) 83

PEUGEOT 1952
Vende-se Cri 105.000.00. carro con-

servado. emplacado, cor preta. Ver à
P.ua Hilário de Gouveia n." 61, Apt.
902. (11099) 64

JAGUAR MARK VII
Ano 1952, preto, em ítlmo estado,

equipado com rádio, ondas longas ecurtas, calhas para chuva, banda
Branca. Ver e tratar à Av. Presiden-
te Antônio Carlos 201, Grupo 884 —
Castelo, diariamente de 18 ás 12 e 14
às 16 horas. (10197) 64

PONTIAC 1951 
~

4 portas,, forrado a nylon, po\ieorodado, equipado, 2 cores, 185 mll
cruzeiros. Ver Garage Av. N.S. Co-
pac°bspa 1335, Sr. Joflo. — Telef.:
43-4035. (10146) 64-

CAMIONETE DODGE 1951
KINGSWAY

Vende-se ou trocu-se, cairo Um
conservado, côr n/ul, emplnondo, me-
cànlcu k provn. Fuc lltn-m- pagnuu-u.
to cm 10 meses, na base de CrS ....
199.000,00. Malorrs detullirs - Rua
Hilário de Gouveia n.° 01 Apto oua.
Tcl.: 37-0317, Br. PRADO - Cop-i-
cabana. (15300i 01

. "CARRO EUROPEU"
Família que se retira vinde um

standard Vangunrd, muitíssimo bem
conservado, actnprc do mesmo dono,
com rádio, eto Empliicndo tle I9M.
Crs 70.00(1,00. - E uma P.nt moil.'o
1.100 por Cr» 48.000.00 Rua lliinio
da Torro, 203, Ipanema. Tel 47-24',J.

(24521 64
"AUTO CONVERSÍVEL 1952"

Vendo um completnmente novo,
marca "Studcbnkcr Champion", to-lo
equipado, pneus banda brnncn, rin-
placndo p/ 1054. Tcl.: 20-49110. Motl.
vo urgente viagem k Europa.

(1103(11 M

DODGE 1942
Vendc-sc pela melhor ofertn. em

perfeito cstndo, todo reformado, á
Rua Leite Leal, 135, fundes, com 11'-
beiro. (10120) C4

TROCA-SE
Por automóvel, t:po a portlr cio

1934, cm perfeito ratado Sito. u 2
horns dc Niterói, com mrta, A ra?fto
de CrS 1,00 o metro quadrado. Tru-
tar com Raul ou Serpa. Tel J2-5-37.

(2C929I 04

CAMINHÃ01951
CrS 90.000.00

Vende-se um em perfeito estado
de funcionamento. Trator k Rua Dr.
Satamini 135-B, diariamente -até 10
horas da mnnhd. Melhores lufo mu-
çfies pelo Telefone 28-2584 também
ató 10 horas da manha.

PNEUS
Recautchutados — 550 — 600 —

040 - 670 — 703 — 710 — 700 -
820 n 15 - 500 - 550 - 600 - 670
— 760 - 700 x lfl - 155 - 165 -
185 * 400 - 550 X 17 - 600 s 18 —
750 X 18 - 753 X 17. - Melo uso —
Grande stocit de pretos e brancos,
om perfeitos estados. — Comprnmr.i
pnus usados — Baterias Vtilcnnla,
borracheiro e eletricistas. Rua A'ros
Saldanha 27. Copaacbana. — Tele-
fone: 47-7779. (15470) 04"CANOS 

DETESCARGA
E SILENCIOSOS•

Vende-se e coloca-se. serviços exe.
cutados par especialistas, ped'mna
paro marcar a hora Lantemeiios o
pintores. Rua Aires Saldanha 27 —
Copacabana — Tel : 47-7770.

(44061 
_«4

PÕNflACCAfALINA 1951
Vende-se novo, com rádio, ar quen»

te e frio, etc, seguro. Já emplacado.
Preço CrS 223.000.00. Ver e tratnr á,
Av. Beira Mar 216 (Oficina), com o
Sr. MARIO, diariamente das 13.00 fia
17,00 hs. (13020) 64

ALUGAM-SE CARROS
CHAPAS PARTICULARES

Sem chofer. Modelos 52/53, Amercanos. Informações pelotelefone: 37-8612. (13066) 64

Dinheiro x Automóveis
Corretores especializados se Incun.liem de promover a venda d»antomóvcls, caminhões e caminhonetes, sob médica comlssBes Fazemosadiantamentos até 70% do valor dos mesmos. Av, Beira Mar n 26'sala 104, fone 22-9123. (01810) 61

OLDSMOBILE 9$
€r$ 32®.000,00

Novo, nunca usado -— 4 portas. Ver à RuaPrudente Morais, 1771. Tratar com o Sr. Wal-demar. Fone 23-1991. ((13049) 64

VENDE-SE uma sala de Jantar em
pau marfim tipo apartamento, em
bom estado — Ver e tratar a rua
Domingos Ferreira 92 — apartamen-
to 402 — depois 10 horas.

(1752) 83
VENDE-SE — i" rico môvêTapara-
dor francês, com bronze, 1 mesa de
encostar e 2 Bergers D. JoSo V, ja-oarSndâ. 1 biombo chinês, 1 mesa
de onlst verde, 1 espelho '-vertezia-
no, 1 tapete Bukara 3 X 2 c- ai-
guns objetos de arte. tudo paradesoeuoar lugar. Rua Haddock Lo

DOENÇAS PULMONARES

DR. CARLOS ABÍLIO DOS REIS
DOENÇAS ÔOS PIII.BIOES

K AJmcmhlés 32 5" T 52-0759
ammmAám m ¦ imsiiiii'ím ¦

DOENÇAS PULMONARES
CON* I N Ü A ç A O

(12) 87 bo, '140-A (13089) 83 I

PNEUS! PNEUS! PNEUS!
A NOVá CASA BALDONI, PlieUS Lida. acaba de ser inaugurada bem

no centro da cidade, à AV. FranklÍll R00S6V8lt, 84"G (ao lado do
Ótica Fluminense?, com grande estoque de PNEUS SUPER-CUSHION E
NORMAL — BANDA BRANCA E PRETA PARA TODAS AS RODAGENS

•— PREÇOS REDUZIDOS DAS MARCAS FIRESTONE. GOODYER, PI RELI.
BRASIL, ETC, BATERIAS E CARGAS RÁPIDAS,

DR. HENRIQUE SINGER
AsU* - Tuberculose - ítalos X

Ouvidor 183-20 Sita 200 T.: 43-5550

DR.ARYDEMIRANDÃIlMA'
Pulmões . Tuberculose - Ralos X

México 31-17° Ts.: 42-5825 e 27-9823

Dr. Ricardo Dias Gonçalves
Pulmões • tuberculose • Ralos X

Álvaro Alvim 31-8/501 32-0285/47-1844

DOENÇAS ÜO SANGUE

Dr. Joáo Mala de Mendonça
Anemias - Doenças hemorrágicas —
Lfeucemlas Mfalch ti. 130 T 42-5705

DR. WALDYrTaNTIAGO 
"

Transfusão de Sangue
CHAMADOS A Q|lAI.<!l'ER HORA

Do Serviço do I.A.P.I Tel.: 45-0514.

DOENÇAS ÜO ESTÔMAGO
INTESTINO E PífiADÔ

PROF. RENATO SOUZA LOPES
Estômago Intestinos e Plgudo -
Clinica Médica Geral - Ralos X -
MÉXICO 08 - T 92-7227 ás 16,30 bs.

OCULÍSTAS

DR, JOVIANO DE REZENDE F.°
OCULISTA uperuc&es Tratamentos
Diariamente rs 42*5)53 - 47-4786

PROF. DR. MARIO GÚES
OCULISTA - R Aivan. Alvim, 27 -
2.0 de 14 ás 17 ls 22-H176 e 22-5110

DR.ÊVALD0 CAMPOS"
OCULISTA - Braamn Braga 299 -
8 42 Diftrlnte dp 1 A» 4 h» 52-5665

OCULÍSTAS
C O N T I N U A Ç A O

DR. CÃRLOSÃLBERTO CORRÊA
OCULISTA - av Almte. Barroso,
n.o 72-4"-8/401 I ás 6 hs. T : 22-0677

INDICADOR MftDICO
PUBLICA-SE AS TERÇAS, QUINTAS E DOMINGOS — ANÚNCIOS NESTA SÜÇAO - Tels.: 22-6343 « 42-Í053

PROF. DR. ABREU FIALHO
OCULISTA

Rüa Miguel Couto 7 - T.l 22.0059.

DR. CALDAS BRITO
OCULISTA - Diariamente 2 ks e ns.
L. Carioca 0, 6° Ts 22-3245 e 25-3944

DR. ORLANDO REBELLO
OCULISTA- Ed Oartte B/1824
2*8, 4«S, 6.«5 1 hs. 32-4040/20-402:1.

DR. FERREIRA FILHO
OCULISTA - R Assembléia, 104

Tels.: 42-9345 e Rei.: 37-8078.

VIAS URINARIAS

DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças Seiais • ilrinârtas —

R. Senador Dantas 44-3° de 1-7 ba.

DR. NELSON DE SOUSA 
"

DOENÇAS SP.XtiAti) K URINARIAS
OPERAÇÕES • R Assembléia 72. 7«
Das 16.30 fts 19 horas Tel 52-3723

OUVIDOS. NARIZ
E GARGANTA

Dl. FELIX CORREIA RODRIGUES
OUVIDOS - NARI» R OARRANTA
Graça Aranha 226. II » T : 42-7923

OUVIDOS - NARIS B GARGANTA
 CONTINUAÇAO

DR. ANTÔNIO LEÃO VELOSO
OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

Livre Docente da Universidade. -
Chefe do 6ervtço dn Hospital Mon-
corvo Pilho. _ at Almirante Bar-
roso 07, 3.» pavimento. - Bala 308
Das 16 áa 18 horas. - Tel : 42-8352.

DRTÃLVARÕTÓSTA
Garganta • Nariz » Ouvidos - Olhos
Debret 23. 11.° ¦ T.; 42-1083 e 25-0208

PROF. ERMIRO E. DE LÍMA
DAS 13 AS 18 HORAS

Consultório "Galeria Menescal" Av.
Copacabana 664 Ap 200 Tél. 37-7347" 

DR. A. VIVEIROS REIS
OUVIDOS - NARI8I B GARGANTA
Lg Carioca 5 6/ 404 ¦ T.: 22-8624

DR. L. BARBOSA DA SILVA
OUVIDOS - NARIZ fc GARGANTA
R da Passagem 18-A Das 4 ás 7 bs

Tel: 28-4305 - Res : 87-0348.

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica - Doenças Nervosas
Méslco 41, 8° • T«.: 42-6724 e 36-2481

PROF. DR. EURICO SAMPAIO
DOENÇAS MENTAIS B UERVOSAS
R. 7 de Setembro 141 2° T : 43-2537

PROF. J. ALVES GARCIA
NERVOSOS

2». 4». e «• de IS ás 18 hdras Rua
d<> (tosárlo 135. 3 " andar T : 82-7559

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
CONTINUAÇÃO

Dr. Lysanias Marcelino da Silva
Assis da Clinica Psiquiátrica da 0 6
Doenças Nervosas ás 2.S8, 4.ss. e 0»s
Araújo P Alegre 70, 8/204 T 22-9409- Consultas com horas marcada.

DR. J. DE ABREU PAIVA 
~

PSICANALISE-PSICOTERAP1A
Hora marcada de 8 ás 12 na cidade
Sta. Luzia 709. 2.0 8 204 T : 52-1104;
de 14 ás 18 em Copacabana. 87-3260,
——»—» 1 ,in

PELE E SÍFILIS

DR.CASSÍO NOGUEIRA
Assis Pae. Nao Medicina Doenças
e Câncer da Pele Radlnterapla —
(Ralos XI Assembléia I04-5» - Ed
Gonçalves Dias. de 1 ás 0 T : 42-3242

DR. JAYME VILLAS.BÕAS
DR NORBERTO VILLAS-BOA8

Pele e 8lfllla - 1 ás 3 hs T 23-4090
2». «.» e 8» R Ouvidor 1C3 8 215.

DR. OLIVA MAYA~
Oltrasonterapla âlceras da perna
R México 41. 8 1305 22-0219 17 hs

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Ollnlca df Reumatismo e Fisioterapia
Franklin Roosevelt 126 T: 32-6589

DR. CARLOS DA SILVEIRA*
Clinica de Retimatismft e FIsintt-rapiB

•- REUMATISMO
CONTINUA V AO

DR. CAIO VILLELA NUNES"
Centro Clinico e Iteumatolugta

R. 8. Jtiflo Batista 80 T.: 46-2252

ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

HEMORROIDAS

DR. JOSÉ MARIO CALDAS
Doenças anu-rctals - Hcmurráidas
Oraça Arabba 81, T.: 22-7820/S5-41I3

DR. BUENO BRANDÃO 
~

INTESTINOS - RETO G ÂNUS
R Assembléia. 98, 2,° De 18 ás IS hs

OR. PAULO PÈRISSÊ 
"

., ?£?,&,? .f100*. R Umtée-uulnie
VAItlZES ULCERAB IIEMORRÓIDA8
Av Rio Branco 108. 10° Tia 52-0251- 28-4531^ Diariamente de I áa 8 hs~DR. 

LUIZ SODRÉ
llüMOKltoil-AS - rrat o - Doenças
ano-retals. reto, (solltes. ameblanaa
R Rodrigo Sllva 14 • 2.» T.: 22-6098

__ OPERADORES

DR. ARMANDO AMARAL 
~

Rua Araújo POrto Alegre /0'3»-8/318
2»a. 4»s. 6»s 17 hs rei 42-2260 -
Ca.a Saúde Santa Tere7lnha 28-52.13
2"s. 4«a, 6*« 6 hs Conde Bonfim 149

DR. FTRNAIDTPÃOLÍNO
CASA DK SAUDE SAO MIGUEL

Conde Ir.i.lá 110 (Botafngm 46-0808

DR. SA F0lTES7íÍEIR0
Chefe da %.* Bnf da Bants Casa -
AMPmhtéla 98 • 8/26 5»» 4»«. 6«sAI. Guanabara 17-B/604 T.: 42-0899 de 4 á ¦< 7hs Ts.: 12 5321 A 37-3523

Prof. Dr. DAGMAR A. CHAVES
Catedrático da l-'uc de Ciências Me-dicas e da Fao Fluminense de Me-dlcina. Docente da Universidade. —
Av. Rló Branco. 257 2 ° t.: 42-9676.

DR. ORLANDINO FONSECA
ORTOPEDIA _ CKAUMATLOGIA

Das 3 âs.6 horas e HORA MARCADA
Av. Bio Branco. 257, 6.9 T.i 22-8757.

HOMEOPATIA

DR. A. GALHARDO"""
HOMEOPATIA - ÍRISDlAuNOSü

2»s 4«s, 6«s 2 k» t. Hnra marcada
R. Álvaro Alvim 33-8/915 t.: 22-1560

DR. WILSON ATÃB
Homeopatla estudo de dtiig pelairia somente nnra marcada 28-7537Rod. Sllva 34-8/207 3»a, 5«s sábs

RAIOS X

OR7mÃRÍ0 ALVES FILHO 
"

HAIOS A - KAIMOlUAUMISTlru
CASA Of SAUllF 8Al M1GUR1

Conde de traja 420
fel» : 48 0808 - W-443V.

DR. MANOEL OE ABREU
DR GIL RIBKIRO

RAIOS X - RADIOIIIAGNOMTICO
B RADIOTRRAPIA PROFUNDA

B Sen Dantas 45-B 702 T 22-0442

HAIOS &
UOWTINUAVAO

OR, PAULO OE SOUZA LOBO
RADIO KADIOTEItAPlA

PROFUNDA F SUPUltCIAl
Av. Graça Aranha 333 2" Sala 209

Telfl^ 52-8422 e Res^ 270820.

OR. ATTILIO CONTE
Itaius x - riimografla Piilnuuiai —
Av. U de Maio 23-B/327 T.: 32-f036

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

Dr. Jorge Bandeira de Mello
sangue. Urina Fezes, Escarro pu»R Assembléia US, J> T,: 22-8358

OR. ADJALBAS GE OLIVEIRA
ANALISES MÉDICAS

K. Álvaro Altiro 21 8 806 I «a-424i

LABORATÓRIO BARROS TERRA
Sangue Urina, eto oiag precoce daGrvtdez Av 13 de Mato 23-1DO-8/IB36
Ed Darke - rei.: 32-1435 8 32-CB00

DR. MANOEL BRONSTEÍN
ANALISES MÉDICAS

Av B Branco 257 8 503/4/Ò 92-2741

SANATÓRIOS
Clínica de Repouso Sta. Helena

NERVOSOS b KSUOIAUOS
UISTIIRHIOS HSItOSStiniAlil.Ut

ASSIS MlilllCA PKRMANRNTF
K OOS RXPFDK-IONAKIG8 11,m!SÍ - »EI.-. 1581 PF.THOPOI.IS
INFORMAÇÕES NO KIO: Ü6-279H

SANTA IU.UANA
excnisivnmentf para Sennoms cumae repouso * tratamento hioiftEipodas doençHS nervosas Predlr espe-ealmefíte çonstriildo «ob ««intrAleclinico do dr R^halinho i-HvslcHiiti
«¦¦1'irinsns en«ermi-lrn» R rawiiin»Snntn» 170 RAes dn Mato I ja 30*4

. SANATÓRIOS
COstl N U A v a o

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS - Métodos

mnderuos. dlagnostlcn e trntHiwn-
to Direçáo clentlticn prnfs Hrimr
Carrilho J V (Ninares, I rvots Rn.
drlRttes r aHiIbIc da rAmara Rua
Desemb laldrn. 166 - T. 2B 8200.

SANATÓRIO SANTA HELENA""
Exclusivamente para Senhora. —
Doenças nervosas eletrn-clmaut ln.
sollnoteniplb malanuterapis cnnrul.
snterapla Mediei, perriianente • DL
reç&o do prof Eurlct- Sampsi. f drs.
José Afonso Netr e Ly«anla. Mar-
cellnn da 8llva. - Rua Voluntários

da Pátria w - rm gr-2790.

CASAÜÍ REPOUSO
ALTO DA ROA VISTA S.A.

Urgantaaç&P moderno par* trata*
trento df, doenças internas t estudo»
nervnstw A «ervtçc da classf mfdl.
ca Atnblentf eonfnrtávei Cinema,
Musica Clima otlmo - Bstrads dss
FURNAS 574 - rei . 38-8677 . RIO.

CASAS OE SAUIIE
E MATKRNIOAIIKS

Maternidade Arnaldo de (taps
íi!Í!!S',l •** Arnnldi d. Mi.rues.t-ARTO DEM IKIR Int^rnHment. imr0 dias e asslstínel» niédtrs «t parto;Cr» 3 OHfl.00 1'RAIAMKNil 1'dEN.

CAS DF SENHORAS • 1'nmi.tN da
ventre r d<* «eu» iruisníent. v,r"
Raios e Radlitn. iiiiiL.-i^tirr mn-
derni- df 'Snc»! na Mtilhet trota-
mentr de esterilidade temininn -
RIM '-ONSTANTli RAMdH N' .73- TEI OT.niu -nr». «PANA.

EM NITERÓI
OR. A. ARMAHMÃN

PlIlmBes nthercnlníe Rstro X R.
tr»|l rtAmi.nt, mn 4 |9 «• 6 T «443.
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¦:.-0, COItl.K:') DA MANHA — Qnai-ta-folru. 24 do Março ile 1054
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IOC4ÇÁO M^JlZâ \m***émfjLlj á&bJ' E APARTAMEN
Centro
DAI... — UiNTBU — Aluao tola,
ne i-tnlio ou pi.lc diln, licilai pn*
ci.il jioi- cit) I .W.iK), co >i (ilrelio «o
tas, ili- rfol-l I, I, i .11. a. ;,.,., n itllaiuiii
pari a'fila'.irl.i ou cjii-.nere. —
í ¦ :¦!n eom o ilr. Henrique, na . i*v.
13 dn .Maio, U, 3., tala ai. Nilo »e•Uiaaio pe;o tclofcno, (lOOiai 1
ÍAlTÃ-— Apartamento"—~A"Íü_7-Bt
uma a rua Ariombloln, lin-!U, pro-
ximo A Avenida com linnhclro r
KJI.'.mclf> no II." andor, rnlu fio:)

lado da sombra — Chavei cnm
S. ANTÔNIO — Tratar A Avenida
Presidente Vairnns, 410 — Sala 401
_ dai 10 As 12 e dua 14 ns 17 tm
pnr telefone ".O-OIOll,

(03321) 1
CENTRO — Próximo a Prssn Mauá

Alu:a-ri amplo pavimenta com
csrci de 25nm2. Hua D. Geraldo, 8il

Ver o tratar com Joio do l-asiuü
Av. Ulo Draneo, D — Tel.: ....

SJ.4..24. (13723) 1
PRAÇA MAUA — Ladeira Joüo Ho-
mem ai, Apto. 2:,1 — Snla, quin-*
to. baniielro e ••.>/ nha. CrS 
2.KU.10. Choves c| na. Mirinn no
ap o K2. ADMINISTRADORA NA*
CIONAI*. Av. Pre». Anl». Carlos
tel, 2". pav. Tel: 42*1314.

(12C50I 1
CENTRO — Aluga-se o opto. 42 da
Av. Usira Mar 454, com saio, quar*
(o. czlnlia e bsnhlllro — Mob..!uüo
_ Aluguel CrS 3.810 03 — Chaves
com o portMro — Tratar na Aux!-
ll-::rra Predial S. Trav. do
Ouvidor 32 — ".° andar, das 12 ds
17 hs. — Tel. 52-5007.

(07321) 1

Catumbi
.,8TRI'.U.A: — Ahiü.i-ae um quar-*.t> « nu dn BitKlR n". 77. Vú- nolocal co ma em-arivR.idu, tem dlrol»
to a lavar e cn/lnini, rnm 3 tneaci
ein d'|,o.llo. Preço l.OW.eO, Triihi
l>e!n Icl, — 52*1537 — D. MMliA
JOSU. (lOICt) U
»>*VVV»yVVV^i^^^SAAA>VVVVVVV«Arv>M

APTO, HAI.A B QUARTO ril'.l'A-
iíai. 03 " aiii."o o* melhorei nu
itniri', mm bsnhtiio luiiiplolu, cu*'.i.ihu com io"An a tis, irmSrlm¦muull-lu» Mtifui Afiin. Ciiiivumn il-

4*jun, iui, (órcn e ml, pnr conta rio
nmpiiriArli) Ver i irniii. nr'j.« El»
mn,ao H len.Miirt p.» n.a >at'in n*i

rom mis l)('ií.i Vliot'/i 1'n.i'ri f nii
alo 6m*Ha*. D inovei, O .vli-in»

ii*.3i >¦ H

Maracanã

APTO. NOVO K DARATO — A u-
fio lindos, dn «ala e ciusrtn lo;)A*
rü/i'., b.iiili<*lr.i io:i,p|i'ti, coslnlia
rnm lo^5o a ti*, nriiiáii-n emiutu
dot. ilc.íí.sltn oi fnalu. — ver o i n*
nr, rim lXrio Vllaroi. ioo, mírh-
me.il», (1773) 8

MAlOAM-üM mariil.'cr« oparlaiiien. .m.ui.vm. em primeira looiclo o
loa, l.a IoiSÇHo, cJUlOlO n/ pllnlla,, npiirliiimiilo ili)*), dn run llolituirio

CENTRO - Aluíra-se o apta. 1.111
<la .ua do RuísoI n» 403 cou aala.
quarto, banheiro c klti-hmto. .Mo-
blllado. Aiu3u.il CrS Ü.OOU.OO. Tra-
I riu Auxlli.-do.n 1'ret.lal S. A. —
Trav. ro Ouvidor, 3! — 2» nndar
cas 12 as 17 horas. Tel.: 52-5007.

107287) 1
SALA para escritório, com i-so de
t"l?*onc. nroeura se. no Centro. Te-
lefonar 2.1-0037. (1783) 1
ALUGAM-SE a 2.C03 cruzs. aptos,
é arejado o c:pa7r;o dorm0., banh0.,
k'lch. A Hua Mon:orvo F.lho 40,
próximo ao Campo de Santana o dis-
t.TilP 5 minutos a pé tía A. Rio
r./aneo. (17D0) 1
rEaVrno — Aluno um g-nnde de-
pisito cem 5"Q juelros, tem força-
te'.:.'one e scivs para Indústria dl-
versas. Rua Frei Caneca 71.

(11113) 1
CENTRO — Aiuso sobrado porta II-
v.-.\ sr-.i.lo nirpo para pequena In-
dlslrla tam lôrça liGnda. Rua Frei
Crn:ea 71. __ (11114) 1

Andarai e Grajaú
RÜ.~PrroFT~V~«_ÃDARES 21 —
Confortável residência, centro ter-
r:;io. Pav. türreo: 2 salas, copa, co-
zinlia, gar.-gs, dep. eir.pi eg.icia. 2".
pav; 3 amplos quartos, banheiro.
P-cb car voltada. ADMINISTRA-
DOUA NACIONAL. Av. Pres. Anl"
Caries 2C7. 2o. pav. Tel: 42-1314.

_ U2C51I 3
C71AJAU — AIug2*Ee o apartamento
2*1, único por endar, á rua Canipt-
nas, 173 com 3 quartos, sala e de-
i-sls c*epsnd0neiaj. Aluguel CrS ¦•
4.CCC.C*) mensais. ChavCsJ á rua Ro-
sa c Silva, 153, onde se traia.

(10150) 3

Botafogo e Urca
ALUGA-SE ót.ma residência de dois
pavimentos, com 2 salas, sala jantar.
4 quartos, garagem e depandencias
da empresada. Completamente re-
formada e pintada. Ver à Rua Vi-
torio da Cosia," 37 — Largo dos
L5;s — BOTAFOGO - Tratír tel.;
25-7515. (12300) 4
BOTAFOGO — Aluga-se o apto.
401 da Av. Ruy Barbosa 300, com
sa'a. 3 quartos, 2 varandas banhei-
ro, cozinha e área envidrarada com
tanque. Tratar na Auxiliadora Pre-
dial S.A. Trav. do Ouvidor, 32 —
2° andar, das 12 as 17 horas. Tel.:
52-3007. (07270) 4
BOTAFOGO — AUlga-se o apto.
KW3 da rua Gal. Góis Monteiro 170
coai vestíbulo, sola e quarlo con-
jugado, benhelro completo, cozinha
coai armário embutido e box para
geladeira. Ver no local. Tratar na
Auxiliadora Predial S.A. Trav. do
Ouvidor 32 — 2° andar, das 12 as
17 horas. Tel.: 52-5007.

(07271) 4
EM URCA — Apartamento, tipo ca.
sa, de sala e quarto grande conju-
gado, jardim de Inverno, dormitó-
rio com varanda, cozinha e dep. de
empregada. Vlota para o mar. Alu-
guel CrS 5.500,00, (1729) 4
BOTAFOGO — Aluga-se, em apar.
tamento confortável, 1 quarto mobl-
liado, a 1 cavalheiro de distinção,
casa de todo o r<?3poito, as-seio, sos.
sego. Rua Maro.uSs de Abrantes. 191
apto. 803, 8.» and. (1720) 4

ALUGA-SE otlmo apartamento
á rua Visconilc de Caravelas n.
41, apto. UOS, Botafogo, rnm 2
s?las, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro el box, arca c/ tanque,
e dependências p/ empregada.
Alu-rucl CrS 4.000,00. Tratar no
local. (10201) 4
URCA — Alugara-se, acabados de
construir, os últimos apartamentos
do edifício Jaguar, à rua Ramon
Franco, 108, com excelente aala, 2
bons quartos, banheiro completo em
côr com box, ampla cozinha, quar-to e banheiro para empregada, irea
com tanque. Garagem à parte. —
Ver e tratar, .-.o local, diariamente.

(11078) 4
ALUGA-SE, na Urca, apartamento
de frente, para pequena família de
tratamento, com dois quartia, sala,
cozinha e banheiro, quarto e ba-
nhelro de empregada, área com tan-
que. Aluguel Cr? 4.300,00. depósito,
contrato de um ano ou mais. Chaves
no apto. 102, e tratar com sr, XIS-
to, tel. 48-3053. (1768) 4
ALUGA-SE em la. locaç&o aptos, de
frente com 2 quartos, sala com va
randa envidraçada, coz., banh. com-
pleto com box, quarto e W. C. de
empregada, área serv. com tanque,
arm. embu. a Trav. João Afonso
22, Largo dos Leões, quase esq. de
Humalt- ( Botafogo): aluguel .
4.000 cruzs. também se vende a
400 mil cruzs. cada com 50 por cen-
to financiados, prédio com 8 únicos
apros. todos de frente tratar à Rua
ILavradio 180 — Io andar das 12 ás
18 hs. sô nos dias úteis — Adminis-
tradora de Bens Imóveis "V1RANTE"

(18C1) 4

MA11ACANA — Aluga-se o opto. 401
dn Rua Lllll Ganiu 4 com sala, D
quartos, coilnha, banheiro a depen-tlencbs d» empregada — Ver nolocal — Tralar na Auxiliadora Pie*rttnl S A. — Trav. do Ouvidor 112 —
J." andar ,dos 12 ás 17 hs. - Telef.
58-1-007. (073101 7

Copacabana e íe/ne
AV.' 

"ATLÂNTICA'. ~ "esquina 
Fer-

nando Mendes, aiurjn-ss bclllsmo
aparlamenlo, todo moblllado rica*
monte, com Inpctes e cortlnns üe-Inri.-lra e nlfumai louças, 3 bon*.
quartos, 2 salas conjugados, ban!*,'l-
ro, boa cor.lnha elo. 3o -üid-ir. todo
le frente para o mar. eí'lielo c'o
luxo. Aluguel de 11 mil oruzfro-.
oara vlslnr combinar — "•fare.inrto
bors. eem a ImobU'flr.<a lir, A Av.
n. 8. de Copacabana n» r*ai. 20 ,.,.
dar do fr-nte, sabs ifl E c r. trl".'oue 37-4Ü35, escritório aberto nt_
\s 20 horas.

AV. N. 8. de Copico-iana 631»partaincnto 7<?. dc frente, .-".lu-.n-
se est; maTnlflco noartanu-iito com
salto, 3 bons ouartos, eoo".-co'.lr.iia,'•mliclro com box ern ror e cara-
cem. Aluguel de CrS 8 rnnoo —
Hiavos na "Imoblll-irln UF" Av.
N. S. d? Cooicahrr.a 6*"., 2o nn-
dar 'd» frente). sn'os 201 E e 11
-' Te':fon- Itt-OTÜ 'Eacritorlo o-er-
to até às 20 hrrasl.

A RUA RAIMUNDO CORHF.A. 58.
innrtamento 4ni -. Alu-a-s- ê.^te
bell-slmo epirtamento e-n edifício
de luxo, 3 sales cerlueadas 3 hon-
ruartos, cnm»cotlnha. banheiro rm
cor com hox. nuflrto o d^T^nricn-
ein*! d. rt*,p*-o**.')-ln p Prirniem. A'»i-
»uel Cri 7 soo.oe. Cb-ivee no "pno-
blllarla LIV'* Av N. S. de Co-
oecnbaon, 601, 2" 8r"*-»r (de fi-cnt»),
salas 2ÍI E e D. Telefon- 37*'<*I35

(Escrlto.-lo aberto até ns 20 hor.asi

APARTAMENTO ("'-lm»-!" mobl-
lado — Alumiel CrS 7.eoo."0 com
moveis d" rstüo. cortinas, tnoptes.
redlola. gclad-»li-.i etc. nod-nrio dei--ir telefone à Rua Coiselhelrn I.i-'nyettc, 104. com 3 bons cuarto*:
2 solos coniu^edos. banheiro, cnzl-
nha. ruarto e d-nende-rlas de em-"•rendi Co-"*-lnar visitas com a"Imrbllarla T,1F" Av N S de Cn.
meabrna, BS1, 2o a-dar Ide rrcn-
I"), Feios 231 E e D - Tel.: ..."7-46?5 (Escritório aberto nta» As 2e
bor.isK (10110) 3
RUA ANITA GARTRA_DÍ7~n<-. 83

AIil>*am-r,e me-?nlfleos oporta-
mentos. aguardando hobl'e-se den-
t-o de 2 messe; Apto. 0*!3 com am-
P?o quftrto, amola _ala. b"nh;,!ro cm
¦~ôr cl bnx, ótima cozinhn comn'e-
In. grend" área de serviço cl tan-
nu-?, nuarto e deocn_l^nc'aR de em-
irOada — Alu-uel de CrS ¦"l.OOO.OO: — Aptos. 201 e 21*2 — com
TaHdp sala, 3 m^^nfficn-í ouartos.'--nheiro em cAr cl box. g-onde área
r'? f-evico, prnti>í*»a varrntbs. amo^a
i"ozfn^n cl armários, rv-^rto e de-
¦.•^ndCncIa*; ri? emnre^p-^a p p"ra"em — Al"guels de- CrS 6.500.00 o
CrS 7.0CCOO — Vôr ocm o enoir--e"ado no In-al e trator na "1D'0*
"•¦•T.TARiA LTF". á Av. N. S. de Co-
mcnbnnn. Õ"1 — 2o. pn-^-r (d" fren-
*e) — solis 201 — E e D — Teiefo-
ne .17-4831). (Escritório aberto oté
.is 20 horas).

(07333) 8
COPACABANA — ApaHr-men*
fos nara alugar — Avenida N
S de Copacabana n.° !)D5 —
(Posto 5) — Ptiarto amn-o. sa-
'»ti. küchèhètté e banheiro —
C-uarlo i» banheiro — l." lue*;-
não — A"tw ouefte a qunlr(ii?r
l"»ra — Aíitbamento de 1." qua-
Md"dé — A-mário ombutirio cir
't:âos os a-^artímTtns — Pruri-
tos pari sí*r?m oeup:dos Cha
ves no tecal com n ennarfíado
¦'o pi-íilln, sr nl,inncl Trtlnr
"iro Otho»» Ij. r.Pi!.--rr,i de M>*1li
* Cia l'"t . à rua Tcnfilo
Otoni n.° 15 12." p—fi»«i»ntn.
sala 1204. ^_ _ (19924. S
COPACABANA — 

"pf)sto"4 — Àltt-
i»a-se ótimo apto. de auarto sala.
conlugados. cozinha, banheiro com-
nlcto. muito claros e esnacosos. l."
locação. Ver à Rua Constante Ra-
mos. 68. apto. 203. Tratar Av Erras-
mo Brng.i. 209, 5.» sala 503 — Tele-
fone: 42-468^. (O040BI_P
COPACA~BÃNA — Alugamos A tua
Belfort Rôxò. apto. de sa'a. quarto,
j. de Inv. bah. de luxo cl box, copa-1
coz. qto. e W C. de émpr. e área.
eom tanoue Aluguel: CrS 4 mil.
HERMANN DE FARIAS eU CIA. |
LTDA. Av. Rio Brnnco 173 — sa-1
Ia 180314 Tel: 42-2053.  (^11060) 8
RÜA BOLTVAR 106. Apto. 302 —
Frente, saleta, Bala, J. Inverno, 3
minrtos, gavnge. demais dependèn-
cias. CrS 6.500.00. Chaves c( portei-
ro. ADMINISTRADORA NACTO-
NAL. Av. Pres. Ant°. Carlos 207
2o. pav. Tel: 42-1314.

(1J052) 8

C^PICAIIAN.'. — Alucn*'» (> anto,
UN dn run Júlio d» crslilluin, mi,
oillficlo Mirllu, com ot-omnilnçfiei
in,n fnm'lla de tratamento, Clnves,

ALUGAM-i.M EM COPACABANA -'«ni o porteiro, sr, Cosia, Aceita n-
Apnitn.ii-nt-iH dc iir.ilis.m* i',i l.ruu* «o oterlss, — Trntnr' "Blitoi do OU-
ro, COm quarlo, snla (conjugados), velra", S. A., av. Rio Draneo, 114,
Jardim do Inverno, banheiro ro.u- i "¦" pavimento, (12833) 8
piei í, cor.lnlin nm-rlc-nii cnm fo»*lo | ncPACABANA - Alugado" o con.n ir.s .min quenU dia 0 noile do : (oriívcl apto. .103 dn rua Júlio dentiucçlmento central. Prcçoa do .. | costllhns, 102 edifício MaHJu, rmi.Lr$ 2.4"!*.po ntA 2.i.10.ffl. Ver e trn* | -,|,tnmenle limpo, rom sola, 3 ouir*lor — Rua nnrntn Ribeiro p" 135. i (ce, niurto di e-npretndn. b-*nlieln

(10108) 8 completo, F0t'ntin, Chnvo.i, rrm o

COPACABANA — Multi elegante,
iola com banheiro, 2 pessoas: tam-
bém quarto, para 1 pessoa. Cn-lnha
ectreT-elra. 3*7-3432. (13000) 8

Catete e Glória
LOJA — CATETE - Aluga-se otl-
ma, tamanho aproximado 5x5, para
comestíveis, sapatarla, radlo-eletrl*
cidade, louças, ferragens, fite. Ver
diariamente á rua Senador Corrêa
33 esquina praça S. Salvador —
Tratar com Lowndes & Sons. a av
Pres Vargas 290 — 2." tel. 43-0808.

(20981 6
ALUGA-SE, à rua Cândido Mendes,
227 (antigo 63), dois apartamentos
óllmns, de quarto e sala conjugados
o demas depeniHnclas, em prédio
ncabado de construir, tendo noa
fundos grande área gramada para
uso dos inquilinos. Chaves dos apar-
t.unento3 003 e 701 com o er. Izalaa.
no uríillo. Preço C:S 2.800,00 e CrS
300Ó.OO. (11030) 5

QUASTO — Aluga-Be mobirado,
eom roupa de cama c todos aa re-
feições, para um cnsal ou duas mo-
ças que trabalhem fora: nfio falta
égua. — Tratar, è rua Barata Rlbel-
rn 807, apto. 204, pOeto 5. Telef.
57-9605, (11019) 8
AV. ATLÂNTICA — Aluga-se quar-
to grande, de frente, moblllado. te-
lefone, banheiros, etc., em aparta-
mento de casal tf filhos, el ou el
refeições. NSo falta água. ~.f'°^B\

COPACABANA — Alüga-íê á
rua Aires Saldanha, 140, 1001
de frente otlmo apartamento Ia
locação, 2 grandes salas, 3 otl-
mos quartos, armários embuti-
dos, cofre, banheiro, dependèn-
cias de empregados, garaiiem e
muita água. — Tratar F. B. «e
Aqulno. Av. Rio Branco, 91, C°,
ou pelo telefone 2G-0374. Cha-
ves no local com o porteiro.

, (100C0) 8
ALUGA-SE casa 1 pavimento, Inde-
oendente, 4 quartos, 2 salas. 2 ba-
nheiros, dispensa, copa. cozinha, ga-
rngem. Rua Bulhões de Carvalho,
15, entre o posto 6 e Arpoador. Po.
dè-Se ver das 13 âs 17 horas. Alu-
euel. seis mil qulhhentoB cruzeiros e
Impostos. OOMD) 8
COPACABANA — Posto 2 — Aluga*
se o apto. 401 da rua Belfort Roxo
158, com 2 salas, 2 quartos, banhei,
ro, coilnha e dependências de em-
pregada. Aluguel Cr» 6 mil. Clia*
ve« com o porteiro. Tratar na Au-
xíliadora Predial B.A, Trav. do
Ouvidor, 32 — 2' andar, das 12 as
17 hora, .Tel.:. 62-5007. 

^ fl

COPACABANA - Aluga-se õTÕTc*
604 da ruà Barata Ribeiro 185 com
sala e quarto separados, banheiro o
kltchnete. Chaves com o porteiro.
Aluguel Cri 3 mil. Tratar na Au-
xllladora Predial SIA. Trav do
Ouvidor, 32 — 2° andar, das 12 ?s
.7 horas. Tel,: 52-5007. fl

RDIFIOIO SAFlltA - Av. Co-
pacalmnn n. 12411 — Alu-rn-si- o
u":ir.am<nli> 121)8, composto de
ealn, 3 nuartos, bnnheiro, cozinha
e demais' den^ndcncln-». Chaves
na norlnrla. Aluguel CrJ 
5.51)0,00, Outras Informações na
I. C. F. S. A. á Av. Vcncíiieln,'<-7. •"¦ indar. snla 812. T«i-»fin<»
43-C4G3. _ (40009) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto1.1108 da run p.iuh Freitas, 1'7 com
sela, quarto, benhelro c cnzlnhs.
Chaves com n porteiro. Alutuel CrS
2.700.00 Tr.-.i-r nn Auxiliadora Pre-dlnl S.A. Tfav. do Ouvido»- 3? -
2° -"idir. des 12 ns 17 horas. Toi,:
52-3ÍP7. 107275) 11
COPACABANA'— Alüsjõ-sc o npto.PC3 d-i Av. AtlnnlIiM 3.318 com sa-la. qun-to duplo, br.nhclro e cdzl*nhn. Aluguel c.-S I mil, Chavescom o peneiro. Tr.itar nn Auxilia-dora Predial S A.. Trav. do ,mvl-dor. 32 — 2» andir, das 12 as 17horas. Tel.: 32-5007

 (073901 8
COPACABANA - A"luga-se'o oiits

11.S04 da Av. Copacabana, 5tn cnms;;la quirto o banheiro Atn--iiel
ÇrS 3 mil. Chnves com o oortelroTreter na Au::i'l-.dOrn Pre-|ial 3 A.T:.iv. do Ouvidor, 32 — 2o andar,das 12 as 17 horos. Tel.: S2-.*on7.

(07H89) 8
COPACABANA - Edlficio"Brilhante'' — Aiusam-sc apar-
lam"i>t(>s de fw.te. em primei>*3 loeneão. á Av. Conaoabapa n
7íS. rontnnstos de seleta, sala, 1
c 3 qpirtns p dcnitlis il«nt>nd"n
elas. Chav»s n-» portaria. Alu-*-tl»'S a trrtir flt» CrS 5.500.00 -
Ou'-is informncoes ni I.C.l.S.A
á Av. Vc^uei-i n. VI. Ro an-
dar. sala 812 Tel.: 43-fi'lfil.

(49086) >
ALUGO - MÒBIUADÕ*-- Nn runPenubüea do Peru n • 143. npnrta*
mentn fiOS. com entrodO. Bfllft, nunr-
tn. bnn'-elro e cozinha — De fren*te — Ver rnm o encaTe^adn SR"-ARfO — Tr.-tar eom DR. PAULOna Avenida 13 de Maio. 23. eala
513 - Edf. DARKE - Tel «"-010.1

(15898) lt
LEME — Aluga-se e vendem-se óti-
mos apartamentos 1» locn-\*ín com
2 quartos, sala, coilnha, banheiro
espaçosas denetidfnclis. Ver » Rua
Gustavo "-lemnain (lln e tratar Av.¦e-.-i-.:-.o R—ga. 209 5.o. sah SOU —
Tel. 42-4GR6. (06493) 8
ALUGA-S13 — apartamento mobl-'l.edo com ítua quente e fria. 2 sa'rs. 3 dnrmi'órins, copa-cozinha. dc-
n?ndínci:s <*omp'cía.s de empresa-
diT", varandas, garage e etc Alu-
euel 7 mil cruzeiros. Inf. tel
37-5452. (15509) 8
COPACABANA • - Ãhigã-se o apto.
201 da Av. R:inha Elizabeth .1» 231
com hall, de entrada, sala de lan-tar. Jardim de Inverno, 3 quartos,sendo Mil com .f.irdim de inverno,
banheiro completo, cozinha, depend.
rie cinprcosda e earege. Tratar na
AüxlH-dota Predial S.A. Trav. do
Ouvidor, 32 — £o andar, das 12 as
17 hc.-as. Tel.o 52-5H07

_____ (07207) 8
PUA FIGUEIREDO MAGALHÃES.
32 — Apto. 1.205 de frente, entra-
tia com armário embutido, sala, va-
randa, banheiro e kltchnete. Alu-
guel Cr? 2.cnn.C0 Tratír na Auxl-
lladora Predial S.A. Trav. Ouvi-
der. 32 — 2° andar, dos 12 as 17horas. Tel.: 52-51107.

 (072771 8
COPACABANA — Alugam-fe mag-
níf.cü_ eprrtarr.enlos de quarto e sa-
la seon-ad.-v-.. h-nhclro e leilchnet-
te, Edificio construído entro duas
praias VSr eom o Porteiro à Rua
.Tor.qulm Nahüeo n°. If5 — e trotar
c.i-, a ORGANIZAÇÃO GUEDES
LTDA. Av Erasmo Braga. 227, 3o
andar, SJ 317 — Tel. 42-0130-f.

(120731 8
AV. COPACABANA 830.AÕ;oT 701Frente Metro, la. locaçfio. sala
e quarto, separados, cozinha, fogão
4 boca», benhelro, dep. empregada.
Não falta água. CrS 4.200.CO. Cha-
ves c| porteiro. ADMINISTRADO-
RA NACIONAL. Av. Pres. Ant°.
Carlos 207, 2o. pav. Tel: 42-1314.

O2053) 8
COPACABANA — Aluga-se o Soar-
tamento 810 da av. N. S. Copacaba-
na, 1032. com sela e ouerto seoara-
do, banheiro e kitchenete. A'üsuel
Cr$ 2.E00OO. — Tr.itar na Soe. Const.
Prolab, à r. Quitanda, 45-A, salas
202-4. Chaves com o porteiro.

(12017)8
ALUGA-SE quarto mobilado, com
refeições, para uma pessoa, cm anar-
tamento, Rua Miguel Lemos, copa-
cabana, posto 5. Tel. 47-7378.

(10028) 8
ALUGA-SE, em apartamento estran-
gciro, um quarto bem moblllado pa-ra 1 ou 2 cavalheiros, com café dc
manha e jantar. Copacabana, postoÕ^D. HILDA, 27-07S3. (11045) II
COPACABANA —Aluga-se, Tíndo
e confortável apto. de quarto e sa-
la, separados; boa cozinha, fogão

forno, banheiro completo. De
frente para linda praça — AluguelCr$ 3.200,00 - Inf. 26-3141.

(17773) 8

rçortilro, sr. Ce.ita. Accltam-se npr
tns, — Trntnr, "n.islos de 0'lvolrn",
8. A., nv. Rio Branco, 114, 3".

(ll.a-.__8
COPACABANA — AlU»0*ie Õ* Ap.O,
502, da run Xnvler dn Silveira. 29,
eom 3 vnrnndns, 1 enlns, 3 quarlos,
cozinhn, banhp.rn e depcndtnclfl*< di
imoretndn. Aluiuel, CrS O.oonoo.
— Trntnr, nn AUXII/ADORN PRE.
DIAL, S. A., trnv. do Ouvl-'or. 37.
2.» nndar, das 12 Al 17 hs. T-*"fm"
52-5C07. (7373) _
COPACABANA ¦— Aluga-se n apti.
701 da rua Xavier dn S* lvclrn, K3,
eom snln, 3 quartos, eozlnhn, b-i*
r.hcJro e dependências dl «mprpftft-
da. Ver, no local, AlUTltel, CiS ....
nOOO.OO. — Tratar, nn AUXILIADO.
RA PREDIAL, S. A., Irav. do Ouvi.
dor, 37, i.t andar, dos 12 fs '7 lis.
Tel, 32-f007, (_(7372) 0
EM APTO. DE LUXO UMA PES-
FOA, aluga-se grande quarto mnbl-
lado, com rnfó c roupa de cama, a
senhor de pita pnslçnn snelal e reu-
ponrablltilnd--, Junto da prata, Fn-18.
rfeo; 47-1103. (12931) 8
COPACABA MA — PftKto 2 — Alura
sc. nn rua Belfor Roxo, 370, em 1 •
loecção, Atlmo ooartnmento n." 1912.
do entrada, (ardlm dc Inverno, sala
c quarto (separado), banheira. cai-I-
nha, (irea c banheiro, c ouarto pam
empregada. Alutuel, Cr? 4.200 03.
Chave, com porteiro. — M-ls In-
formações, 22-1121, Da. CRISTINA.

(101431 0
COPACABANA — Posto A'u-
ga-se o mngnlflco apto. 703, rua fíi-
reta Ribeiro, 803, primeira 1-c.ição
edifício de apenas 4 por andar, dc
quarti c 6ala conjugados, benhelro
e ccinhn com fonão, sendo de cons
truçüo primorosa. — Inform"i;õ-3.
tels. 52-8494 e 22*2213. Pod^"i se-
vistos, no local. (10141) 8
LEME — Gustavo Sampaio, 112, cp.
003 — Alui»a-«e, Atlmo, com saln, 3
quartos c dependências, multa are-
je.do e com linda vista, armários e:n-
butidos, ambiente famlllir, alu-ruel
5 mil cruzeiros; exige-se fiador. Ver.
no Ioe.il, e mali detalhes, tr-»t-»- pe
lo telefone 25-9505. Sr. JAYME.

(11037) 8
COPACABANA — Aludamos
por 4.500 cruzeiros mensais o
apt. 81 da rua Bolívar, 35, c/ 2
quartos, sala, banheiro, ccz'nha,
area c/ tanque c WC dc empre-
irados. Ver no local, c tratar c/
KAIC —- Rua do Carmo n. 27,
6° — 22-18G0.

C0'.54) 8

r.cracenr, fltvnilir "Otis", comp,
entrada, uma loli Üriidc, 3 quir-
loj jjronile.s e/ nrniírlni o.iihutl.w,
cosinha grande c/ armérln. d. azu-
le*n, hsii|'«lr*i cl i,r*nilo box. bon
qunrto de emnrcitmli cl wc, .lan*
Mie ri*1 irillejo, pr"forler de gf"no.
Run Fenndor Cirrl^n, 41 (orsçn HSi
S«W«dOr), Flnmenpo. — Ver e Ua.
lar, el o proprlctArlo. no Inenl

(1001)1) 10
FLAMENGO — Por vlngem nliig»
npnrlnm»titn rleemente moblllado,
«rendo Hvln"-rnom. naln rie Jnntnr2 bons riunrlos, nmnln cozinha, el
grrnde golnrlelrai ln-rnçn • depen*
ricnrlns de emnregndn o nnrage. tem
tnlef-uie Cininir ou telelennr ,
23-9172 _ (risnui IO
FLAMENGO — Ahig.i-sc o apto.
701-A dn Prnln do FlnmenRo, 01,
com vsrnnrtn snleln snln, nunrlo e
l-nnhelio. AHigucl CrS 3.5no,on. -
Trntnr nn Auxltlndorn Picdlnl S'A
Trnv. do Ouvidor, 32—2» nndnr
das 12 ns 17 horns. Tel.: n**-50ii7.

_ £07272) 10
FLAMENGO — AhiRa-se o npto.
803 dn Prnln dn FlnmenRo, 104 com
sali. 2 qunrtoi, cozinhn, bnnheiro
e dependenclns de cmoregndn. Chn-
ves com o porteiro. Trntnr na Au-
xllladora Prcdlel S'A Trav. do Ou*
vldor, 32 — 2° nndnr, dns 12 ns
17 horas. Tel.: 82-5007.

(07209) 10
ALUGA-SE ou vende-ne npnrtnnicn-
to de eala, quarto, coz nha, banhei-
ro, varrmln e p-quena A"ca. Rua Sc-
nador Vergueiro, 20, apto. 514 Fia-
mena-o, (12085) 10

i...,,!,, 0M, com inii.ii... ruiilicin
l'li i-i.iiai nu ludo du Kriidein
ii." 2117, ilr nm Gen. CriltuvÃo ll.ii >
evloi, O ii|i,iii:iin,:iita, vuiiiila aleini'ni.1, mi*, 2 uniu,,'., niriiihii.
baniielro, qmirlo e wiiihclro ilo em*
pregnda. i.ieu da serviço com t*i'i*
nua — Clihven com o eneiirrcaiuln
dn aal.fl |a| - Alllgllrl (Io 1 mil¦¦iii;-i-ii*'i; - Ciindui;.1i) fuell poi.ib inkin de tnrinH llnbns de luta-
i.-H-i u iimiiiii- rin l.nrnnlelrni -
Trntnt n.i CASA nANCAUIA ,\10*
RAEt. MAfSET - Av Erasmo lit."-
da, 277 - snln 101 - Tel. 22-7U7U

II1I5I5I 10
LARANJEIRAS - Étii~edifício do
4 iiiu.iil.il com il. .'.: l.ir. milltu (11(1)0
c nr, nluca-Fii npniinmeiito de 3
qunrtos, 2 inlas, snlcta, 2 hnnliel
ros stielnli, Vozlnhn com srmnrlo
embutido, arcn com tnnque, qiiuito
o bunhero de empregada. Rua Pe-
relrn dn Silva. 104, Chave iui apar-
lamento 401 ou com o porteiro —

U3003| J0
LARANJEIRAS — Alugn-Ve npar-
lamento, em Laranjeiras, constnndn
dc snletn, mia. 2 qunrtis, qiiarln
emprcgndn e demal» dependências.
Aluguel, CrS 3.700,00. Tratar, nelo te-
lefone 45-3707. (12831) 10

Leblon

Gávea
LAtiOA — A!u*ía-se o nnarta-
mento n.° 302 da rua Almeida

<r7nd'nhn 12 (próximo da Fnnti-
da Saudade), cnm sala nmpla. 3
rirrtns, hanhclro snelal, cozi-
nha, ouarto e hanhclro de fin-
nrcirada, írca com ianque e çi-
rafem. Chaves eom n enearríi*
-*>*In do pré.tlln. sr iro"»ies —
"•"ralir h rua Tcnflln Otoni n."
15-12.° and»r. sala 1204 ou n*»ln
(Plnfo*-».! aí*<-í!Kll mi •tl'-040H
APARTAMENTO — Alifase lindo
"nartiiento no Sn'ar Miroues de"li Vlcc-'e. rui Mirqu's de SSo
Vleente, 429, com todo con'8rto. —
Trntnr no apartamento, cm dr.geverlno. (12011) li
GÁVEA - RUA FREDERICO BtlBR
1G9 — Casa nnvi. aluga-se. Cllmn de
montanha Ambiente de tranqUIM-
dede. Em baiScof duas migntflcns sn-
Ias, cepa, cozinha e dependências
de empresaria Em cima- trèa am-*y\M qunrtrs. banholrr» de cAr e aro-
lhedora varanda. Comiletamentc
moblllada. Telefone e r-el-idelra. Ar-
m5-les embutidos. Tnpefs cnrllnis
DeoA"lto de i>"un G-i-a-jem C*»aves
pn Indo, no número 179. Pan famf-
tia de tratamento. (7249) 11

Ipanema

COPACABANA — CASA — Alu»n-
se à rua Cinco de Julho 130, casa
8, de 2 pavimentes, c| 2 salas, ter-
rnço, grande conn, cozinha. 3 óti-
mos quartos, benhelro completo, ar-
mários embutidos, dependí-n-lis de
empregada cl 2 grsndrs depósitos e
3 ploteeux sobre o morro nn- fun-
dos. Aluguel: CrS 7.050.C0. Vêr -o
loenl e tratír c| OLYNTHO RIPEI-
P.O à rua Jítllo do Castllhas 25. apt.
1202, tels. 47-1041 e 47-5885.

(11130) 8
COPACABANA — LIDO — LOJA j
— Alugo a magnífica loja, c| sub-
6olo, da Av. Copacabana 129. csq.
da rua Belfort Rôito. Tratar cl
OLYNTHO RIBEIRO pelos teiefo-
nes 47-1841 e 47-5885.

(111291 8
COPACABANA — Posto três. trans-
fere-se apar!a*T":nlo, snln, corto,
banheiro e cozinha, r.luguel CrS- ..
2.8CO09. v.-^do hi6vn.li tr-tar pelo
telefone 52-1817 das 7 as 11 e 14 as
17 horas. _ (01815) 8
COPACABANA — Aluga-se o apar-
tamento 602, N. Sn. de Cop. 40,
constando de vestíbulo, saia fe lar-
dlm de Inverno, bastante ampt»,
grande quarlo separado com espa*
coso armário embutido banheiio
completo em cor, boa cozinha com
fogão a gaz dé 4 bocas Arejamen-
to perfeito e á-?ua em abundancii.
Tratar na Auxiliadora Predial SA
Trav. do Ouvidor. 32 — 2° nndar,
das 12 as 17 horas. Tel.: 52-5007.

I072R3) 8

ALUGA-SE APARTAMENTO COM
TELEFONE, sala, quarto conjuga-
des, banheiro completo cozinha e
varanda. Ver e tratar, a rua Bento
Ll3boa, 10, apto. 403, depois das 13
horas. (1750) _5
GLORIA — rua Cândido Mendes
359, antigo 99. aluga-se bom apar-
tamento de frente, boa sala, 3 bons
quartos, cozinha, banheiro, quarto e
d;pendêncla para empregada, tan-
que, o porteiro ANTÔNIO mostra.

(10167) 5

APARTAMENTO — Em edifício nó-
vo com abundância d'água, oluga-
se um com quarto, sala, bnnheiro
cozinha americana e pequena área.
Preferência a quem comprar ns mó-
vels. Alug-.-el CrS 2.859,00 (taxas in-
cluldas). In-ormnclies com o sr.
ANTÔNIO na portaria, rua Candi-
do Mendes n°. 129. „ .(11140) S

COPACABANA — Aluga-se ótimo
apto. c| 3 quartos, snla, cozinhn, vn-
randa, área e deps. de empregados.
Ver á Rua Souza Lima, 422, apto
702. Trator Av. Erasmo Braga, 299
5.°, sala 503 — Tel. 42-4686.

(08494) 8
AV. ATLÂNTICA — Para casal 

"de
fino tratamento, alugo um aposen*
to de frente p| o mar, c| varanda,
todo moblllado c| cortinas e dceo-
roções. Mobília nova pequlá-maf-
fim cama c| colchão de molas Pro-
bel. Exige-se referências econômi-
cas e Idoneidade completa. Tratar
Visita p. tel. 37*5482.

(15636) 8
COPACABANA — Aluga-se ótimos
apartamentos em primeira locaçfio,
com um e dois quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, quarto e dependência
de empregada e "área com tanque.
Ver à Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro 75 e tratar a Rua São José, 50
sala 702 — Tel.: 42-0101.

(9150) 8

COPACABANA — Aluga-se todo
mobiliado e ricamente decorado o
apto. 1.001 com sala, quarto, ba-
nheiro e cozinha na ev. Prado Ju-
nlor, 120. Informações na Aüxllin-
dora Predial S.A. Trav. do Ouvidor
32 — 2° anaar, das 12 as 17 horas
Tel.: 52-5007. Chaves com o por-teiro do Edlficio.

(07278Í 8
COPACABANA —¦ Alu-rim-se
os aptos. 601 e 60G da rua Kiul
Pompeia, 195 com sala e. quarto
conjugados, banheiro e kitchuc-
tc. Alu-uiel CrS 2.600,00. Tra-
tar na Auxiliadora Predial S/A.
Trav. do Ouvidor, 32-2.° andir,
das 12 às 17 hs. Tel.' 52-5007.

(7283) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
1016 da rua Barata Ribeiro, 418 com
sala, quarto, banheiro e kltchnete.
Chaves com o porteiro. Aluguel Cr$
2.700 00. Tratar na Auxiliadora
Predial S.A. Trav. do Ouvidor, 32
— 2» andar, das 12 as 17 horas.
Tel.: 52-5007. (07282) 8

IPANEMA — Alugi-se ótimo apto.,
oortétrüeflô de !u"o, 1« 1ociç5o cl
1 ouartos, snla, cozinha, dons de
-rindo-: e g.->-.--ge. Ver á Rua Vlscon-
de Plrnlá, 121 e tratar Av Erasmo
Vr*", 299 5.", snla 5na — Telofone-
'2-431*0 (06402) 12
tPANFMA — ALUf-AM-SE Afmns
apnrt""-ento3. à maFarme deA-^ó*1-
do. 150, nntn. 403 de frente. 4 590
"ruselr'1 multa iV:ua. rmbl"nle se-'eclcnsdn, 

perto di praia, nôiio 8. 2
piiirtos. n'"n!a ílla, dei^ndfinrlaa
de em-reindn e Ja-dlm de Inve-nn
— Tratnr, pelo telefone 57-9133

(10003)12
IPANFMA — Alt'!«,ilse cisa. com 14
qüartra, c^m mfive.s. própria mra
perp.-n eu ih-tel. — Tratar, ev. Vlel-
rn Souto, 108. (130231 12
ALUPA-SF. raea. fl av. Epitáclo Pes-
«oa. 6?4. Ver, dlsriamonte. TttfdT
à av Atl.lntlca. 1122. Tel. 37-*>4n2.

1139341 12
IPANEMA — Aluga-se aoartamCntè
de frente na Aua Joana Angélica
'58 nntn 211 de 2 varandas. 1 «ela*i quartos, copa, cozinha b?nhelro
den de omorcearla p**ea de service
nor 4.CII0 CrS o aoto. esta aberto
uodo-se ver. Informações T 37-0410
- Tratar nn AuxllHdora Predial -
Trav do Ouvidor 32

114631 li

COPACABANA — Aluga-se a Casa
da rua Saint Romain n» 137 no 1°
andar com 3 quartos e banheiro e
no térreo, 2 salas, copa, cozinha, la-
Vatorlo, dependenclns de emprega-
da, sot5o e garage. Ver no local.
Tratar na Auxiliadora Predial S.A.
Trav. do Ouvidor, 32 — 2° andar,
das 12 as 17 horas. Tel.: 52-5007.

(07276) 8
COPACABANA — Posto 3 — Aluga-
se o apto. 602 da rua Inhangá 30,
com hnll, saln, 3 quartos, banheiro,
cozinhn e dependenclns de empre-
gada — Aluguel CrÇ 5.000,00 — Ver
no- local — Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. — Trav. do Ouvidor
32 — 2.° andar, dás 12 às 17 hs. —
Tel. -62-5007. (07320) 8
LEME — Aluga-se o apto. 706 da
rua Gustavo Sampaio 598, com snla.
qustto, bnnheiro e kltchnete. Alu*
guel CrS 2.800.00. Tratar na Au-
xllladora Predial S.A. Trav. do
Ouvidor, 32 — 2» andar, das 12 as
17 horas. Tel.: 52-5007.

(07291) 8

BOTAFOGO — Aluga-se o apto.
1.103 em primeira locaçfio. dn rua
Marquez de Abrante», 148 com sala,
3 quartos, cozinhn, banheiro, de-
pendências de empregada Aluguel
CrS 5 mil. Tratar na Auxil adora
Predial SIA, Trnv. do Ouvidor 32
— 2» nndar das 12 as 17 horas. Tel.:
62-6007^ (07285) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
301 da rua Raimundo Corrêa, 2a
com 3 salas, 3 quartos, cozinha, ba-
nhelro. dependências de empregada
e garage. Aluguel CrS 7 mil. Tratar
na Auxiliadora Predial S.A Trav.
do Ouvidor, 32 — 2» andar, das 12
as 17 horas. Tel.: 52-5007.

(07280) 8

COPACABANA - Aluga-se o apto
803 da rua Rnul Pompeia. 195 com
sala e quarto conjugalo. oanbeiro
e kltchnete. Alueuel CrS 2 700.00
Tratar na Aüxill-tdorn Predial S.A
Trav. do Ouvidor, 32 - 2° andar
dai 12 es 17 horal. Tel.: 52-5ee7

(07283* 8

COPACABANA — AlugS-se em la.
locação ótimo apto. novo còm 10
armários embutidos e estante de II-
vros e mais detalhes de conforto.
Saleta entrada, living grande, 3 bons
quartos, cozinha e demnls depen-
dênclns — Aluguel Crf 7.600,00 —
Ver com o porteiro A Rua Xavier At
Silveira 57 — apto. 501 — Constdc-
ra-se proposta pnra venda — Mais
inf. 52-EI-50, com RODRIGUES.*

 76) I
APARTAMENTO — Aluga-se, sala
e qunrto sepnrndo por erco, grande
armário embutido, banheiro, cozi-
nha completa fogão 4 bocas. Av.
Prado Jr., 63, apt». 1201. Chaves t-|
o encarregado do edlf». Sr. João.
Tratar tel. 25-2401. (19564) 8
CASA EM COPACABANA — Zona
residencial, próxima à Rua Tonelc-
ros, aluga-se confortável, de 2 pn-
vimentos, pintada toda de novo —
Aluguel CrS o.ooo.co e mais taxas

Ver à Rua República do Feru, 568,
e tratar na ''IMOBILIÁRIA LIF" —
& Av, N. S. de Copacabana. 601

2° nndar (de frente) — salas
201 E e D — Telefone 37-46J3.
(Escritório aberto atê âs 20 horas).

COPACABANA — Posto 4 — Alu-
ga-se, a um casal distinto e de todo
o respeito, em bom apartamento de
pequena família nas mesmas con-
díçõcs, um grande quarto de fiente
ótlmamente moblllado (tudo novo)
com colchão de molas, roupa de cr«
ma e café pela -menhá. Não fal*
ta água. Únicos inquilinos. Tro-
cam-se referências. Aluguel
2.609,00. — Tratar pelo tel. 37-7167.
com DONA TERESA. (11129) 6

COPACABANA — Aluga-se o apto.
704 da Av. Atlântica 4000 Edf.
Egalltô, com duas salas, 2 varan-
das, 3 quartos, 2 banheiros sociais
cozinha, área de serviço, dependèn-
cias de empregada c garage. Cha-
ves com o portelip ou no apto. 905.
Tratar na Auxiliadora Predial B.A.
Trav. do Ouvidor, 32 — a» andar,
dns 12 as 17 horas. Tel.: 62-5007.

. (07270) 8
LIDO -— Aluga-Se apto. mobl-
lado oom conforto, 2 salas, hall,
3 quartos, 2 varandas, banhei-
ros, copa-cozinha, etc. com te-
lefone, rádio, geladeira à rua
Ministro Viveiros de Castro
Tratar tel. 27-9745, de manhã.

(12897) 8rr ****vv**w*Xf*\ru**xnj**Lari-u.j - j. í -

Estácio

"PANF-MA — Alugn-se o anto. 602
e'a rua Prudente de Moraes, 1411,
eem 1 grande sala. 2 quartes. be-
rhe'ro e cozinha, ouarto e banho!-**o r»e emnrcad'1. Ptr\ — Tratar, na
Prolab, à rua Ouitenda, 45- \. 1.»
andar, salas 202/204. Aluguel. 4 910 00.

(60774) 12
ÃLÜ GA -RE — IPANEMA —"Ãüartí-
mento sela. 2 quartos, banheiro, eo-
zinhn comp*»ta, qunrto e banheiro
empregada, é"ei eom fnqne. Vr-",n
n gara"em. Run Aristides Esnlnhla,
105, apto. 205. — Tratar. Ouvidor.
1G9. 8." snd„ sala 813. MENTFCAl.

(1015i-l12"•LTIOfA-SE ótimo apartamento, em
eerfeito estado, com 6ala. (rês quir-
tos, podendo também servir pnra
duas «aias, do's ninrtoa, varanda,
etc. Preço. CrS 4.R0O.OO. Rui Vs-
conde de Pirajá, 265, apto. 3. Cha-
ves, na loja, com o sr. AHxo.

(10132) 12

LEBLON — Aluga-se um npar-
tamento dc luxo, com 3 grandessalas, 3 grandes quartos, 2 ha-
nheiros sociais, e demais depen-
dCncIns .Tem elevador —* CrS
10.000,00, chaves com o por-
telro. (1287R) 17
LEBLON — Alugn-se cnsn 2 pn*vimentos, gnrnge, telefone, n-ni.i
abundrnte, moblllnrta on não. Rus
General Snn Mnrtin. 10119. um.-.
qundrn prnln Trntnr 67-9927

_(17OT) 11
LEBLON — Fnmllln que se rcfri
pnssn npto., ótima loenl zacilo. Pa*e-
dia novo com elevador. Nilo (nlti
áf_a. Snla, 2 miarux;, banh"lr0 eom
box em cór. DcpendJnel.uj d» em*
nroirnda. CrS 4 000.00. Rpa RnlnhS
Gullliermlna, 30 apto. 303. Deails
de 14 hornfl. (110491 17
LEBLON — Alugnmos ótimo npto.
â run Cenêrnl Artigns 36. um npto.
por nndnr, com snln, 4 qunrtos, ba-
nhelro, 2 varandas, dep. emprrga-
da quarto para malas e garagem— Aluguel 7.100 cruzeiros — Dela-
lhes com Hermann de Fnrlas & Cin
Ltdn. — Av, Rio Brnnco 173. saln
1803-4 - Tels. 42-2959 e 52-4435.

(110591 17
ALUGA-SE o apartamento n.° 203.
à Av. Gcncrnl San Martin 544. com
3 quartos, sa,'a, snlcta. dependèn-
cias de empregados, garage, próxl-mo á nrala, pintado de novo — Não
faltn águn. Aluguel CrS 4.509.99 Ver
no locel — Tratar pelo tel 32-0040.
das 10 às 12 e das 16.30 ás II hnras.
__ O00B3I 17
LEBLON — Alu«o. à rua Ã'miren
te Gullhem. confortável ap-rii-nen-
tn térreo. Aluguel, CrS 4 019 00.. —
Informações pelo tel. 27-1210.

(109991 17
LEBLON —* Ãíujra-se" otiino
apartamento próximo á praia
com 1 sala, 2 quartos, cnm ar-
mários cmbufdos, banheiro, co-
zinha e dependências de cmnrc-
gada, á rua Rainha Guilhrrtnina
n. 30. apt. 201. Chaves com o
porteiro. (10072) 17
LEBLON — Aluga-se esplendido
fparlamente com V amplos quar-
tos. r.-l.is. vi »a"aris, denení.-"-Tr
completas de emprenada, grande
area de serviço, nmpla cozinha,
bom banheiro social. Pintar) a
oleo. De frente. Construção de lu-
xo — Ver ,1 Rua Dias Ferreira,
290 — apto. 202 — Chaves eom o
porteiro — Trator a Rua Vlece.nrie
de Inhaúma n.° 94 — 1." andir —
Tel 43-8523 - SANTA fSAHFL.

(17532) 17
LEBLON — Aluga-se o nD'o. 595 dn
av. Bartolomeu Mltre, 297. com 1
'¦ala, 2 quartos, cosinha, banhei*^.¦Vea e dependências de emp roía (ft.
Ver no loca'. — Tratar, ni AUX!-'
LIADORA PREDTAL.» S. A., trav.
do Ouvidor, 32. 2.» andnr. ri-s 12
s 17 lm. Tel. 52-5007. (72741 17
APA RTAMENTO LEBLON — Farsa",
ae o contreto de um aparte.mee.ti.
com 3 sales, 3 quartos. 2 banheir.-G
sOcinii, cozinha, dependineln de <m-
preceda e garagein. Aluguel, CrS
7.50Õ.00. Al"da tem um ano de cen-
trato. — Ver e trntnr, à avenida
Ataulfo de Paiva, 229, apto. 591.

(10140) 17

HOTEL IIKI.MAII, nuvu, pneiul ex-
ccltnht qu.ulo» u npailamentos, it-
lundu i"- i nli» ni iia.il.i - Cos nhn
(te I.i aaiiiii,,, |a .avgrnmiri; (lliirlu»
(Jt reclame n iiiiiin Uo tlll.liil eom
iu, ii'(i|i;,1.-s p.iai (nmliliiK numa*
rotas o nienunllstaii. n combinar —
Rna Pniiln Alve» Ü3-A '¦.'••lelone
747J - Icnrnl.

H20J7I 33

NITEÜOI - Aiiif-nm-so em frente
As DorcH otlmo» o «nulos n|i«r'«*
nietitns Mim 3 quartos e ilemnli ile
pendências o «nlns onrn escritório
Edifício Iloriies - Avenlrin Amaral
Peixoto n 00 Trntnr nn meimo
loenl cnm o sr Adnilnlstrndnr ou
nn Banco Predlnl Nllerol T<le'nne
2-730» i!5n'.l 53

Ilhas

ILHA PAOUMTA - AliiM-*-» hm
ensn, rnm 3 qunrtos, sil.1 e tlev.Vs
den»nr!r»el"« - Inforn-cA". (•¦*»-
fone 45-2172, (100171 31

ILHA no GOVERNADOR —
Guitrabu — Aluia-ss ca«a «tfll
ficada om centro dc terreno, ri
rua Jutlandla, 535, com 3 quar-
tns, 2 silas, saleta, copa, rnzl-
nha, WC con"»loto, Instalação
dr» bí.s Esto. Ver nn lnetl nus
"¦í.hndps. Informações telefone
42-0037. 0 ás 11 e 17 ás IB.

(8227) S4

QUERENDO
ALUGAR

vs.
como

scu npnrt:uuento ou residência
nllo pngarA despesa alguma,
comlflífto, ii núncios, etc, entregando
seu Imóvel n IMOBILIÁRIA "LIF"
(sccç&o de alugue) p adm'ni.«trrcfto
de beti."^. que sempre dispõe de cli-
entes certos parn sim t-ensnfAn. A».
N.S. de Conncnheri. 091, 2° anrinr
(de frentel snln.s 291 • E e D Te-
lefone sem qunlquer cnmnromlaeo
para 37-4033. (05834) 38

AGENCIA COPACABANA
INTERMEDIÁRIA

Av. N.S. de Copncabnna 393. Apt.
207. Tel.: 37-0398. Aberto des 8 a:6
18 ho as. — Agencia Copacabana es-
pccial*7.nda cm nlugnr apartamentos
e cnseJ, convldn V. Ex. cm ero de
procura ou estar em dificuldades de
alugar a sm propriedade de íoeer-
nos umn visita aem cnmprom1eso da
sun parte. (1728) 38

APOSENTADO OU REFORMADO i DEPOSITO NO CENTRO
que quadra oom mi» lamll.n, v ver
i..uni nin a- euui conlortu num cll*
llllt Hl 1 illlllia' ai i.'a„.lU'| fot CrJ
1030,00 miinini-i, uma beln cima nn"Ilatrro Veluco", crnlro üe fi-.cn
i laiiuu,,, vila ini.ili mi ¦ ul.i datada dn
laiiii.-i recurso» na Uerrn, n > lu, do
Itlo de mit ii. trem ou Ônibus. Tem
inult» A«u«, Ver * trntnr d'r#tiimi'n*
le com o Or, Velwco, nn cns» «ran-
d« ain Colina, in» loenl, lnf, no ll.o
T.i «J.JOnO. (174111 33

MÉDICO
Aluiu-ne 2 «alu» pnrn consultório.

Av. Amaro Cavnlcintl n.° 3.S30-A,
cm cima da Farinkc'» Iteitin. Tratar
na Fnrn-.Acln, eôm Br. WIIJION.

AIüco com .CU iiultoi, tnn lArcn,
tilcfcmi*, ininbem teme parn Inuiui»
,rit). Ilua l-rel Unncca 71.

SOBRADO NO CENTRO
Alui;i*iiu com inuluu snln» no 1.°

nnrinr, pnrn comercio, deposito ou pu-
qutna Indüitrli, « itun do no.ii.rlo, •
iirôsliuo n Avruldu Illo llranco. —
Trntnr h lliin lliii-no» Aires, 110, 113, •
com o Br, IWMIM.I. 111101) Ml

LOJA - S, CRISTÓVÃO *"
AlniM-se lo)n oum Atlm» rcstdfn.-

cln nira (i»lll». TraUr llun B. Ji-
nui\rlo 800. 110133) 33 '

GRUPOS DE SALAS
Aliif;.im-st» trís grupos dc salas, todas dc frciit'.* "

pnra a Avenida Franklin Roorcvclt, adaptadas para asse*.
ciaçüo, com um pequeno auditório dc 70 lugares ótimo
local para associação ou sindicato. Tel. 42-2981 — Sn.
l.amblet ou Castro^ (1759) 38'

m6ílW) À PRAÇA MAUÁ
Aluga-se amplo pavimento com cerca de 250 m2 Rua

Dom Gerardo, 80. Ver e tratar com José de Passos, Avenida
Rio Branco n. 9. Tel. 23*4024. (17376) 38

PlECÍSO DE CASA OU APARTAMENTO
Família rie tratamento necessita com ítrirfnt-tn, nlu-nr nn tona sul,

cns» ou apnrtimento, somente nestas condições: cas» c/ mínimo de
S quartos. Apartamento com 5 quartos, ou 2 apartamentos Juntos de
2 «í'as oii t e 3 quarto», de frrnte. Tratnr pelos fones: 22-7078 ou
22-2194 — Br. Pnulo.  (01831) 38

LOJA
Traspassa-iR contrato de uma loja à Rua Paula Freitas

n. 61-A. com 250 metros .ouac'rodos — 4 nortas. aluguel C»5
12 000,00 Informações pelo telefone 23-1991, com sr. Wd-
demor,  _ _ (01786) 38

GÃ.VÊA GOLF
/luaa-se bonita casa. Mobilada, com iardim a'ó oraia.

Livintj. sala jantar, 2 auartos, armário embutido. Tel., co-
linha Esso Gaz, 2 aeladeiras, aaragem. Osn hósperlc»- "uorto
empreg. TEM ÁGUA. Informações 47-3129 - 37-t»11.

(10195) 38

RÁDIOS E GELADEIRAS

LEBLON — Alugo npnrtampnto de
3 qunrtos. llvln?,* jardim de inver-
no, 'compietn dependCncla rie em-•iregadee e girasém, nn run Desem-
bargador A'fredo Rusuel. 70. prfixl-
mo ao Colégio Americano. — Tra-
tnr "eom Álvaro. 25-0306 ou 55-4311.' "" ' {im) 17
APTOS. — Alugam-se, desde 1.803
cruzeiros, com snlcta arejnda e ea-
paQosa, e dormitório, banh. c Icltcli.,
h run Humberto de Campos, 827, cs-
quine dn av. Bartolomeu Mltre. pro-xlmb à praia do Leblon. (1802) 17
ALÜGA-SE no Leblon. casn de dois
pavimentos, com 3 quartos, srndo
um duplo, grande saln, entradn pa-ra carro e quintal, bnnheiro com

OELADEIHAS - Reformas e con-
snrtos. borrnrhn. grades, pinturas a"Duco" estindos. tr.ihalho Rarari,-
lido na oriclni ou a domicilio Or
çamento grátis d^dn com prazer
Prrrns mínimos Compramos novos
usadas, paradas Vendemos, troca-

37-53?3
104094) «1

mnp

GELADEIRA "KOnGE" — Vende-
s° de 6 tk*s, bem conservada por
Cri 10.nnn.nfl n dlnh-iro — Aceita-
se em pa^mentn míqutna dc lavar
rouoa — Eu.i 0'ivcl-i Fochi 50 —
apto 102 — Jairdim Botânico.

(1754) 60

IPANEMA: — Aluga-se bom apar* pltto e W. C. de empregada, na rua
tnmento de fronte com 2 salas, 3 *-•-""-'- *-*-—*- -« 
quartos. banhCro, cozinha, gara-irem e dependências de empregada.
A rua Teixeira de Mello 22. Chaves
com o zelador Sr. RAtJL até as 14
horas. Trntar com LAURO pelo te-
lefone 43-4102.

(01811) 12

ALUGA-SE apartamento de
um auarto, sala, banheiro
completo, quarto de empre-¦rada. à Rua Visconde de Pi-
rajá, ti." 235 — Anto. 804.
Aluguel CrS 3.800.00. Tratar
com: DUVIVIER & CIA. Rua
Álvaro Alvim, 31:

(11069) 12

Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO — Alugo U»n
boa ca«e em lugnr Sossegndo, com
1 qiinito. 1 sala, bnnheiro soci.il.
cozinha e auintal. Aluguel 2 V"i— Ver no local Ã Rua Mnrquês
de Sal-ará. 106 — fundos.

 (17551, 14
JARDIM BOTÂNICO — Apto,
ocupando todo o nndar de um edi-
flclo de tres andare3 com 4 quar-tos, fala. saleta e dependências pa-
ra émpregedá — Aluguel CrS ....
5.000,00 — Rua Benjamin Batista 40,
aptos. 101 e 201.

(11056) 14

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se
casa, próxima ao largo dos Leões,
|á desocupada, por motivo de Via-
gém, completamente moblllada ou
sem móveis, quatro quartos. 3 sa-
Ias, saletas, garagem. Jardim, demais
dependências. NSo falta água. — In-
formações, tel. 42-0383. (11029) 14

RUA BENJAMIN BATISTA 190, ap.
101 — 2 quartos, sala, banheiro, co-
slnha, dep. empregada — Crf 4.200

Chaves no n.u 38 da rua Abade
Ramos — Administradora Nacional

Av. Pres. Ant. Carlos 207, 2.»
pav. -' Tel. 42*1314.

(12654) 14

Adalberto Ferreira, 68, entrar pela
Rua Conde Bernardotte. Aluguel
3.500 cruzeiros.

(1803) 17
LEBLÕfí — Alugo o miignÜTco
apt. 201, 2o. pav., de frente, da rua
Arthur Ararlna? 7, constnndo de:
hall, snla e| varanda, jardim de In-
verno, 3 grandes quartos, banhei-
ro completo, cozinha, área c| tanque
e dependência? de empregada. Alu-
guel: CrS 5.000,00. Vêr no local das
7 às H hs. e trntnr c| OLYNTHO
RIBEIRO à rua Júlio de Castllhós
25, apt. 1202 teis; -17-1841 e 17-5885
uifa«IWmv.a»wu.u^a!!.!tl "

Santa Teresa
ALUGA-SE 1 apartamento — Preço:
Cr$ 3.600 cruzeiros — Rua Gonçal-
ves Fontes n.° 49 — Ve-se no' localChaves no apartamento n.° 201 e
tratar com o proprietário — Praça
15 de Novembro 38-A — l.o andarSr. Gabriel Perez Lopez — Te-
lefone 43-8673.

(13002) 23

Vila Isabel
VILA ISABEL — Rua Teodoro da
Silva 875. Alugam-se Apartamentos
grandes, acabados de cqnstruir.

(17607) 26• ww<<Wwv»<*>^*iVwwvvvs^i

Tijuca

ESTÁCIO — AIuga-«e aptos, da rua
Machado Coelho n> 91, de sala,
quarto, banheiro, cotlnha, Area com
tanque e w.c. de empregada.

(10015) 9
ATENÇÃO — vendo 7 cásàs por 650
mil cruzeiros no Estácio a 20 me-
tros da Rua Machado Coelho. Tra-
tar com ADELINO, A Rua Alclndo
Gunnnbnra, 26, elevador dos fun*
dos. 5°. andar, sala, 508 — tel.
22-1764. (10073) 9

Flamengo
FLAMENGO — Procura-se, p/ alu-
gar, nn praia do Flamengo ou av.
Ruy Barbosa, apto. de 4 quírtos, 2
banheiros, garagem, etc. contrato
de 1 a 2 anos. Aluguel, loooo cru-
zelros, Tel 23-6ÕOO. . .(11031) 10

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-ie o
apto. 201 da rua Prof. Abelardo Lo.
bo n. 02, com sala, 2 qUnrtOs, eozl* | Chaves com 0 sr. CALADO à rua

.'*,» * . I' -IA t-.m. *4A _ wIIa W* ___ — T

MUDA — Alugn-se um apto. à Rua
Otávio Kelly, 32, apto. 201, com 3
quartos, sala. cozinha, banheiro,
qt e banh. de empreg., varanda en-
vidraçada, Ver no local e tratar, Av
Erasmo Brnga, 299 B.**, sala 503 —
Tel. 42-4686. (064961 27
APARTAMENTO, ém primeira lo-
cação, a rua Major AVtla, 60 ,apto.
602 (praça Saenz Pcfln), com 2 qunr-tos, 2 salas, varanda, ampla cozi-
nha, banheiro em cór, dependências
para empregada e boa área de ser-
viço — Informações e chaves no
local (10131) 27
MUDA DA TITOCA — Alugo, casa
com telefone, toda reformada, com
2 quartos, 2 salas, cozinha e ba-
nhelro. Alugo 1 apartamento de 1
quarto, sala, cozinha e banheiro.

nha, banheiro e dependènclnk de
empregade. Ver, no local. — Tra-
tar, na AUXILIADORA PREDIAL,
S. A ,trav. do Ouvidor, 33, 2. an-
dar. das 12 is 17 hs. Tel. 52-5007.

(7273) 14

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se
confortável residência, à rua Ge-
túlio das Nevea, 6, com 3 quartos,
2 salas, copa-cozinha, dependências
de empregada, 2 terraços e jardim.
Chaves ao lado. (1798) 14

Laranjeiras
RUA GAL. GLICERIO 364 — Apto.
604 — Todo atapetado. 2 salas, va-
randa envidraçada, 3 quartos, ba*
nhelro em cor, cozinha, garage em
box, etc. Água própria de naseen-
te. CrS C.50O.C0 — Chaves com por-teiro. Administradora Nacional -
Av. Pres. Antônio Carlos 207 — i«
pavlo. Tel.: *_*.3U.

U1007) lt

Alves de Brito 27 casa I.
(11063) 27

ALÜdA-SE — uma vaga para uma
moça em um qunrto de 2, com mo-
vels e café peln mnnhã. Vêr a Hua
BarBo de Mesquita 526», Multa ron-
dução a porta, ônibus, lotação e
bonde. (10105) 27

Subúrbios da Central
CACHAMBI - Aluga-Se 1 ótima lo-
Ja, ver no local à R. SBo Joaquim,
7, e tratar Av. Erasmo Braga. 299.
5 0. *a1a 503 - Tel. 42-4686.
lA/VA/V^^VV^^^VNA/W>^rV»^>VVVV->AA/

Niteró'
ICARAI — Alugá-se confortável
npto., tipo casn, com 3 qts., todos
c| armários embutWoB, grande sa-
la, etc. lnformaçóes — Rua Joa-
quim Tavora 160. .

(01631) 33

!

SEU KÁDIO?
Piron? Confortos, hoje mesmo perfeitos e garantidos por nm nno

nor tícnlcos csfT.-.ngelros. Qualquer tino de rádio ou eletrols. Adaptação
Gnfrtllthientn Proc««; mais baratos Em (tua própria casa on nas Ofl-
cln.is rte Rirtlo rti Rua Süo .Ins*. 54 — Phne 26-5948 (26578) 60

PTRÜÜ?
Cons»rto de TF.LF.V1SAO na hora com garantia real de S raeiei,

nnr técnicos osncciillzari-is um têdns as mnreas. pteco» mais baratas,
hnnestlrindo absoluta AMF.HICAN TELE-SERVICE. Ru* Teixeira de
M-lo. 2.1 - Tel 47-2370 Atende a domicilio Tndn» Os bairros atè 2?
horns ÍI2333) 60

tT.1SEE.T0S DE GELADEIRAS
TEL. 25-4491

Oficina especializada em refrigeração conserta soa geladeira on
instalação frigorífica, nr condlclonndo com * máxima urgência. Todos
serviços garantidos Run Ipiranga n 134. (14600) 60

TímüíOÉ 6fííí)E!RAi
SÔ POR CrS 600,00

nlnin-se A pistola, n domicílio, com tinta Duco, qualquer tamanho. Aca*
bnmcnto u.-rrcito. Técnico alemão . Pintamos as grades com alumínio,
grátis. Cnsn JATO Santa Cinta, 60. saln 7 - Tel: 37-9471 (265(2) 60

na 8 pés cúbicos completamente
nova vende-se CrS 2n.nrO00 Praça
Sacns Pefin 63 npto. 102

(65611 50

VENDO geladeira praticamente no- GELADEIRA General Eletrlc moder.
va. sete pés, otlmo funcionamento - • ••-¦ ,_...........
— Preço de grande oportunidade —
CrS 12.000.00 — Snmente A vista —
Run Frei Caneca 256, casa 5.

(1739) 60
VENDE-SE um refrigerador Leo-
nard 6 1/2 nés - Tel. 25-1687 - Pre-
ço CrS 15.000,00.
VENDO 

"geladeira 
comercial com

uma porta de espelho, própria para
oensSo. nequeno armazém ou gran-
de f-mitla — Preço de grande opor-
tunidade — CrS 10.000,00 — Run
Ccnera, Roca 921. ^ 

^

npf.nniTTRAfl - íintvTSFnTO-*- E
o.lNTUPAS - Orcamon'n sem rnm-
nTQrptM*tQ i)li>*?rfp"iOfl ro*" fP **¦¦¦-**,ft?.
Vpnrtomr»* t* pA*n*«ríí»Tino r-*«*» fl"***
flx run Cnrvíi^o df» n*«n»J'>'"»'' ?4, .
'nin b Cnna-ihann Toi «."""1

IIOTO1I 61

•ímpr-i^aTífl est,»**ío •*¦*-*-* ¦p*r**>'*i v°ní,°-r9
nor vÍí>-*flTr». T?. P-**miolo dn On-
-nn 22 Hnddnck Lnho. .<:,

fisníni eo

OT.ADFTTtA AMTIRTCANA "T-Vit*.
n-e** í) rís. p^vnfpf» n*»Hi ram*» ,*"-
¦ntrp*0*? e frnt-io. estario ri» tic^jl,
jrnnr*t**vf% yrf»í»ntp pnr f-rt ¦***¦¦** VO 'a'1
¦^•ti-rln^r*^. — Prpfn ¦r'» r\(tr,r,~r* P'*a
«T-i*n,,A*i .ío Abrantes n" 01 ""*"
1. l.o nrari-ir. (1101R1 CO

o.T-r.«T)'*T"""'R Cer"»*>"1 P'",T-le ft-l-
«Mnlrp. Ph-lrn p 011**39. toi''*.** A",f*»»
*-'e?*ins de 7 9 11 t»*i ven--n >". Vil-
Hnus nn^n-* dp h^lrrn A"r'*|l'»nrinS .t
•rnris e fiellltnmos Tlún F-"--1--!» -.
r.nbo 140-A ensn - Dutra » "«Tn;.

(3nno\ no *.

CELATIFIIRA PHTLCO de luyn, 9.,
nés cfiblno» eom congelerinr Intel-'
rico em estado ri-, nova, pouco vo,
vende-se CrS 20.00000. Rim p»«e- .
ral Roca 267 apt. Iftl Sei"»» TM.

(65121 60 ,

$ TELEVSSIO ENGUPH
CHAMA TEL. Í5-4491

E nosso cirro de serviço atenderá ho mesmo dis, consertando na 8ÜA
PRÓPRIA CASA cnm máxima urgência. Serviços garantidos Com têe-
nlcos estranceiros (14599) 611

®é€m PABA OFICINA
RAMO E T. V.

Técnico Italiano com vinte anos dc experiência possuidor dt todo
o npr.rclhxmento pnra concertos e montagem t Uma patente de Invenção
dc fabricação, procura súclo sério e Honesto com pequeno capital para
instalar uma oficina num bairro de multo movimento, Informações
das 13 às 15 horas e dns 19 às 21 hs. — Rua Santa Clata n. 136, apto. 2,
com o sr. José. (11066) 60

TUBOS DE TELEVISÃO
RCAVICTOR

Vendem-se 17" - « 4.500,00
21" - CrS 6.000.00

Tratar com Sr. PAULO. Telefones: 42-6784 ou
42-9844 das 8-9 ou das 17-18 horas. (10155) 60

Consertos de televisão
Sua televisão lhe dá dor de cabeça? Expe-

rimente nossa competência. Serviço rápido/ ho-
nesto e garantido.

TEL:45-5521
RUA DO CATETE 183 '

 (1839)_6&

PINTURA DE GELADEIRAS"?
CASA OO BARROS

Gm «ua residência — fica nova em om lia- Aplicamos aparelho contra terrftgem * pln-tamos com tinta ¦¦Oue.!" t pistola — Coloca-mos borrachas novas e estrados Estanhnmm
grades

AVENIDA N. S. OE COPACABANA. 569
SALA 6 - TEL 37-7997
 .* (50062) tO

_________

| |™i jj_j§B

VFNTTB-SE Relndelra "Croslev" —
"Sbelvnrlor Cnstom Twln-nutomn-
tle". modelo T-CAT)-12 1P54 de
gran luxo, 12 nés cíiblcoi. duas pir-
taB, cnm degelo automático, nova
pn emhalagem orlrHnnl — Cr$ ....
48.000,00 — Tel. 25-2348.

(13031) BO

GELAllKTHA AMETtlCANA - VpA»
de-se «ma "Coldsnnt" de 10.5 r"«
com freezer, em perfeito estaco cnm
noenns dois anos de uso M«-iu!ia
de Invar roupa nmerlcnnà "Ensy".
Hnd'0-vltroln "Olymnle" Mnrnnfn
-ie Pln Vicente n. 429. apt. R Tel :
27*4584. (15483) BO

GELADEIRAS-CONSERTOS
Mecflnlco estrnnfçelro conserta n».

casn do prnprletSrio mi nflelnn rhn»
mndnn nem comprnmlRSO, tnmhíin
nos domlnena. T.; 27-4781 Buecnlo.

(261151 Btt

COMPRO
1 GELADEIRA

Para uso próprio, usada, mpsmo
precisando pintura. Atendo rápido e
pago bem. Tèl.: 52-0211.

(13074) 60

COMPR01 GELADEIRA
Para particular, mèatno que pree!»

se pintar pago a vista. T : 48*1001.
(237881 80

ATENÇAOI - Geladeiras usadas em
perfeito estado e funcionamento.-
Facilidade de pagamento; trocamos
e compramos Casn Geloflx Rua
Cnrvnlho de Mendoncn, 24. !o)a >,
CopncaBana Tel 37-0987 1187061 60

RADIO-VITROLA R.C.A,
Oom tong-play (3 rotações i Sem

uso, com garantia, recentemente lm-
portada Onee válvulnn, v&rlns nn*»
dnn. pick-up automático 12 discos,,
vende-se pnr preço muito inferior
ao custo. - Tel ¦ 37-5432

(2317) CO

Geladeira
COMPRO

usada, mesmo precisando de
pintora, resolvo nn hora. Pago
à vlsts. • Tel. 42-2688

(05992) 60
»»**^^^^^wOOvvy5wvCvv->

Diversos
wwwv»

CONSERTOS DE TELEVISÃO
Não deixe levar a sua televisão para oficina. Qualquerdefeito pode ser reparado ein sua própria casa. Aidim, nâo

se exponha aos riscos a que está sujeito quem permite Seja
o aparelho retirado de sul residência.

TELE-CLiNICA é a tinica firma cujos técnicos sõ eon*
sertam no domicílio do cliente. Telefone para 26-6195, queainda hoje consertaremos em sua casa a televisão

(Í0580) 60

LUSTBADOR e laaueador de mo»
vels: de velho faz novo e far». jer«-
vlçó com muita honestldedp - Cha-
mar sr. Snnde!, tel": 42-9(134 .11.* (120471 74

LUSTRAfiOft, armações, empilha»
ç5o, consertos d* móvelg — Estu-

.'ador Lamnrtine, encarrega-se, tel.•18-4352 — 38-6153.
(11062) 74

PINTURA E REFOBMAS. em geral.Executo cbm pessoal competento
em pt-edio, casa, apto. ete sr."WALDrn - Telefone 28-4521. •*.

(100881 li-

COFRES - Vende-se cofres, arqul.vos de aço. prensa, móveis de escrl.
tório COmpra-se Cofres usndos Ruarertfllo Otoni I2U Telefone 43-4518.

(209801 14 ¦

DITAFONE — Compra-se npnrelhcí.marca Dtctnphone ou similar, ouentão aparelho ditador transmissor,
modelo r-rente em perfeito estado !- Respostas 52-7778.

-1 * .. ... tiOlOl) 74



Centro
CORREIO DA MANHA — Quarta-feira, 21 do Março dc 11)54 2.° Caderno

CENTno compro da nrefer.ncla naav. polra Mar «port-* com 1 quar-ios, i uia, banheiro dep. emprega-
- *_y.lni_h_n_l.. 

«(poso) ioo
í;N«*i JirT0 hmo' vtnd», no lano
M ., íi?, 'rínol««'i "Pl"' dos grandes,Oi «ilela. 3 grandes salas, otlmo bs*niiclrn, cm ondar oito, no Ed Pa-
iV-ii *-•_ """m»- 

pagamento o mali«Cll, Av. Rio Dronco, 134 42*1711.
(8475) 100

CENTRO - A Rua fhadcü
Kosclusco cm frente ao
Bairro de Fátima, à venda
os últimos magníficos apar-
tamentos do Edifício MafaN
da, constituídos de vestibulo,
sala, quarto (separados ou•conjugados), banheiro, co-
zinha, área de serviço com
tanque. Mais de 40 m2 de
conforto e qualidade. Cons*
trução na 9.» laje realizada
pela Construtora Aigncr.

.-Preços a partir de Cr$ ....
195.000,00 com grande faci-
lidade de pagamento. OR-
LANDO MACEDO, Av. Rio
Branco 181 (Ed. Cineac) 13°
and. gr. 1306, teis. 32-6129

32-7164 -

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E 'TERRENOS
Ü*£JA. ~ Bnl«'o|o, vasia, a portas, I OJA
fflü-k.*»'»! vande-sa n. Volunta- LOJA

¦i?" «It-Jí'"*,»r c| °J"*0P- Azevedo,lel. 2.....0.. Preço CH 8.500,00 por"'-• (íaci.) 400

ÜOTAFOGO - Vende.io aparto,mentos com sala, quarto e banheiro
çom box e kltch em flnol de cons-truç.lo preço 230.000,00 com finan-ciumento. Inf. 37-7-89.
BOTAFOGO -"vínde-se (oportunl-dade) ótima casa na nua AlfredoChaves, n.« 86, com hall, duas salas,4 quartos, dois banheiros, copa ecozinha, podendo sor viata aa quar-tas de 1 tt 3 horas e sábado.. Pre-
ço e mais detalhes - Inf. 37-72(9.

[10138) 400
APTO. vendo, novo, cai-lo c| vestlb.,saio, 2 quarlos. banh. c| box, coz.,
quorto e banh. empregada, irea cftanq., e gorage, por 500 mil cruza.,sendo 220 mil a viata. restante em10 anos. Telef. 47-3709.

e 32-7164 - ou em nossa! ÍÍSLVü?
Loia à Av Conacahann »c MonRO DA VIÚVA. Vende-se o

_° 
a. "X". v-uPac«':'ana ÊS- apartamento número 702, do edifício

quina de Dias da Rocha, tel Hal"' 'rente, haii, saia, 3 quartos,
47-477Q, .inrlitciva & ,.ii.\ banheiro, cozinha, quarto, W. C.1/ 1//S. .inCIUSIVe â noite), empregada e gnrogím. Vêr no lo-

(60253. 100 ISi.' c'"s 8M ml'- Tratar com JOÃO
r-ã.„Tpr, rr— ' 

"'..—i-ü! M.-.GON. Rua México 158 - sala 60.'.CENTRO — Vende-se por 2.801 con- (42-830.1). (12888) 400
Planada™ ¦aVVm *í 

SSü*i í R"A VOLUNTÁRIOS DAlfÁ*riuÃ
sanitários e 2 la-atúrlos - rvo' ,m ,~ }'ináe-*' »&°*- *»'!«. de
ALENCAR — 52-3880. I í"nJ''_1?d?..??.Jlomb:''<'Jco*P e.nlra

CENTRO _ V.n-ie-se ótimo terre-no por 4 mil contos, com 2 frentes,— Rua Lavradio e rua Relação. A«rea com o desmonte do morro deSanto Antônio, ficará com 6.11 mts.2além da grande valorl.aç.o cujojr.barlto será aumentado — IVOALENCAR — 52-3880.
(10181) 100

(Km Cou-tcabanai -
«ndemot eapltndlda loja, k ru»

Houi» i.Iin.i ii." 410, com _r,ni
de financiamento Informaço.h;
llh lnii.vi-11 Loteamento tida
Av. Rio HrjiK-o. 151-1...' 4n-

82-7050
(236) 70U

BOTArOGO - Edifício Manguvl- Rui Marqull da Abrantes 148  —-  -
_Ii. PAi?-'* _*<***?*»*¦ «Pio. 1204. comIdar. Sala 1808.'Tclsaia, jardim da Inverno, varanda, 3quartos, banheiro co mbox, cozinha,copa, dependências para tmnrt.a-da, área, tanque e garage. _'r.o.>:800 mil cru.elroí, com parle finan-ciada — Ver çom o porteiro - Ou*Iras InformaçSei pelo tel.; 45-6176,Falar com o ir. Freitas,

(10021) 400

APA11TAMKNTO - Vendem-ie 2ralando um vazio, rua Paula frei-
ia, .12, snla, quarto conjugados, ba-nheiro e kltclinette. Preço 230 milcruzeiros rada. Tratar S. Boieill.
Praça l'lo X n.« 78, aola 807.

 (10003) 7011

?PZ0SJ —Vendem-se de frente noL.irgo de S3o Francisco (Ed. Patriar-ca), quase prontos para habitar c'rala, quarto, banh. completo, kitch.'Preço 350 mil cruzeiros com 45 porcento financiados em lfl anos peloLar Brasileiro tratar telef. 32-7548de 12 ás 18 horas nos dias úteis.
(180.) 100

VSINDE-SE próximo a praça Tira"-dentes, ótimo predio de loja e so-brado, sem contrato, fora da zonadesapropriada — Preço CrS 1.500.000,0*1 - Tratar rua Quitanda,»0, sala 304.
_._ (11091) 100

D. CARMÉM compra apto ."'de qto.
f "'"''senarados, só servindo pron-to — 27-7815 e 42-1769.

 (6430) 100
(ENTRO: Rua Slo Josc: " 

Salas."<ende-se com banheiro privativo.Fm construção. Crí 260 mil. Tratar:
Si? México 158 - sala 604 - 42-8.103¦TOAO MAGON. (12856) 100
CENTRO. Trecho entre Uruguaianac 7 de Setembro. Vendo loia emedifício de 3 pavts. Tratar dir. clAndrade. Assembléia, 32 7.° sala 701'- por cima do Camizeiro.

(11071) 100
CENTRO — á rua Salvador deSa, esquina de Frei Caneca, pre-«lio medindo 30,30 m. dc testada.
Ocupado com contratos venci-
«ns. Preco: Cr$ 1.200.000,00. —
CtVIA — Trv. Ouvidor, 17, 2°
(Secção de Vendas). Telefona:•' 52-8166, de 8,30 ás 18,30.

CENTRO — Predio de 3 pavirientos situado á praça JoãoPessoa (no cruzamento dis Av.
Gomes Freire e Mem de Sá, «ra-
barito de 11 pav.). Ocunádo sem
contrato. Preço: CrS 2.000.000,00.
r»VIA — Trv. Ouvidor. 17, 2°(Secção de Vendas). Telefone«¦ 52-8166, de 8,30 ás 18,30.

CENTRO — Eni edifício prontoe aguardando "habite-se". —
Apartamento de' frente, no 10°
pavimento e constando de: en-
trada, quarto e sala conjugados,"banheiro 

completo e k'tchinet-
té. Preço: CrS 340.000,00 com

íj*** financiada em 15 anns. —
ÇWIA — Trv. OuvidT. 17, 2o(SecçSo de Veid.s). TMefone:••752-8166, 

de 8,390 ás 18.30.

POSTO 3 - SUPER-LUXUOSO
APTO. — FRENTE — PINTADOA ÓLEO — TODO ATAPETADO —
1 POR ANDAR — Vendo com: Holl.JARDIM DE INVERNO, 2 AMPLASSALAS, 3 ESPLENDIDOS DORMI-
TÓRIOS (sendo 1 DUPLO) 2 BA-NHEIROS COMPLETOS EM COR,GRANDE COPA-COZINHA. depen-«li-nclos de crlodos, etc. Cri 
1.600,00 com 50 por cenlo flnonclo-
dos e foclUladns — COMBINAR VI-
SITAS COM ROLDÃO BARBOSA,
AV. COPACABANA 583, S. 603 —
Tel. 37-3972. (13407) 700
BAIRRO PEIXOTO i itua"* Mães*
tro Francisco Braga, vende-se be-llsslmo apartamento, pronto, com
boa aala, 3 espaçosos quartos, ba-
nheiro, cozinha, quarlo e depen*
denclas de empregada, garagemcom vaga para 2 carros. Aieo ....
100,00 m2. Preço CrS 650.000,00, com
Cr» 200.OCO.00 financiados. Tratar
exclusivamente, marcando visitas,
com a "IMOBILIÁRIA LIF" — aAv. N. S. de Copacabana, 661 —
2» andar (de frente) — Salaa 201
E e D — Telefone 37-4633 — (Escritorlo aberto até As 20 horas).

(10114) 7(H)
COPACABANA — Compro apt». C|

ria «ii-, • nnãrin",i«;.h„. "'¦.'ia.*.'»*''.. I * quartos, 2 salas, 2 banheiros, co-

mmTmmmímn ft.lí. 
*!l ^SC^^'» 

J™22-4490; ¦ (01746) 400 <O_067)_7OO
BOTAFOGO - Vende-se ürgêtuê COPACABANA •— Vendemos
motivo viagem, apto. vazio ou mo- em especial oportunidade, no
biliado, pronta entrega de 3 quartos, magnífico Ed. D'Art"ignan, emsala envidraçada, banheiro, cozinha,! construção adiantada,  ruaarea, quarto e W. C. de empregada i Inhtnc-í ??/-; »«¦ .«¦«¦ nn-.*-e ampla garagem. Agua abundínte, I ."„*"£!", ^'S, os poucos apar-
local residencial. Preço: vazio ..... I towentos que restam, de . sa-
550.000,00 sendo 200.000.00 financia* i «s, 3 quartos, 2 banheiros, etc.
dos, mobiliado 60*1.000,00. V.r a '. aos menores preços «lo mercado,
qualquer hora com o proprietário, construção fina, p'nturas a oleo.Rua Aiuru, 88 apto. 101 (Trav. _ Preços n nartlr «Io rv«Embaixador Morgan,. <0J 700^0°^cSm'paíteSInancia'-
ATENÇÃO: Rara-opo-rtu-nTdãder*-- | &£ ^^r^lvTl^Vende-se apto. a rua Voluntários da 11Í_£__J „..;?7n, razn!»vei. infor-
Pátria em edifício de ílna termina-1 J"-*-™es 

« Pintas com _ Cons-
çSo com: vestlbulo, ampla sala. 2! ""utora Santa Clara I.tda., rua
bons quartos, Jardim inverno envl-. São Jos**, 50, 9o andar. Telefo-
draçado, copa-cozinha, dep. empreg. | nc: 52-3721. (17741) 700
por 400.000.00. Somente 20 mil de

COPACABANA - Vende-so por 5:01 COPACABANA - Vande-sc ou alu- COPACABANA - A.».Ç«o| jf, v.n.
d'-** apto», do aala-e quorto arpa-

adns a de (reme, banpelrn comple-
lo, cn.lnha com fogAoiilo ,*|'borin e
forno, á-e» de «ervle.1 ennf, tanouee depenil.nclm de «mpre-jada eom*
olutai, ms.nlllcnmentf allindoi em
loral multo «OMeetdn r perto de
todos os clnfnos «• tr.it-os dn hair*
rn, hem conta tr-mbfm do mel>-ni
roni.reio, e l-n*-n en-rti",''> ft-tn ¦
trata-se dn RDIFICIO D I A C 11 I
culat obras arhoni-se no 4 • laire
«ftbre pCotls, e onde Imloi ns a-i'o«
s8n de frenle poro as ruas Le"ni'd"
Miglirr n« lífl nu Xavl»r 'Ia Silvei-
rn n • 65. Preço flnlco nara o« ill
timo» aotns a vtnds: Cri SOrtOOiiOO
n»s »e»ulniea rpndlr-flni: Slml Cr»nn 000,00: no «wrlturo ,i.i froeflo rte
terreno (4 nw«eM, 13 571 "l: ns t*>r>mlnac.ln dn íiUimi l»« -isnnnnn naentrera das cimves. Sflonnno: dursn-te • ronstrucfln nm mis anA« o al*nal vence a nri-nel--, An. "4 orea*tai-6— rlf 3000 00 Ficam Cri» ...140 4-6.60 finr-n-lodn** em 3 anos anorllr de um m»« dn hoMIe.-e. enionre«ter/ln |á Incluída dc liirr* tS.m.fO Cntistruçllr, «In fONí-T-HI.
TORA PREDTAL PT i-AOT.T T.TTJ»— Vendaa cnm RODOLPHO DlPAOLI, ov Pio BrnnPO. 151. 18»and., grupo 1611. Telefones 52-MS5e 62.6213. diariamente, das 10 io 18horas

conto» aplo, de frente, com sola, 2 ga-se opto. com solelo, aula, trís«liinrtus, biinli,. aoilnhj e den. d» quartos, cozinho o depcndínclonempregada - IVO DB ALENCAR |para empregoda, com uma vo|n na— Dil-aMO, (101851 7031garagem, 'trotar com o pioprlelá-
COÍ,ACABANA""-"'"Vendem.1s ,nl^""ef' "-m2- Na ""VhobhVto
npBrlamentoi dr aala e quarm ¦;¦¦¦'-,-_;¦;,: —— .
srnaradnx andares iiltus «min. ytNnK*SK Bm Copacabana, a run
rins rmhulldna pr.on* rr\ '""'"'"^ m'ÍTO- um l'rí"'" ,nin s
Snn «fSliA * a0í: i,i.fÇ_, ''I?"" i«iuart.i», 2 salns e «leninl» acomoda-"inO.000/00 •— facilitado e finan* ciai, com umn área do 11,20, «le
flladn. Ver á Avenida Prado Ju* (rente por ln do fiiudn. Pronto cn-
nlnr n. 330, apartamentos 706 cl••*«». Tratar dlrttamonto com o
1002. Tratar pelo lel. <l2.026í).|*"°i>rlctArln' T<"' 23*22S11 ;,.„.„ ,m

(8230) .fO "J..-!!.??0'i-ií.iilTai.luV  'APTO. NOVO E GRANDE - Ven-taOI AOAHANA —* A POUCOS ;do magnlllco do 2 snlns, 3 qunrtos,metros da praça do I.liln r do |saleta», banheiro, grande cozinha,
mar, apartamento pequeno rm
andar alto. CrS 140,000.00 fan'U-
tadns e 37 prestaçSes de CrS..
2.000,00. Ver á Avenida Copa-
cabana n. 112, apirtamento 100!)
e tratar pelo tel.: 32-0201).

área de serviço com tnnque, arma
rio» embutido», dependências em-
nrcgnda. Fino ncabnmcnto. CrS,...
IK10.000,00. Vêr A rua Barata Rlhel-
ro n." 582, aplo. 502. Sr. MAR-
TINS Tcl. 37-6603. (01776) 700

COPACABANA — Ap. Vendo 2
salas, 2 dormitórios com sacada
e garagem, copa. 87-5020,-CrJ
820,000,00 2 por and.

(10108) -700

sinal, 40 na escritura, 20 na 5a. lage e
40 nas chaves. 24 prestações de 2.400
por mes o saldo financiado' em 5
anos.. Construção adiantada. Tratar
26-02.1. Dna. Anita, últimos aptos.
â venda.  (01755) 400
APTO. BOTAFOGO — Rua da .Pas-
sagem, 72, para entrega este ano,
vendo o último com sala, qunrto,banheiro e kit. Preço 191 mil cruzs.
com 10 mil cru-s. dc entrada. Inf.
Rua Sete de Setembro, 66 - 10.° an-
dar. Tel. 52-3101 ou 22-2654 Snr.
HÉLIO. (01765) 400.* - .. >--'-*--r>tv>ArvVvs/vNna . a.i>vvwv

Catete

Botafogo
BOTAFOGO — Vendemos otl-
mo B-jartamei-tn á rua Ilumaitá-hí 229; apto. 502, com 2 ótimos
.q-iartos, 2 salns, cozinha, ba-J-nciro coror-Mo e dependências
ih empretrada. Entrega-se Inte-
mtan.ent"'. A ito. de frente —
Treço: CrS 400.ono.00. Faculta-
fie o pauarnent'.. Ver no local e
tratar: na Imor-mari» São Pe-«Vo I/Ma. Av. Rio Branco, 106-.08, 19o rimi-ar, saH 1311, tele-fone: 52-3269 e 42-51-S.

< 10157) J00ÈOTAFOGO — Comnro residênciacom 4 quartos, 2 banheiros sociais..- a 3 sala», dep. p!emnregados efprv/ço. garai-f, em centro de ter-reno. Pago ati 3 -Yain,K»s o*. _r_°s.WALTER WENSCHENCK, 42-6437.
P.OTAFOGO - Comnro apt<>r corri2 ouartos. 1 sala. ban"-»iro, cn-dnha.dep. piemnregadoi. p-_n 400 miler-".s. fl vlet». WALTER WKINS-CHENCK 42-6437. • (09077) 400

CATETE — Vende-se ótimo terre-
no no Catete zona 'de 8 pavimen-
tos, medindo 20 x 20. Preço: 3 mil
contos, recebendo 50% em anarta-
mento. IVO DE ALENCAR 52-3880.

 (10183) 500
CATETE — Vendo o apto. 204 da
rua Silveira Martins, 132. Novo,
primeira locaçSo. Tém sala, qainr-
to (separado), banheiro completo e
kitch. Preço: 266 mil cruzs. Faci-
lito 50% em 5 anos. Chaves c| o
porteiro. Tratar com ÁLVARO AL
EERTO Av. Rio Branco. 311 — 4".
s| 403 — 42-4606, de 12 às 16 hs.

(10199) 500

Catumbi
CATUMBI — ótimos apartamentos
a 15 minutos do Centro. Entrega em
maio. Preços a partir de Cr. ,.
200.000,00. Rua Chlchorro. 29 (as-
faltada), 50% financiados e o res*
tante a combinar com os proprle-
târios. construtores., Viscontl Filhos.
Ltda., ruo México, 45. sala 202. Tél
22-0724. ótima oportunidade para
contribuinte de Instituto».

(132791 600i^MMr*>a^4WWW¥WwywyvW

Copacabana

BOTAFOGO — Comnro ant». de 2ruartos, 1 sala, d»-), «-'emnregados eF-rvIeo. Paffo a«* ino -nM à vlstaWALTER WEINSCHENCK. J2-6437]
(0B07..)' 

'400

•BOTAFOGO — Vende-se casa Trav.V'?cond"" de Morais com 7 q. 2 stf-rm-n 10 x .9. Preco CrSron.nnn.no crí 500.000.00 a vista CrS.'160.000,00 10 anns e Cr$ 140.000,00 3anos. Tel. 32-4892.
(13004) 400

TASA PAT.A ENTREGA DE-
.""¦OCUPAI)». — Ótima res'den-
cia á rua São Clemente era ter-
rino com crea de J.050,00 m.2
cim 2 frentes, constando de: 3
srslas, 4 ounrtoR, 2 banheiros,
s;Tand?.. cnoa, cozinha. 2 qu-«r-
t"s e dep. de emn-,e*.-id?s, -_T>*-I-
ri p?*!» »nto«-»-"">l. Pr"co: c.r$
S "OO.OO*» 00. *,n*TA — Trv. Ou
Viflor. 17, 2» ÍSeeeüo de Vpn-
dss>..Tel.: «.52-8166, de S.30 ás
18,30..

BOTAFOGO — oe-ms a-*""1}-!-
irjoaitos constando de: ve«tihnlo
«? living eom 20.00 m2, 2 bons
puartos, banheiro cor-oleto c/
hnx. e azu'elos em côr. copa-
rizlnhi, Quarto e dep. de em-
pr«e;ada. fbripn para automo-•reis. Prefllo de * pnvl-"eut««s
com- ei»vador e d» construção
>nm adiantada. Situado á- ru?
Visconde de Ou«-o Preto. Local
F-w«i-ai"s «> prer^o -i *->da con-
dUe5o. Pronaa; rin OS ülO.OOO.flO
a CrS «'..5.00000 com W^K fi-•"•«nebdo <-m 5 apns. «"IVr-V 
Trv. Ouvidor. 17, *,.° íS*c<*So de
Vetidis). Tel.: # 52-8166, de
8,30 ás 18,30.

RESIDÊNCIA DE LUXO —
Em Botafogo, para entrega de-
s.cupada, situada em rua trans-
versai, com terreno de 16,00 x
71,00 constando de: hall com pi-
soem mirmore, living com cêr-
Ca de 70,00 m2, sala de jantar
d, cerca de 40,00 m2, grandes
varandas, bar todo em sucupi-
ra com adega. 4 quarlos c' ar-
rcários emhutldos, sendo 2 deles
rom vestiário, 4 banheiros em
mármore, cinza claro, toilette.
s-!a de almoço, ampla capa. ro-
zinha, 4 quartos e 2 banheiros
r?ra empregadas, amplo depo-
stto, quintal e garagem. A casa
c.íá em p»--fe*to estado de con-
F-rveão. Pnrtns de ferro bati-*t7o. 

Pr-*co: CrS 7.000.000.00 com
rarte fieilltada em S pnos. .iu-
r-s de 10 "1 a.a. •"HV.t _ Trv.
Oiis'ld-«r.'l7. *"** (í-*»"eío de Ven-

COPACABANA — Av. Atlân-
tica — Entrega em 3 meses.
Vendemos apartamento de
frente, no 12.° andar sem
recuo, com varanda, quarto
com 13,64 ms, sala dc -9.30
m2, entrada, banheiro, Kit-
chenete, no melhor ponto da
Av. Atlântica. Preço: Cr$
350.000,00. Condições: sinal:
Cr$ 200.000,00, Cr$ 96.D0i.00
em 5 anos, e o restál_.e'*i*g
combinar. Informações fla
CNAP (COMPANHIA 

*•*#
CIONAL DE ADM1NIST».
ÇÃO E PARTICIPAÇÓIrti
Rua do Carmo, 17. 2.0'"an3;
dar. Tel. 52-8318 e 52-8319,

(60852) 700

COPACABANA — Apto. de luxo,
com 270 metros, vendo, de frente
1 por ppriar, na Av. CoDaoahnna. ..
1.319. compos'o grande varanda de
34 x 2,50. entreda. vasto living equl-
valente a 2 «alas. bihllotccn. 4 es-
paçosos quartos. 2 banheiros com-
pletos em eflr. sendo 1 de mármo-
re rosa portuguís, copa. cozinha
com armários, área de serviço e
apto. de empregpdn teparado e ga-rage. Preço: CrS 1.800.000,00 com
financiamento facilitado. Marcar vl-sitas e tratar com JUVENCIO BAR-
RETO JR. Rua Rodrigo Silva. 18 —
10». and. si 1005. Tel. 22-7220.

(071991 700
TERRENO — Copacabana, 22 x
45, com 2 frentes. Vende-se —
aceita-se oferta e facilita-se o
pagamento, base 7.000 contos. -
Tratar das 10 ás 12. Avenida
Rio Branco. 128, .1°, sala 501. —
Náo se aceita intern-p-Virios.

_(13570) 700
COPACABANA —- Ed. M-lgis.
Rua Figueiredo Mag?"«."í->s n. 68
— Pira entrerra em (10 «Tl-is —
Vendem-se apto. com hall. sa-
leta, sala e ouarto i"denein*«n-
tes banheiro completo com box,
cozinha com fogão dc 4 bncas r
armário. Preços a parlir de CrS
340.000,00 com 50"*- financia-
dps. Procurar no loeal ou eom »
proprietária Cit. Brasileira de
Estruturas "criBE". — Fone.*.:
22-7226. 52-1105 e ZZ-^11

(7197) 700
COPACABANA - Grande oportu-
nldade — Vendemos excelente ipar-
tamento em predio situado em rua
transversal à. praia. 2° andar de
frente, com ótima sala

COPACABANA - Para en-
tre-ra em 12 meses, vende-
mos os confortáveis aparta
mentos do Edifício Oomcs
Carneiro 80 (Treclfo sem
bonde), sobre pilotis. |aj,n e
jardins. Saião, jardim de in*
verno, 3 quartos, um c dois
banheiros, amplas depen-
dências de serviço. Aparta-
mentos de fundo com vista
para o mar. Preços desde
Cr$ 810.000.00 com facllida'-
de de pagamento. Tratar
com a Construtora e Incor-
poradora Cia. Comercial e
Imobiliária Brasil ,.CO'CI.
BRA*). Av. Rio Branco, 257- S/loja 201. - Telefi.ne
42-4066._ (41031 ¦ 700
APARTAMENTO LUXUOSO—• Preço Cr$ 1.650.000,00 aca-
bado de construir posto 6, ven-
do um rico anartamento. no 12°
andir, com 4 grandes. auartos.
3 salões respectivamente coto
20 mts2. 19 mts2. e 22 mt.2.
saleta com 9 mts2. 3 varandas,
2 banheiros de luxo com bnx
copa-cozinha, 1 quartos de cri*-
dos, grande varanda de serviço,
e giraeem. Edifício de 2 apir-
tamentos nor andar, fcstc amr-
tamento flea de esquina, tôdás
as neeas de frente. Financio
CrS 400.000.00 peln 'abela nrlce
em 5 anos. Theonhllo rta Sllvi
Graci Av. Nilo Peçanha 26-7"
— S-'-. 713. Teis.: *»*»-B*l52 e
42-6..6B. (61128) 700

,„„„„ „„ COPACAIIANA. Posto 0. Vende-se
(8!8»8, .00jo apartamento 701 dn rua Cnnnlng,

22, frente, com garagem. Jardim In-
verno. sala, 3 quartos, banheiro. cOr
com box, cozinha (armário), quar-to, W. C. empregada, área com
tanque, 800 mil. Vir com sr. Anto-
nio e tratar com JOÃO MAGON -
Rua México, 158 sala 604 (42-8303).

(12857)_ 700
COPACABANA — Perto"ida pFola.Apartamento de quarto, snla, ba-
nheiro, kltch e varanda. Vazio. En-
trada. Cr$ 75.000,00 e o restante fi-
nanciado em 8 anos. A vista Cr. .
290.000.00. 25-7250 - apto. 18.

(12802) 700
APARTAMENTOS DE FRENTE —
Pisto 4 — Vendo, com entrega
Imediata, tendo sala, quarto separa-
do, banheiro e cozinho. Grande fa-
cilidade no pagamento. Visitar dlá-
rlamente á avenida N. S. Copaca-
bana, 1032, apto. 603. Chnves. com
porteiro. — Tratar com GERALDO
ALVES DE REZENDE, avenida Rio
Bronco. 128, 11», llll.

(01800) 700

COPACADANA — Vendo parn en- lUAVEA - Compro rcsldênclu com
Irega vazio, ólimo (parlamento de 4 quartos, 2 banheiros sociais, i o .1
frenle (2 por andarl, composto da inlRI, dependências pnr» empreg»*
galeria, 2 grandes «a'ns, 4 quarlos Idos e serviço, gninge, em contra «le
com varanda, 2 banheiros sncnlo,; terreno. Pago nt* 3 mllhle» «lo cru

IPANEMA — Compro resldencls cl
4 qunrlns, 3 banheiros sociais, am*
piai -...la-., dep. de serviço e de
empreendas, garanem para 1 ear*
ros, Terreno devern ler mínimo da
211x40. Pago »!<• 18 mllhrlej de cru*
/elrni Wnllcr Weinschenck 
12-0437. inonn.l 131»

cnpn-coílnhn, Are» de serviço com
q. crlndos, Wc e tnnque — Cr$ ,,
1.30O.0OOOO com 80 por cento llnnn-
clndns — F. Ponce rie Leon — Av.
It. Ilrnnco 137, i, 511,

101(12(1) 700

iiolròí - WÂI.TEII WBINSCHENCK
. 42.fl.137. 1000701 1001

JAnillM""nOTANICO - Compro
nplo com 2 quartos. I snln. banhei*
ro, corlnha, dependência nara cm*
¦iregndns. Pariu ali. -tu» mil A vlstn -
.Va,:..r Wle.,,-,u.„cl< - 42;.l.37. 

^
APTO. VAKIO _ Vende-se rie quar-lo, kit. e banheiro, lodo atap-lndo,
com entrada Independente dn Edi- -.,,,,.. — r^,*r*7n'n"nro «Io 2 nuar-flcio - Ver e tratar rua Barata RI- |SAV?A,.*r S.^.f riS cmpiegnri s ebeiro 344, np. 100, tela. 57**1203 ou',oc' ¦- ,n-ln' """' d? cm" ' -¦ ¦¦
43-5033. (010091 700

1.0.1 A - RENDA - Vendo. CrS ...
1500 000 OO. n» av. Atlflfit ea esqui,
na da rua F'»nielredn Magalhãeslota. eom 80 m2 -¦ T"i»onhll-i d» S'l*
va Graça, sv NI'.o Piranha 26 7."
and, s/ 713 Tcls. 42-6366 » 23-6952

(60009) 700
COPACABANA — Vendo Dor Cri
650 000.00 lunto A orala. aaoarla
mpnto luxuoso com '_ grandes quartos l grande sala. I living-ronir-
nanheirn luxuoso em cor. deoènrten
cias de criados etc Entrego vazio
facilito 200 000.00 em 7 anos luros10 por cento rvrestncôes iripnsni!*-
de CrS » 068.00 - Theonhllo da Sil
va Graça - Av Nilo Peçanha 26 -
?.° S 713 - Teis 22-6952 - .
<2-li3«li . IA0212I.. IMl.
rOPACÁB « ^vrZ~AvênídãrCn-
pae->bana. 748 — Vendem-se no
melhor, ponto de ropácahan»
em edificlo de recente eonstrit-
cão. os últimos antrtimentos'«er-n-fados nos 3o. 8° 9o e 11°

: pavimen tos. compostos de duaa-«¦lias. 3.e 4 ffiflHiTs!'.banheiros
em cor e demais dependências.
Todos d» frente e muito cia-
ros — Preços a partir de ('rS
F°0.000.00 cnm naMe fifncladi
Chaves na portifli. Outras In-
'nrmaeõ»s na fCISA à Avenidafrente, com ótima snla. 3 quartos. 2 ««..»,.._.."_ -, .7 èo_»i». eí-»,ii.var-jnflpp, hoa cona-enzlnha, hanhel- .l!,ntZnrta._n,72i_,í"..»A,?^ií2í'..

To com box. área de serviço comI Telefone: 43-6.63 "¦ \ ' >¦'' ..

COPACABANA — Compro
apartamento de sala e dois
quartos e 2 salas e 3«quartos
em andar alto e próximo à
praia. Solução rápida. Milton
Magalhães, à Av. Erasmo Bra-
ga, 255, sala 404, telefone .....
22-6128. (1795) 700
APT°. — Em COPAC. Novo! VÀ.
ZIOI Primoroso ACABAMT». cISAN-
CAS. florões, c|3 QT°S., sala, VA*
RANDA, banh». c|BOX, coz», QT».e WC emp». GARAGEI Preço 630.000
crz»s. c|FINANC». Hecebo no pagt».APT». c|QT». e SALA I Inf. 47-0533,
27-6160 c|propriet». (10166) 700
PARA PRONTA ENTREGA"^.
Apartamento de frente, em edi-
ficio acabado de construir, cons-
tando de: 2 salas' conjugadas,
3 quartos, banheiro completo c/
box, 'cozinha; 

quarto e dep. de
empregada. Preço: CrJ
700.000,00 com parte financiada
em 5 anos, CIVIA—-. Trv. Ou-
vidor, 17-, 2o (Secção de Ven-
das). Tel.: * 52-8166, de 8,30
ás 18,30. . *

PARA PRONTA ENTREGA —
Apartamento de frente, em an-
dar alto, situado, no Posto 5 e
constando de: 2 salaa, .1 quarto,
banheiro completo,' cozinha,
quarto e dep. de empregada e
garagem. Preço: Cr$ 500.000,00
c/ 329.000,00 financiado. CM—- Trv. Ouvidor, 17, Z° (Secção
de Vendas). Tel.: * 52-8166, de
8,30 ás 18,30. , .

COPACABANA — Para entre-
ga dentro' de 2 meses, otlmo
apartamento de frente, lado da
sombra, de esquina, em andar
alto, constando de: 2 salas, 1
quartos, 2 banheiros, cozinha,
quarto e -dep. de empregada, ga-
ragém, Todas as peças princi-
pais são de frente. Preço: CrS
1.600.000,00 ./ parte faciliiada
CIVIA — Trv. Ouvidor. 17, 2°
(Secção de Vendas). Telefone:
* 52-8166, de 8,30 ás 18,30.

(61727) 700

serviço com
tanoue,. e todas as dependências de
empregada. Construção de alto lu-
xo. para ser entregu» em 6 a 8
meses. Preco Crí 650.000,00 com
Cr$ 155.000.00 financiados em 15
anos e o restante a combinar Plan-
tas, Informações exclusivamente rom
a "IMOBILIÁRIA LIF" A Av N.
S. Cp-iacahana. 661 — 2» andar (de
frente). s->'ss 201 E e D — Teli'-
forie'37-4635 —¦ (Escritório aberto
até ás 20 horas).

(10113) 700
TERRENO — Copacabana 11 x
40 — Vende-se. aceito oferta e
facilita-se o nagamento. b->se
CrS 3.500.ono,00. Tratar Av. Rio
Branco, l*.*.. ..*>. sala 501. Das
10 ás 12. Não se aceiH l«it«*rme-
diários.

(4rt667) 700
COPACABANA — Vendo ou alugo
o apto. 904 da rua Republica do
Peru 216. com veraida envidraca-
da. sala, dois quartos, banheiro, co-
zinha, despensa, WC de empre.;a-
ria e área com tanoue e "aragem -j>
Ver com o po-telm — Tratar, com
MILTON MAaAWIRliS J— 1Â«|Erasmo Bra?a, 255 — sala 404 —
Tel.: 22-6128. . ¦

 (10178) 700
APARTAMENTO — A 

"*Rua" 
Belfort

Roxo. com peq. sala, 1 quarto de
5 20 x 3,00. coz, com arm. e banh.
Frente so Lido. Parte financiada
em 13 anos. Av. Almte. Barroso 90,
sala 207. J. C. FARIA. 42-4978. .

(10180) 700
COPACABANA Ven^o por CrS

COPACABANA
de íHimo apartam, prnnto, frente
com vista para o mar. and. alto ladn
da sombra. 2 salas, 3 quartr«. s. de
almoço, arm embut. 2 banhs sn-ciais cozinha com água quente, dpp
de empregada e vnea na garagem
Preco: CrS 1200.000 00 ser.tlo CrS
550 000.00 financiados em 18 anos— Ver e tratar, com sr. Durval a
av. N. S. de Conacabana in»8 esnr.. Djalma Ulrich. (127401 700
COPACABANA — Vendemos""para
Pronta entrega, na rua Joaquim Na-
buco 98, lindos apartamentos tb-
centemente construídos, de sala.
auarto e dependências de emprega-da. Preços a partir de cr$ 360.000,00 com 50% de financiamen-
to. CONSTRUTORA GOMES FER-
REIRA — Av. Graça Aranha 206 -
tel. 32-6383 e 22-4916.

(07345) 700
COPACABANA. Vende-se ou aluga,1 apto. de luxo ricamente mobília-
do. ou sem móveis, com 2 salas 4
quartos, jardim de Inverno,1 v. fechado, e mais dep. garage.Tel. 37-0549. (130301 700
LOJAS — Vende-se 2, com 4Òln2".em construção adiantada, entregaem 10 meses, com 20% de sinal crestante em 30 meses si Juros. Vêr,no local, rua Siqueira Campos, 203.Mais detalhes, fone 27-4160.¦ . (11043) 700

«"f-d-ca, inn «-««--"«i «íj-»™« — ven-o por lt_U..5..1 71). 800.000. o lindo lote de 20x46, da
Proprietário ven- rua Salnt Roman, junto e depnis

do n» 226, C. Joppert, Quit?nda 59.
1« S. 7. (10168) 700

EDIF. CRISTAL — Vendemos o ex-
celente e luxuoso apto. 602 de fren-
to, à Rua Raimundo Corrca, 28,
Junto á Sloper, tendo Jnrdlm de In-
verno, 2 salas. 3 quartos, varanda,
banheiro em côr c] box. copa, co-
zinha, com armários até o teto
dens. de empregada e garage no
edif. Todo pintado a ólcn, decorado
com sancas e flortües, plafonlers e
tidas ns peças .-.tapetadas — Entre-
ga Imediata. Preco: CrS 900.000.00
sendo CrS 500.000,00 á vista e res-
tante financiado. — Vêr nn próprioaoto. e tratar na ORG. IMOB. DR.
GABRIEL DE ANDRADE á Av.
Almte. Barroso, 90. S. 816. Tcls.
32-6750 e 52-9144.

(01780) 700
COPAC. LOJAS — Vendo duos
grandes, a Rua Raimundo Corrêa
n«. 28, novas. 37-4099. LORENZO.

COPAC. apto. Cr$ 620.000, vendo
2 s. 2 qtos. banh. coz. e dep. tem
50% flnanc. 15 anos. 3.900.00 pormês, ver com êste anúncio, na Av.
Copacabana n°. 723, apto. 204 e de
frente. Aceito ofertas e facilito. In-
for. no local ou 37-4099. LORENZO

R. RAIMUNDO CORRÊA N". 28 —
esplendidos aptos, novos prontos, o
melhor e mais valorizado local de
Copacabana a 50 metros da C. Slo-
per. Cines Metro e outros e codo
comércio cm geral. 2 salas, sancas.
florões. 3 qtos. banh. coz. c copa
separada, armário e don. de frente
e multo lindos de fundo, 1-do som-
bra, vista permanente in devassa-
vete. visitas a qualquer hora a par-tir de 730.000. longo fin. c Iscll. ..
37-4099 LORENZO.

R. REPUBLICA DO PERU N°. 230
— b_lo apto., grde. sala. 3 qtos. c|
armários, banh. box. coz. cl arma-
rio e dep. (e um bom npto.» .içto.
802, villtas a oualqiier hora. e no-
vo, náo foi habitado. 720.000 50%
financiados 37-4099. LORFNZO.

(12836) 700
COPACABANA — Vende-se aparta-
mento de frente desocupado. 2 salas.
3 quartos: e mais dependências CiS
380.000.00 á vista, CrS-400.000,00 fi-
nancle.dos á razão de CrS 5.252,00
men-"a'E; Informações telefone* —
37-0742. (01837) 700
APARTAMENTOS X TERRENO* 74
Proprietário troca magníficos apar-
tamentos em Copacabana, rpcém-
construídos e ainda não habitados,
de saleta. sala. três quartos, cosi-
nha, banheiro social e de empre-
gada e garage. por terreno no zona
sul —.Tél." 47-0138.

(11119) 700

COPACABANA - Rua Dom'ngosFerreira n.» 130. qmse esquina d»fanta Clara - Veiuie-se. em Iniciode construçSo. antos. rnm sala, 1rr-dim de Inverno. 2 quartos, varar-da.hanheiro, cozinha. ír»a de serviçocom tanque e denen-iêncls» de em*oremda co-nnletas Ga-swm » nar.te. Preço rt-ilco, Cr* 42000000. romnpen-,, 45 000 00 ri» sinal. rpnlS fa*ellldade de nagamentn e 150 000.0*1flnnpMiíio*» »-r\ fl uno* Con*tru-**\1'*>«In rON*"i**-"rTOR* P!.-"DTAT. WPAOrT LTT1A - Vendas <*nm RO-noi,tot*o nr. PAOLI. av Rli Bran*co. IS'. «o» nnrl-r «/ 11'1 Te'-'"-nes 32-3635 - 5".fi2l3, dlàrlam«nte•Ias 10 is 18 horas
COPACABANA - PÔsto,2'_ - Ven.de-se, nara entre«n em limbo P«-1-ximo, A av Copacabana, ,171, ouase
ao lado da Firma cia Lido. «ntn«
rio sola. qusrto. h.-inhelrn. cozinhacom fngfln ri» !t hócas' e to-nn »?nnnue. Crí 280 000 00. cnm lOOiWinn"ln"-*-.l»dc* em 5 anns. e n r»"t»-it»
fn-niiarln. Vend»» com PODW.PHPDE PAOLI. av B'n R-snro. 151 18 •
andar, g/ 1611 Telefones .,2-3635 eS''-6513, dlArlamente. d«*r 10 An *8
i-o-r.» _ N B : Nn me«*no .erllfrlnestá A venda o aoto 1009. eom aa
mesmas denendenclas e mal» ho*. nnbar.holrn. &r*n de serviço h«nh»l»nde emprooada » peoueno ouartn deemnreCTrta * de fundos. nnrê*« t»-nmulta claridade e Vsta r»»'m»nt»**iiilto erande » of-nanont». CrS320 000 00. cnm 110 000.00 flnanc'«.dos Faclllta-se.

COPACABANA — Rua EdmundoLl-w 78 (começa na Flsuelred-. Ma-"aHiües. 10 metro» aoós a BariteR'befroí — Vende-se. para «ntrega
em novembro próximo. 0Dto« -om
vestlbulo. «a'5o. Iardim de Inv.. 2ótimos quartos, viranrf». hanh»'rocnm box. Area de serviço cnm tan-
nue. dependência» de empregada-omol. tas » garagem (A nartel Aca*br-merito de 1» Magnífica entnda"Obre o'Iotl« Loca! multo scradA-
vel. so^seoado e ne-to .1» todo oco-nér-lo Preco CrJ 540 000 00 nn reia 6noono n metro aundrado Finan-cla-s» 150 000 00 » facMIti-s» a narte
nn-, finan-laria rona-tri](a)|n d» CONStpiitora PRFT.TAT DE PAOLI.r.TPA - Vend»« com RnDflT.pvoDF PAOI T av Rin Br»nco 151 18-and . g/ 1611 Teis 32-3635 e SÍ-6213diariamente da» 10 âs 18 horas ,
COPACABANA - Vende-s» ótimaresl-i*nrla em terreno d» 711*30 irua Barata R^eirn. 818 Tem 4 auar*tos, 2 salas. den»nd»nclao romnletasl*" noc fuprfnc p*rapem pom nnrta*n**
tns rie "mnreeados Preco: Cr$ ....'l.floo ooo no em en-ii1tci.es-a enmbl*
nar dlretam»-tp corri o oroprletárloav Rio Br-nc-i. 151. 16» andar tl
1611 - N B : Nfm se trata oor te-'efone e não se dA cnmlssío
COPACABANA - Vende.«e aptoscom sala. ouarto. banheiro e --nil-
iha...niara- enti»™ errvB-.The»*» nOrl
36(1000.-00: facilita-»» » flnancta-se- Plantas Infnrmar-fle» e.vend.s, .âav Rio Branco • 151, t(*"an'd"C
1611. Telefone 52-6213 dl'rlám»n(e'ias 10 As 18 hora.» 1655381 700

COPACABANA — Vende-se por .:
1.850 contos ótimo terreno, zona de
10 pavimentos, medindo 11,20 x 19,
junto a pra*a Sei-zedelo Correia —
Entrega vasto, 20 por cento de si-
nal e o restante em 180 dias — IVO
DE ALENCAR — Ed. Jornal do Co-
mérclo, sala 510.

(10186) 700
COPACABANA — Rua Pompeu Lou-
reiro. 148, Edifício Sima — Pronta
entrega — Apartamentos de 2 sa-
las. 3 quarlos. banheiro em cor, jar-dim de inverno e demais dependen-
cias — 2 por andar de frente, sóbre
Pilotis — Acabamento de primeira— Foro ,remldn — Apto. 101 — Crt
850.000.00 e aptn. 402 — CrS 1.000.000
com 40 por cento financiados em

--I-.C. T..1 • -i *. B1CR ,.„ «-.ft «. t.mZ? ~ CASSIO HORTA — Av.
._ «.n T€l" 52-8166. ^pS.*.© as rio Branco 117, sala 509 - Telefo*18,30. (61731) 400 ne 52-4533. (10187) ¦ 700

APTOS., a 380 mil cruzeiros, com 2
qtos., sala, banheiro c| box, cozi-nha, área e tanoue, qto. e w. c.empregada. Edificlo em construção
adiantada pnra entrega em 10 me-ses, eom 10% de sinal e o restanteem 40 meses si Juros. Vêr, à ruaSiqueira. Campos, .203. Mais deta-lhes fone 27-4160.

(11042) 700
COPACABANA — Apt». 

*203, 
Edlf»Itaqul, Rua Toneleros, 43, com 2salas, 4 quartos, 2 banheiros sociais,

grande varanda, cona-cozinha, de-pendências empregada, garage e de(rente, vende-se Crí 1.200.000.00.1
Vêr c| zelador e tratar Tel. 57-9704.

(13072) 700
VENDE-SE apartamento 

" 
OtavianoHudson 16. um frente, sala ouarto,banheiro, cozinha, varanda envidra-

cada, porta dividindo quorto. va-«-anda evldraçada. Entrego v".'o.Preço 350.000 cruzeiros. S. BOSEL-LI. Praça Pio X n.o 78, sala 807
(10007) 700

COPACABANA — Hua Siqueira
Campos, 243 — Aoto. 401 — Ven-
demos pronta entrega, tendo -ma
2 varandas, 2 quartos, banheiro
completo, cozinha, ouarto e banheiro

.de empregada e área. Ver no lo-cal, chaves com o porteiro. PrecoCr$ 480.000,00. sendo CrS. 200 000.00
de slnareb restante financiado em10 anns. Tratar com F. R. de AQUI-
NO 8. A. — Av. Rio Branco, 91— 6° andar — Telefone P3-183.

 (10116) 700
ÍNG. TITÓ LIVIO. vende, na Av.Prado Júnior, apto. de frente, an-dar alto vista nara o mar, qto. esala separados, cozinha, varanda
ouase pronto, preco ótimo, paga-mento facilitado. Av Rio Branco134 — 42-1769. Vendo outros.

. ÍOBJ7RI 70T
COPACABANA - d-ã_i_ol_Vend"õ,
à Rua Salnt Roman, apto. novo de
frente, tendo 2 quartos, ampla sala,
2 varandas e dependências gerais c
de empregada — Preço, vlsta. CrS
350.O00.00 — ' Tnfs." e \dsltás com'.TOHN R. AMARAL SCHAEFFER -
Rua Senador Dantas 118, sala 916,
tel. 42-8305. (11107) 700

COPACABANA — Vendemos osul-times apartamentos de frente, emconstrução bem adiantada, de sala.dois quartos, banheiro completo, co-zinha, quarto e WC de empregado,a rua General Ribeiro da Costa, ns.43147 (antiga Araujo Gondlm), Le-me, por CrS 450 mil, com grandefacilidade de pagamento e partefinanciada. Ver no local e tratarcom a firma construtora, á Av. RioBranco, 128 — 12" andar, sala 1204.
COPACABANA - Vendemos os doisúltimos apartamentos de ns. 1201 e1203 em edificio em final de cons-trução. de sala, 3 quartos, banhei-ro completo, cozinha, quarto e WCde empregada, á rua Ministro VI-veiro de Castro, 66, por CrS 550mil, com facilidade de pagamentoda parte à vista e 50 por cento definanciamento. Ver no local e tra-tar com a firma constrtutora à Av.R'0 Branco, 128 - 12o andaI. sala

COPACABANA — Vendemos parapronta entrega, umà loja à rua ín-hangá n» 30. por Crí 1.200.000,00com grande facilidade de pagamen-,to. Ver no local e tratar diretamen-te com o proprietário, á Av. RioBranco, 128 —. 12° andar, sala 1204.' 
... (11103) 700

COPACABANA — RÍÜiÜ^uêl
Lemos n. 48, posto 5. 30 % déentrada e 70 % financiados em10 anos, entrega imediata, deirente, andar alto, 2 por andar,
çom vestibulo, living, varanda,
í ««artos, ótimos armários em-butidos, banheiro c/ box, cozi-nna, dependências e com ou sem
Paragem. Cr$ 810.000,00, ¦/ tra-raBem, Ver no local. Tratar comPauJoValente. Almte. Barroso,
97, 11» _ 22.i388i

(1833) 700
COPACABANA — Vende-íe aparta-mentos em incorporação sala, ba-
hm.'i£^:j8?° a partlr de
COPACABANA- Vende-se ótimosapartamentos no POsto 2 e no Leme-sala. dois quartos, banheiro e den.Inf. 37-7269. v
COPACABANA — Vende-se ápar-tamentos de luxo, 3 quartos, 4 quar-tos, dois banheiros. 2 q., de empre-
gadas e garage. Inf. 37-7269.
COPACABANA — Vende-se no pis-to 6 ótimos apartamentos de1 frente,entrega imediata, sala, quarto, ba-nhelrn com box e kitch. Inf. —
37-7269. (10134) 700

COPACABANA — Em incor-
poração a ser lançada bre»
vemente, todavia de cons-
trução iniciada, aceitam-se
reservas a partir de lioje,
para aquisição de magni*
Ticos apartamentos de1qi:ar
to e sala separados, banhei*
ro completo c/ box para
chuveiro, ampla cozinha,
com fogão de 4 bocas, de*
pendências de empregada
completas, inclusive quarto,
W.C, espaçosa área de ser-
viço e todas as peças prin-
cipais com iluminação dire-
ta e de frente. Localização
excepcional. Magnificamen*
te situado em esquina nn
Posto 6. Preços a partir de
Cr$ 330.000.00 pagamento
em 5 anos s/ juros. Não in-
formamos por telefone. Ven-
das e informações: — OU-
LANDO MACEDO, Av. Rio
Branco. 181 (Ed. Cineac) 13"
andar gr. 1.306.
COPACABANA ,- Posto 6

Para entrega imediata.
Vá ver hoje, (chaves com
ó porteiro) no Ed. Egalité,
à Av. Atlântica, esq. Rainha
Elizabeth, os apartamentos
902 e 1002 dois quartos, uma
sala, banheiro completo, co-
zinha, varanda, quarto e de-
pendências para empregada,
área de serviço c/ tanque.
Preço. Cr$ 620.000,00, sinal
CrS 100.000,00, parte facili-
tada e dois financiamentos
sendo um em 15 anos pelo
IAPI. ORLANDO MACEDO

Av. Rio Branco, 181, Gru-
po 1.306 (Êd. Cineac) Teis. andar.' 23-1388.
32-6128 e 32-7164 ou em nos-
sa Loja à Av. Copacabana
esquina de Dias da Rocha.
Tel.: 47-4779 (inclusive à
noite).

COPACABANA -*- CrS
fiO.000,00 de entrada e o restan-
te em 10 anos, mensalmente,
CrS 3.157.00 coti visitas no lo-
ral, rua P*«ul. Freitas ti. 6fi, es-
nuna de B. Ribeiro. Ver notos.
de frente, 401 e -fO*!, com Ama-
ro. Preço: «""rS '80.000.00 — Dl-
reto: 22-1388.

COPACABANA — '*>**'.. ¦'.'....
480.000,00 c. 300.000.00. finan-
eiacJns em- 15 anos, Cx. Knon..
Vazio, novo, rua D.lalma TJlrlch
n. 480, nnartamenlo 704, —
Grande saia, 2 ouartos. dernils
dep»«idenclas. Fac. oarte n/ fln.
— Visitas c' o sr. Eloy. Direto;
22-1388.

COPACABANA — Vende-se, com-
pletomente atapetado e mobilado
um apto. no 13°. pav. do Pbía Co-
pacabana Hotel, coinfoslo dc sala
«aleta, quarto, banheiro e varanda
com frenle para n Av. Prado Jíi-
nlnr. Dá direito no uso dos serviços
de portorla, telefono, crlndagem, ln-
vanderla etc. Tratar no n-nco Pnr-
tiigucs do Brasil — ltua ri. Candc-
lárla, 2< — Fone — 23-2020.

(01038) 700

Flamengo
ÍLAMENGO — Hua Senador Ver-
guelro, 17«, vendo ótimos apCs. em
construção, com 2 quarlos, nals, co-
rlnhi, banheiro, área cltanque e
dep. de empregada Preco. fixossem reaiustamento a partir de CrS
440.000,00 e pflsto em nome dn com-
prador Sinal de 10% e mais IO*?-
na escritura, o restante f»cllit«rlf> c
financiado em 5 anos T.P AVER-
BUCK. Av. lllo Branco, 116. 13.°. si
1301 Teis : 42-0152 e 32-0140.

 (134921 900
FLAMENGO: — VendrTna rua Mar-
quds de Abrantes npto. p| prnnlnentrega, ' cl sala de 6.50 x 4.00. 3
auartos. banheiro, corlnha e denen-
denclas completas de empregado.
Grande, parte financiada cm longo
prazo e outras faculdades. Tratar
com JUVENCIO BARRETO JR. rua
Rodrigo SUva, 18 — 10.» and si 1005
Fone: 22-7226.¦' (07200) 0011
FLAMENGO" 

"Vendem 
ótimo-,

apartamento» rm fln?l de contt-
t.ueõo, na rua B«-nto Lisboa ns
59/63. local perto da cidade. e
db prali oom sala. *• 

quarto» e
denendenclas de empregados, e
sala e ouartos sepirados Tra-
tar no Banco Auxiliai da Pn>-
dunfio S/A na Travess-t do Ou-
vidor. ,12. Tel. 52-2120.

.1"á1'"'>, um

serviço. Paiío 400 mil íl vista. Walter
Weinschenck - 42-0437.

FLAMENGO — Compro apto. com 2
quartos, 1 sala, banheiro, dep. paraempregada e cozinha — 42-6437 -
Walter Wlnschenck.

(09059) 900
FLAMENGO — Vendo CrS 1.700.000
na rua Corre* Dutra, olimo lote de
11x30. C. Joppert, Quitanda 59 —
1°, Sala 7; j_ (10169) 900
APTO. FLAMENGO — Rua Pais-
snndu, 162 construção já na 2a. lagevendo o último com jardim de In-verno, sala, quarto, banheiro, e kit.Preço 230 mil cruz. com apenas 10mil cruz., de sinal. Inf. Rua Sete deSetembro, 66 - 10." andar. Tel.: —
52-3101 ou 22-2854 com Snr. HÉLIO.

(01766) 900
ATENÇÃO: A rua Senador Verguei-ro perto da praia apto. com sómen-
te 9.500 de sinal 3 meses apís 9.500,
na escritura 19.000.00 apto. de quar-to (3,75*;*!) sala" (3.30x3) banheiro
cl box e kit. por 190 mil. Constru-
c?io já Iniciada. Poucos aptos, dis-oonlvels. Tratar 26-0281 Dnn. Anita.
Raro negócio. (01758) 900
APARTAMENTO NO FLAME"ng"cT^-
Vcndpmos o último apartamento do
preço ds Crí 420.000.00. com gran-de facilidade de pagamento, sendo
40% financiados em oito anos. de-
doís da entrega da chave. Para en-
trega em Agosto deste ano. Dois
quartos, sala, dependências de em-
pregada. Vêr à Rua Marquês de
Abrantes n.° 150, apto. 806. Tratar
á Rua Beneditinos n.o 26 gi-uoo 403- Praça Mauá. Telefone 43-1992.

(01732) 900
FLAMENGO: —• Vendo os últimos
aptoa. c| habite-se à Rua- Dois de
Dezembro n.' 35,,cU:IFja,n.,iqUi«xll)
(separados), varaBdía.iíinhei.ro efio-zinha. Preeos deXÍ*}, ..B/T:a''3_0 milcom 70% financiados em 15' ato».
Inf; com PÉRICLES DUTRA. Av.
Nilo-Peçanha. 155 - si 512. Teis.:
22-2430 e 22-5911. (12896) 900

COPACABANA — CrS,.... ..
620.000.00 com f?ara<.e-n! Ent.
em 6 meses. Av. Con. 14S1. EÜi
ficio Kenya. Apto. 204, de fren

FLAMENGO (GLORIA) — Pa*
ra pronta entrega, á rua Car -
dido Mendes em predio acabado
de construir, apartamento cons-
tando de: entradi sala e ejuar-
to conjugados, hanheiro com-
Pleto e kitchlnette. Be fundos,
lado da sombra e dando para
um erande jardim. Preço: CrS
240.000 00 e CrS 8..000.00 fi-
nanciado em nrest. lí" Cr$
1.010.00. CIVTA -- Trv. Ouvi-
dor, 17, 2<> (Secção .-»«- Vend-is).
Tel.: * 52-8166, de 8,30 ás 18,30.

APARTAMENTOS COM 80 %
FINANCIADOS EM 15 ANOS
— á rua Buaroue de Macedo,
próximo á praia, e constando
de: entrada, quarto ei armários
embutido (outros c' sala e quar-
to), banheiro completo e pe-
quena coi-iiiha. Ocupados com
contratos já vencidos. Preços:te, eom va-\. sala 3 ouarto* ('.(mtrat(,s .Ia vencidos,

etc. Fin. -v" C*^06.000 00 Fac.! ^nLr5n2n60'0000» a„fir?
narte vl fin. Plantas eu v«>r no
local. V. Valente — 22-1388 e
22-2678.

COPA r A BANA"— CS . ...'(.fl.0oo.no, com ent. de CrS....
12fl.nno,no — A*. He-trli-ue Os-
tvaldo, 3 aptos, de fronte, ter-
ren n. 107 — G-ande saleta,
errande «sala, banheiro coi-*->le*o,
e amplo dormitório. Grades"«is janelas. Cozinha "nm fo«rÍo
Rest. em 10 anos. Ver com o
lortelro. **». ulo Valen'*. A". Al
n-irpnf» Rirrieo ti. 97 no 
22-1388 (B. Peixoto).

(000721 1001
GAVE\~~Comnro prídlo com 3
üiinrtcn. 2 salas, dep. nl emnreg. pn-«io at* 1 mllhflo de crii7.->i-«,s - WM*
:cr Weln.oh.nck - «M*^,, lu01
I.ACiôA — ltua AÍnife GÍiilliobel
M anl0 203. Vcnde-sc com 3 quar-
tos, 2 s.ilm, varanda, banheiro, co-
ninho e der-ci.ílênclas e garage fcdi-
flcio magestiiio, com piscina prô-
orla, de 4 pavf-s. e com elevador.
Vêr no local eom o apontador Ira-
tor neln Fone '-.-51112 com M.sqiiMa
ou Gulmori.es. H5173I 1001

JARDIM BOTÂNICO RUA ÍTAIPA-
VA H4 aptn. 102 cm final d*- cons-
truçSo vendemos aplo. 2 sal**-.- 3
quartns hise CrS 760.000,00 facili a*
so metade. Rudolf Karter & Çla.
Ltda. em fr-nte (1 fialerla ÇrUíelro,
Ave. Rio Branco 173 sobreloja tel.
mmj, 22-6845 (H023) 1001
.TA*RDIM BOTÂNICO - Apartamen-
tn .com 2 salas, 2 quartos, 2 banhe -
ros, copa. cozinha, quarto e banhei-
ra de empregada, tanque duplo, ar-
mai-loa embutidos, fino acnbamento,
fachada de pastilhas, esquadrias de
alumínio, cortinas metálicas, sancas.
tr-iracem. Er.tre Imediata. Preço. Cr$
MÕÕÒ000 com Ct$ 300.000.00 finan- L,SUL, Inclusive casien 1
dado.'em 5 ano» pela Tabela Prl-/fdo proprietário, pronto.
M'vir na rua.Visconde da Graça om fina, _„ construção ,
n.« 103, aoto. 201. e tratar, com Raul.
3 rur- do Carmo, 60, 1 • andar, tel.
42-5257. (62911 1001
JARDIM BOTÂNICO - Vendo ma-
ravilhoso terreno com 97 metros de
frente para 1 nraça e 2 ruas (2 es-
rtiiln!*t"» rorwndn verda-Hoíra Pra-
çe) com 1.166 m2., lado da sombra,
irti-na.ido lorni lindo, muito fres-

co, muita água. oróprlo plresiden-
cia de luxo, tendo planta aprovada
niconstruç.io de edifício de apt-s. de
4 pavimentos. com 16 apt°s de 2
saldes. 4 quartns. 2 banheiros, go-
raee. etc Incluído no preço: CrS
3.200 000 Facilito grande parte.
Tratar. Av Rio Branco. 108. sil.803
Tel. 42-C"S. das 14 ás 17 hs Sábados
e nnmlngns. das 12 ás 15 hs. Tel.:
,7_tP53 (175241 1001
GÃVÊA — Vendem-se ótimos apar-
tamentos na Rua Maroues São VI-
cente E. e 4 pavimentos com ele-
vador, em Inicio de construção em
centro dc grande terreno com 50 por
cento financiados em IO nnos, com-
oostos de saleta (7.00). living (17.00),
3 quartos (36.00), varanda, arma-
rios embutidos, sala almoço, cozi-
nha. dep. empregada e garage —
IVO ALENCAR - 52-3880.

(10182) 1001

JARDIM BOTÂNICO — Coin-
oro em ruas transversais ou na
Laçoa, casa com boas acomoda-
cões, para residência. — Milton
Magalhães — Av. Erasmo Bra-
ga, 255, sala 404. Tel. 22-6128.

(1796) 1001

IPANEMA IlUA rriidento Mnra.a
1109 vendamos mmnlüoa resMencia
cm! (I quarloa etc-, recuada ds rim
111 111 biisn Ci? 3.ÍOO.ooo.011 facili.
tinido parte, ilnls anos Itmlnlf Kar-
ter (t Cin, tilda, em frente A (.ali.
r!"- ("nizd-n A«'e Itin llr-nrn 173 «..
brolnjn tal. 41*48311 o 32*654.
IPANKMA - Vendo 

'em 
edTlíciõ

de 4 pavimento», cnm «-leviiclor 30
melro» dn praia, nplo de luxo cnm
entrado, Iardim de Inverno, sala,
quarto, banheiro, cozinha, quarm e
w. c. do emprrflndn Aren cnm tan*
que garagem em condomínio. Vir
cnm o porteiro A run Mnntenrgro
26, npto. 102. no 2° pavimento.
Tratar cl Milton Magnlhfícs, á Ave-
nliln Erasmo Braga 256 snln 404. Te.
lefone W-6126 (131601 1.00
IPANEMA - Vendemos exceíriit--.
iipiitttiincntos, A Rua Prudente de
Morais 7.1(1. em edifício de 4 pavi.
mentos com elevador: saleta, saln,
i quartos, banheiro completo, co-
zinha, área com tanque cin «zule-
los .quarto e banheiro do emprega*
da. água proorla cm abundância —
Preços: CrS 393.000,00 c 400.000.00
com flnonclnmento n combinar. Vec
e tratar no local, diariamente, ln-
pluslvp nos domingos — Telefone-
27-6783. 101481) 1.10Ò
IPANEMA — Vende-se excelente
apartamento de frente: sala. 2 quar.
tns. ampla varanda envidraçada, ha-
nheiro completo em côr, copn, co-
zinha, área com tanque, quarto e ha-
nheiro dc empregada, etc. Pos*e
Imediata. Preço: CrS 590 01)0.00. com
financiamento a combinar, N. Fl,
N.*lo falta água. Vir e tratar no Ir..
cal. Rua Prudente dc Morais 730.
Telef. 27-6783.

(51153) 1300
(.ÕMPRÃ^SE APART. — ZONA
iSUL, Inclusive Castelo, diretamente

novo, ou
sala 1 ou 3

quartos, dep. completas IneliiFh.
de cmprer.ndn, último nndar, Edifl.
cio rlgoros-rimente familiar, pasra-
mento i\ vlstn, com parte pcla Cx
Kronomlca. Adianta-se 20«*_ sinal.
Pclxar dado-i c plantas com Snr.
Conde 011 Dr. Juilo 1'enaliel, no
Cartório á rua do Ouvidor. 56.

(-1017) 1300
IPANEMA-^- Vendo, por Cr» ....
1600 000.00. na rua Alberto de Cam-
pus. Junto á Lagoa, terreno medin-
do 10x36. — Theóphilo da Silva Gra-
caça av Nilo Peçanha. 26. 7.». kl
713 16R6R1I 1300

Glória

rnpâí.ABANA _ crí......
825.000,00 com ampla sala. 1fuartns, 2 banheiros, armários
demais dep., aoto, frente, Í02.
construção em Pllotis. Fim To-•""•íern-j. 301 — fln. de CrS....'"'O.OOO.on _ Ver no loeal' —
Paulo VMente — Teis. 22-1388
e 22-2678.

COPACABANA — Cr$ ',
200.000.00 — Vendo anartamen-?o vario, co-n entrada, ouarto,
hanheiro, kit. Ruá Sionelra
Campos. 18. Outro, rua Maré-
rhal Ma-""»r»nhas d» MorMs,«•st.» com Hnda vista. Pan'o Va-
lente., Almte. Barroso, 97. 11°

POSTO 6 — Vende-se na Avenida
Atlântica um pequeno apartamento
pronto para ser habHado — Tratar
nelo telefone 57-2736, das 8 às 12
horas. (11127) 700
COPACABANA — Vend-ntos
á rua Barata Ribeiro n. 686. o
apartamento 501 de frente, no-
vo, com 3 amplos auartos. sala
grande, cozinha, h-tnheiro com-
pleto e dependências de enipra-
irado. Facilitando-se o nagrt-
mento. Ver no locil e tratar c/
Emp. Brts. de Administração
Ltda. — Rua da Guinda, 47.
3°. sala 1 — lei;: 22-5827.

 (55757)-700

COPACABANA — Posto 6
— A Rua Almte. Gonçalves
a poucos metros da Av.
Atlântica, em prédio de cons-
trução de luxo, com apenas
2 aparts. nor andar, vende-
mos os últimos aparts. de
frente, constituídos de três
amplos quartos, 2 espaçosas
salas, copa, cozinha, banhei-
ro com ladrilho em côr. área
de serviço com tanque, de-
pendências completas para
empregadas, armários embu-
tidos e demais detalhes de
fino acabamento. Final de
construção oara en*pev-a em
prNximos meses. 800.000,00
com parte facilitada e partefinanciada ORLANDO MA-
CEDO, Av. Rio Branco 181'Ed. Cineac. 13.° and. er
1306. Teis: 32-6128 e 32-7164
ou em nossa loja em Av. Co-
nacabana esquina de Dias
da Rocha Tel.: 47-4779 (in-
clusive à noite).

(60262) 700

(1832) 700
COPACABANA _ Vendo para erT-trega prontos dentro de 30 dias. ótl-mos ¦ anartamentos de ' esmeradaconstrução • e acabamento, 2 por an-dar, comDostos- de entrada, .sala,'->rdtm de Inverno. 3 quartos (sen-«*o 2 com varanda), banheiro errienr com box. cozinha, área rie ser-1«'ico. q. criados. WC e tanniie —Preços a nartlr de Cr* 660.000.00 com40 por cento flnanc'ados em 5 anos;e o restante facultado —. Plantase condlcl.es com IV, Ponce. de Leon— Av. Rio Branco 137. sa'a 511.

. (01829) 700
COPACABANA - pflsto í - Ven-demos à rua .Toaoulm Nabuco 212.os aptos. 403 e 404, ambos com 2salas, 3 ouartos. banheiro, ítlma co-zinha, área com tanque e denen--I°nçla comp. de empre?. — Ver no¦oca] com o encarregado — Preco4CrS 800.000.00 com facilidades e fl-nanciamento — Tratar na, Oreanlza-<*_io Guedes Ltda. — Av. ErasmoBraea 227. 3.« andar, sala 317 — Tel,42-0130-F-361. •'., ..-•¦• ¦¦

(01817) 700
APTO. DE LUXO — Vende-se apto.4 Hua Paula Freitas 42, ocupandotodo o 2.o andar, com */ista para omar, contendo vestlbulo, duas pran-rtes salas tres Rrand<-s dormitórios-nm armários embutidos, 3 banhei-ros. coDa-coz-nha e dependênciasnara emrrre^adas — Garage — Pre-eo: CrS 1.650.000.00, sendo a metadr-financiada «"ur-Kr-ie 5 anos — Tel43-9378 ou 37-6220.

¦ (10163) 700

GLORIA PRAIA DO RUSSBL ven-
demos grande apartamento com dois
salSes e quatro amplos quartos to-
dos de frente e dependências com-
pletas área construída de 250 mqu.,
mais um terraço privativo de 250
ninn base um mllhSo e oltocentos
mil rruzeiros chaves com Rudolf
Karter d Cia. Ltda. em frente A Ga-
leria Cruzeiro Ave. Klo Branco 173
sobretota tel. 42-4635 e 22-6545

(11021) 1100
GLORIA — Compro apto. com 2
quartos, 1 sala. banheiro, dep. p|
empregadas e cozinha 42-6437 —
Walter Weinschenck.

(09061) 1100

GLORIA-n 80% ij-inaricia"
dos em 15 âriòs.Màg^if ficos
apartamentos k Bua Benja-
min Constant 58',52, para en-
trega em 60 dias. Preço ....
620.000.00 com excepcionais
condições de pagamento. Si-
nal de 20% apenas, e o res-
tante financiados em 15
anos, após a entrega das
chaves. 3 ótimos quartos, li-
ving, duas varandas, ba-
nheiro completo, cozinha e
dependências para empre-
«rada. Visitas no local. In-
formações e vendas com
ORLANDO MACEDO — Av.
Rio Branco 181 . Ed. Cineac)
13.° and. — gr. 1306 — Teis.
32-7164 e 32-6128 ou em nos-
sa loja à Av. Copacabana
esquina de Rua Dias da Ro-
cha! tel.: 47-4779 (inclusive

390.000.00 com 20>0 de sinal. à!?Ít(lL ' (6025t) 110°
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17, 3»! GLORIA — Vendemos os últimos
(Secção de Vendas). Telefone:
<• 52-S166. dt 8,30 ás 18,30.
7 (61728) SOO

FLAMENGO"—- Ò melhor local
— Apartamentos de frente com
sala e quarto separados nu con-'uffsdos, 

no majestoso ¦Edificlo
Barão de. Jundiai, á rua Senador
Verpueiro nl 207. Preço a par-
tir de CrS ?50.000.00. E' mais
uma realização dn Incorporado-
ra Imobiliária Maiza. Ltda., —
Rua da Assembléia. 67, 3o an-
dar. Telefone 32-0269.
-. (8232) 900
APARTAMENTOS de 3 quartos
e 3 salas e demais dependências,
em construção . à ma Marques
de Abr.ntes n.° 150. Preço a
partir de CrS 595.000,00 com
40% financiados em 8 anos e o
restante grandemente facilitado.
Plantas e demais informações â
rua Beneditinos n.° 26 —- grupo403 — (Praça Mauá) Tél. ...
4?-1992.

APARTAMENTOS de 2 quar-tos, sala, quarto de empregada
e demais dependências, paraentrega em agosto de 1954.
Frente para a futura Avenida
Radial Sul. Últimos apartamen-
tos à venda. Preços a partir de
CrS, 475.000.00. com 40% finan-
ciados ém 8 anos e o restinte
grandemente facilitado. Ver àrua Marques de Abrantes n.°150. e tratar à, rua Beneditinos
n.o 26 — grupo 403 — (Praça
Maua) Tel. 43-1992.

(1733) 900

ana-i-cmentos em edificio a termi
nnr dentro dp 4 meses, de 2 salas, 2
quartos, banheiro completo, cozinha,
quarto e WC de emoreeada, por
CrS 330 mil com grande facllida-
de de paeamento da parte á vlsta
e prrte financiada. Ver no local o
tratar à Av. Rio Branco, 128 — 12»
andar, sala 1204.

(11104) 1100

Ipanema

COPACABANA — Vendo, GeneralBarbosa Lima 116. apto. S-2P2, cpmum erande quarto, saleta, cozinha,hanheiro completo, está vario, novo— Preco 185.000 cruzeiros — Telef42-1.23 e 47-1934. "* - (01.23) :T00

JARDIM BOTÂNICO — Apar-
lamento, (em exposição) -
Vendemos em edifício novo
o.imos apartamentos com gran-• financlaméntc tabela pric»10% — 3 quartos grande -a;a
dependências.' completas paraempregadas e dois quartos -.
grande sala e demais dependên
cias — Elevador — garagem —
Terraço em comum — Muita
agua. Rua Perl 15. Tratar: «ioimóveis Loteamento Ltda. Av
Rio Branco, 151-15.» andar, sa-
In 1509. Tel 52-7050(257) 1001
JARDIMtBÕtX'n_CÕ'_^—Terreno.
Vende-se ótimo, cl 15x68 (1.020m2)na Rua Othon Bezerra de Mellotransversal à R Pacheco Le5o (flnl-bus 531, rua Diana, pavimentada earborizada, cláçua própria, cercadade floresta Preço: CrS 900 000.00facilitando-se parte Tel.: 27-4721

(13075) 1001
•TÃRDIM BOTÂNICO - Compro re-sld ,r,cia .com 4. quartos, 2. banheiros,3 salas, dep. para empregada e deserviço, garage. em centro de bomterreno, pago até 3 milhões de cru-e-xlos, Walter Welnschenclc. 42-6437.

., i (09057) 1001

IPANEM.»,. — Compro apto. com 3
quartos, \l salas. 2 banheiros, dep.
de serviço e empresado, garasem,
pago até 1.500.000.00 - Walter
Weinschenck. 42-6437.

 (09063) 1300
RUA ALBERTO DE CAMPOS* 80* —
Vende-se aPto.novo. frente sala. 3
quartos, cozinha, banheiro e.W.C.
empr. muita água — Sinal 120 000
restante 6.606,50 mensais — Ver só
depois das 14 horas.

(5150) 1300
IPANEMA — Compro apto. com 2
quartos. 1 sala, banheiro, dep. de
empregado e serviço, pago 400 mil
a vista. Welter Weinschenck
42-6437. (09068) 1300

IPANEMA — Perlo da praia ven-
dc-se boa casa, vazia varanda de
3 salas, cozinha, garage, quarto p.i-
ra empregada. 4 quartos, bom ba-
nheiro, pequeno quintal, terreno ..
9.30x20 para ver e tratar rua 7 da
Setembro 75, loja.

U0173) 1300
IPANEMA — Vendo otlmo aparta-
mento em melo de construção, de
frente para a rua Vlscpndc dc Pira-
já. em grandioso edifício de esqui-
na composto de saleta, grande sala,
quarto amplo Independente, ban-
helro completo e cozinho. CrS 3'0
mil com parle financiada e facili-
tada. F. Ponce de Leon. Av. Rio
Branco 137, sala 511.

(01827) 1300
APARTAMENTOS para moradia
renda ou revenda — Ipanema. Ven-
do à rua Alberto Campos n.o 51.
tendo pequena sala, dois dormllri-
rios c| 12m2 c| um, banheiro, cozf-
nha e garagem. Preço a partir dc
CrS 300.000,00, sinal de CrS 20.000,00
flnanc. CrJ 150.000,00 e o restante a
combinar. Construção adiantada.
Ed. de 4 pavimentos cl elevador.
Visitar diariamente no local cl o
sr. CURT e tratar Av. Rio Bran-
co n.° 128 - ll." andar - si 1.111 c|
GERALDO ALVES DE REZENDE.

(01805) 1300

Laranjeiras

IPANEMA — Praça General OsórioVendo luxuoso Apt.°. lado da
sombra, pronto, com hall, amplo 11-
ving, com, sala de Jantar, 4 quar-tos, sendo 2 com 7 mts. por 3.10, 2
banheiros completos, terraço social,
cur 38 mts. quadrados, cozinha efeepndenclas comnletas de emprega-
da, tendo uma Area com piso decerâmica de 40 mts quadrados. —
Preço CrS 1.200.000,00 com finan-ciamento particular. Tratar com Ju-venclo Barreto Jr. — Rua Rodrigo
811. a 18 — 10.o andar — Grupo1005 — Telefone 22-7226.

(7198) 1300
PARA ENTREGA DESOCUPA-
DO — á rua Barão da Torre,
apartamento de frente (1 por
andar) no 4o pav. constando de:
entrada, 1 sala, varanda, 2 ouar-
tos, banheiro completo. co7inha,
auarto e dep. de empregada. —
Preço: CrS 500.000.00 c' parte
financiada em 15 anos. CIVIATrv. Ouvidor, 17, 2° (Secção
de Vendas). Tel.: * 52-81i.fi. de
8.30 ás 18.30.

IPANEMA — Em Edificio pron-to é aguardando "habite-se", —
apartamento de frente, do lado
da sombra, constando de: 1 sala,
! quarto (independentes), ba-
nheiro completo e peauena cozi-
nha com fogão de 3 bo«-as. Pre-
ço: CrS 310.000 00 «"*n* «-arte fl-
nar.ciada em 5 anos. Juros de**'' 

% ao ano. CIVIA  TrvOuvidor, 17, 2» (Secção de
yeiyias). Tel.: í 52-8. 66 de 8 30
âs 18,30. (

 (61726) 1300
IPANEMA — Casa. Vendemos Te-llssima fino acabamento lunto Jar-dim de Alah cl 2 pavtos tendo 4
quartos. 3 salas, terraço, copa. coz.hanh"., dep. empr.. área cl tanque,garage, hom quintal. — Negócio dl-reto. Preço 2.250.000.00 com 50T-financiado. Tel.: 42-7318

(1818) 13001

COSME VELHO — Rua Marechal
Pires Ferreira — CASA — Vende-
mos magnífica residência para Ir.-
milia de tratamento, em tentro do
terreno, com 4 quartos, 3 salas, 2
banheiros sociais, copa, .ozinha, 3
quartos de empregados, jardim, ter-
raço, varandas, garage para 2 car-
ros. Preço: CrS 2.600.OOO.OO com
Cr$ 1.000.000.00 financiados — Tra-
tar na ORGANIZAÇÃO GUEDE*.
LTDA. — Av. Erasmo Braga. 227. 3°
andar, sala 317 — Tel.: 42-0130-F.360.

(13096) 1400
LARANJEIRAS — Vendo o terreno
na Ladeira dos Guararapes, depois
do n° 39 com cerca de 480m2. Ini.
pelo telefone 46-2234.

(17583) 1400
LARANJEIRAS — Vende-se à rua
Soares Cabral 52 próximo ao Fluml-
nense, ótimo apartamento de frents
4° andar, acabado de construir. Sa-
leta, salSo, 3 grandes quartos, copa,
e demais dependências. — Armários
embutidos, 170 m2. de construção.
Garage, 3 elevadores. — Preço: CrS
880.000,00, facilitando-se o pagamen-
to. CrS 280.000.00 financiados a 15
anos. CrS 300.000,00 & 5 anos e CrS
300.000,00 íl vista. — Demais Infor-
maçóes: 37-8594. (10067) 1403
LARANJEIRAS — Rua General GÍT-
cerlo n° 364 — Apartamento de
frente no 10° andar, constando da
saleta, 2 salas, jardim de inverno,
3 quartos, banheiro em cor, ampla
area de serviço, quarto e sanitário
de empregada. Preço excepcional
de CrS 800 mil, com 50 por cento
financiados a 8 por cento (Oito Por
Cento). Está alugado sem contra-
to. CASSIO HORTA — Av. Rio
Branco, 117 — sala 509 Tel.: ....
52-4533. Visitas com o Porteiro.

(10188) 1400
LARANJEIRAS — Oficial do Exér-
cito transferido vende seu aparta-
mento à rua Pires de Almeida 20
apto. 101, térreo de frente, com sa-
la, 3 quartos e dependências, todo
reformado e vasio. Preço Cr$ 
590.000,00 com 300.000 financiados
em 15 anos. Vêr no local dlàriamcn-
te das 8,30 às 11,30 com o Ten. Ma-
galhães. Tel. 25-3784.

(11092) 1400
LOTES ei 80 % FINANCIADO
EM 10 ANOS — Situados no
Parque Eduardo Guinle, em zo-
na exclusivamente residencial,
lotes c/ mínimo de 20.00 m. do
frente. Os lotes não são planos,
Preços: de CrS 565.000,00 a CrS
1.386.000,00. Sinal dc 20 % e o
saldo em 10 anos, juros dc
12 % a.a. CIVIA — Trv. Ouvi-
dor, 17, 2o (Secção de Vendas).
Tel.: * 52-8166, de 8.30 ás 18.30.

PARQUE EDUARDO GUINLE
— Ótimo apartamento de fren-
te, para entrega desocupado, —
constando de: ampla sala com
32,00 m2, galeria, três amplos
quartos com grandes armários
embutidos, varanda, 2 banhei-
ros sendo um em côr, cozinha
americana com vários armários
embutidos, 2 quartos e banhei-
ro de empregada ei box, area
de serviço ei tanque, garagem,
O apartamento está inteiramen-
te atapetado. Preço: CrS
2.200.000,00 c> parte financiada
em 17 anos, juros de 10 % a.a.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17, 2o
(Secção de Vendas). Telefone:
# 52-8166, dc 8,30 ás 18,30.

(61729) 1400
LÀIÃNJÊIRAS — Entrega Imedla-
ta, acabado de construir, vende-se
magnifico apartamento de frente, no
Edifício Coelho Neto, fronteiro à
sede do Fluminense, à rua Álvaro
Chaves n°. 38. com grande salali-
ving, 3 bons dormitórios, banheiro
social em côr, cnpa-cozinha, quar-
to e banheiro de empregado, área
de serviço e garagem. CrS 
850.000.00, sendo CrS' 350.000,00 de
entrada, CrS 100.000,00 denlro de 1
ano e CrS 400.000.00 financiados era
15 anos, juros de 10%, tabela "Pri"
ce". prestação de CrS 4.400,00. Dire-
tamente com o proprietário pelo
fone 48-2374. (11131) 1400
i^*VWSW<WWW^rfMWVS>WWVWVW^^

Leblon
LEBLON — Compro apto. com 3
quartos. 2 salas! 2 banheiros so-
ciais dep. para serviço e emprega-
do e garagem. Walter Welnschenclt
12-6137 paço até 1500 000 00.

(090611 1500
LEBLON 

"IT 
Vende-se eom faci-

lidade de par-amen'0 maenifico
ron.lnnto residencial eompreen-
dendo uma rasa muito conforta-
vel e dois apartamentos inde-
pendentes e completos. As ái re-
sldenclas serão entregues deso-
eupadas e pod«>m ser vistas dia-
rlamente, depois das 14 horas.
Rua General Urquiza, 137.

(10031) 1500

>!tf£ v
A**-*:



2.° Caderno \

LEBLON — Compro residência com
.1 nuartol, 3 l>.inneirna noriuli, am-
jiIub «dia», dep. de serviço e dp
rtmii-'B.nl«i». garagem pnm 2 L-ai•
roí Terreno deverá ler mínimo rie
!li de frente nnr 40 rie fundos pa-ro nlê 13 mllhfle» de criídroí —
Wallor Welnsclionck - 43-04J7

(0911651 13UU
A 20 METROS DA PRAIA -
Terreno medindo 14,50 x 'ÍS,
pronto paru construir, sinal , ,
ao'",* restante em 10 mestu
Preçoi crS 1.2«o.ooo.oo, zona 4
p.tvtv Tlirophllu di Slvu Gru-
çi, Av. Nlln 1'cpanl'n 2(1-7," -
Sala 713. TcIh: Sü-Pir»*! e . .
41-0360. _ (61130) 1500
FRENTE PARA A PRAIA"-"-
Vendo, magnifico terreno me-
dindo 14,20x28. pronln para
construir. Condições: 20% de
entrada e o restante em 10 nrea-
tações mensais. Preço: Cr$ ...
1.800.000,00, znna 4 pivti. —
Tlienphllo da Silva Oraça, Av,
Nllo Prçinhi 26-7.° Sala 713.
Tels.: 22-6952 c 42-6366.

(6U20)_1300
LEBLON"— Vendo.se""4 ÁvT Bnrto-
lomcu Mllrc prox. á praia, npto.
térreo multo claro, tendo quarto e
gola conjugados, banheiro completo,
e coilnha americana — Está vailo_ Preço Cr$ 190 mil — Facilito o
pagamento — InformnçBc» e vlsltns
com John It. Amaral Schacfer — R.
Sen. Dantas 118, sala 916 — 42-831)5.

(13014)1500
LEBLON — Joá — Vcndõ" terreno
próximo an Joá, frente pnra estrada
10x10. Cr? 250.000,00. Aceito nfer-
ins, facilito ou troco por nutomóvel.
Tcl. 47-7370. Sr. SEADRA.

(01703) 1500
ATENÇÃO: Rara oportunidade: —
Vende-se aplo. de nlto luxo pnrafamília do fino tratamento A rua
Dhs Ferreira cnm: vestibulo, nmnlo
living (570x4) 3 grandes quartos(4,70x4) nrm. embutidos com fina
terminação, banheiro dc côr c! ca-
lhas pretas, cozlnhn den. empreg.
por 600.000,00. EntrcRa.se em agos-
to. 30 mil dc sinal 9 na escritura
n .500.00 em 12 prestações 6 na co-
locação dos t.cns c 100 nns chnves
O .fido á 5 300.00 cm 3 anos. Tratar
tel. 26-0281 Dna. Anita. Preço ain-
da de incorporação.

(01757) 1500

Leme
ATENÇÃO — Grande oportunidade— LEME — Dlreiamento da OMprll.-
tárl.1, vende-se luxuoso apto. pjraentrega em abril próximo, cons-
tando de 2 salas. 3 quartos, coz.,
banheiro, quarto empresada, dc-
pendências etc. em andar alio, eom
mngn.íica vista para a Av. Atlantl-
ca c o mar. Preço 750.000.00 sendn
Sinal 300 contos resto facilitado c
financ. em 5 anos. Dna. Chnrlitte.
TeL^57-2053x< ÍH™' lfi0°

Lins de Vasconcelos
LÍNS E VASCONCELOS — Vendo
dois ótimos prédios sendo um cn-
trepue vazio, sitos à Rua Isolina 409.e 417. (rua calçada), edifleados em
grande terreno de frente, t.ndo ea-
d. um. sala. dois quartos, quintal e
demais dependências, serão vendi-
dos, em leilão, 5a. feiro 23 de mar-
ço de 1954. ái 16 horas em frente
ao mesmo pelo leiloeiro Gastão —
Mais Informações 52-1710 ou Aven.
Alm. Barroso 91, 8.°, saln 801.

(136531 1700

Praça da Bandeira
TIVA PO MATOSO n° 2j6. próximoa rua Hadock Lobo — vendem-se
ca2__ cnm 2 quartos, 2 sala» e de-
pendencin.s. Rramle financiamento,
informaçõe-i ni ™«n n° 11a. eom o
Moura. Tei. 58-4227 (10071) 1900i*_m_>*a» A>w A •^•^^^*v*^,*ii*\^»i\r\ru'\ru\f\r»j\íx

Santa Teresa
SANTA TERESA — Compro apto.
com 2 quartos. 1 sala. banheiro,
cep para empregados e cozinha —
42-6437 — V/alter Welnschenck.

_(09062) 2100
STÀ". TERESA — Vendo casa na.família de fino gflsto à R. Alm.
Alexandrino 408. Saleta, s. refel-
ções, hall, grande living, escrit.,
a.dega, bnr. 3 qts. garage, lavnnde-
,__|a, dep. empreg. Terreno 11x60 c|
2 frentes. Arvores frutíferas horta
e galinheiro. Base 2.300.000,00 rece-
hendo parte em aptos. T. 42-1077, -
22-2570 e à noite 52-3000. Vendo ou-
trás' desde Cr3 1.500.000,00.

(11064) 2100

TIJUCA — Edifício "EVA" -
rua Visconde de Flguo.redn. 09— Vendemos no moderno e lu-
xuoso Ed, "Eva"; (em Incorpo-ruviiit). os últimos apartamento*
providos das sef. pecas : Jardimde Inverno, grande sala, 2 am-
pios dormitórios, copa cotlnha,
IiimIhIki suclal completo e/bnx
dependências, comp. de eri»-
da, trrravo c Ianque ele, Todos
os apartamentos de (rente. To-
dus as pe«us bem elaras e are-ladas, recebendo sol matinal,toda rachada do edifício. Cons-
trução das mali aprimoradas emodernas, sobre plollu. eom
uluy-ffi-ound. local para ruardarde automóveis, ele. Doia eleva-dores, Inclnerador de lixo, ante-na para tc.cv.ifto, tendo pai pe-«as principais sanoas e florões.Preços desde OrS 420.000,00 eom
pagamento facilitado durante aconstruçlo e grande parte fl-nanciada pelo proprietário e In-corporador. noenmenlavko de
propriedade, plantas, especifica-
çoes e demala Informações nosescritórios da Construtor* RealLimitada — Av. Rio Uraneo n.277 — "Edlf. Sio Borja". goandar, grupo 805.

(47080) mo
TIJUCA — Vende-se um aparta-mento na rua Conde rte Bnnflm752 aplo. 301 com doli bom quar-tos, uma snla com asrnl., varandacozinha, banheiro, arta com tan-
que, quarto c banheiro de empre-floda é do frente c te:n finança-mento. (11123) !.9ü
tijuca — Vendo poF"c"rMÍf-i*mTino principio da rua JoSo A.fr.dootlnio lote de 10x40. C. Jo,<ne.t,
Quitanda 5» — 1», Sala 7.

_ (101701 2500
TERRENO"- Vende-se à" rua Burilode .Mesquita, otlmo lote de 19x50

VENDE-SS lirreno uciulM «nm ti-tradá i Aetumi no um a 4 margem
dn varlinte Rm-1'ttrópnlla It.MOma
MIRANDA 47-1105.

(IMM) 320(1

CORREIO PA MANHA — Quarta-feira, 24 do Março de 1054
m*i-~a,,_,. * smw "gsfe

Ilhas
ILHA DO CJOVERNADOR - Ven-
de-:e terreno 14x37, Jurdlni Carioca
Tralar com o proprietário, Av. I.

dc Maio, 23. Agtncll Cru». Gulorlii
Ourk. (1309111 3400
ILHA" Dtf ÕÒVÈRNADÔÍt - Vendo
a poucos metroí da 1'raiu dn li m-
Kit... á Rua Ancura, SU, apt0. tm
final dt conitruçlln, c| asla, 3 qfi.bvilirini com box, coslnhn cnmplt-
tt, banheiro de tmprtgndt t areu
dt itrvlco com tanque. Prtco dt
350 a 375 mil. com 6n<i flnnnettdoi.
tn.nrm.çOcs k Av. Erasmo Braga,
227, 10.» and., Gr. 10IÍ. Tf!.: Sl.OttS
(Castelo). (13011) 3400

Petrópolis

m—i r.i i» w tmtys-*mtmasismssma***m l '¦ ¦ -—

ITAIPAVA — (Petrópolis) - Ven
de-it no Italpava Country Club
o lote dt ttertno n. IR ds quadraK. alio, vista dtalumbrante - Prt-
co Cr* to.000.00 parte facilitada -
Incluído Ut. de soclo proprietário c
planta aprovada para construçlo -
Tratar com Raul ou Serpa. peiuTH. 41-5257. _. IMHII_M0'.
CA»A IÍK" LUXO — PêtrepôllsVendemo* — 2 pavimentessubsola — 1 «narttt — 2
grandes sola* — belHalm* larei-
r» — hall — 4 grandes quartoscom armários embutido* — gran-de salto no terraço — piscina e|Acua prAprla — jardim — gran-ds varanda — garagem para 2mrros — oa«a pequena para os7rIadores terreno d» 54»2S — «11-ma seco — rua calcada — esgotoa 5 minuto* da cidade à rua
Itenlo Gencalve* n* ÍI — Tratar!
rio Imóveis Loteamento Lida. —

Cntrega vauo.~~Çabarítõ. ie ÍTpa-1 A* Rio Branco, 151 15* andar,vlmentos. Av. Almte Barroso "60,
sala 207. J. C. FARIA - 43-41)78.

__101_9) 2500
tmuca — Vendo por Crf 1,500.000magnifico terreno de 12x}5 no me-lhor trecho da rua H. Lo'io. cJoppcrt, Quitanda 63 — 1» Sala 7.

_017HJ_500
TIJUCA — Vendo apto. coivstruçíoIniciada, sala 2 e 3 quartos, coil-nha banheiro com box. vestibulo.
Jardim do Inverno, dep. empregadac garage. Preço a partir de 390,000,00, Informações fone 29-7190diariamente. (10106) 2500

los.a Industrial
AV. TAS BANDEIRAS — v7f.dõ"-s~e
por 800 contos otlmo terrero /ana
Industrial, com srea de 5.133 mts.2.
Ivo Alencar 52-3380.

(10104) 2400

Tijuca
TIJUCA - Vende-se em Edif" oca-
bado de construir, de esq. ein ólimo
pnnto da Praça Afonso Pena, lindos
ept°3. todos de frente com 3 qt"s\.cila. varanda, co?".. banheiro eom-
pleto; quario e W.C. de ci'?ia eárea com ttmcue. Preço 4E0 mil
crz«s. E de 2 quartos, sala. varanda,
etc. a partir de'363 mil crzs. Acaba-
do de luxo, mármore, mosaicos e
csrâmica.,, per?!n-r.s metálicas, etc.
Tratar no local à Rin dr. Sstamini,
128, esq. de Prof. Gabteo. diret. com
prop. Facilita-se boa parte.

(13078) asou
TIJUCA-MUDA - Edificlo Pai-
mach — Run S5o Miguel n.° 185
- Incorporada e financiador
N. SIROTA — Vendem-se óti-
mos apartamentos constando dt
2 ou 3 quartos eom varanda, sa-
Ia também com varanda, ba'
nheiro comnletn com box, cor.l-
nha, área de serviço com tun-
oue, dep^ndêT-i^s eom-iletns de
empresada. Ed'fíclo em cons-
trução, já na 2-a laje, com 4 pa-
vimenlos e em centro de terre-
no. Todas as pecas dos anarta-
mentos são amplas com iluinl-
racSo e ventilação diretas Aca-
lumentos de I.» ordem. PreC"»
a partir de CrS 380.000.00 eom
5C% financiados. Sinal: 5%: es-
erifura: 13%: chaves: 5% dn-
rante a construção 35% Infor-
mações e vendas com o proprle-
fáçio N. SIROTA à Av Rin
Branco n.° 147-1.° andar. Tele-
fones: 22-3276 e 25-5988.

(557051 21.00
TIJUCA — Vende-se prédio vazio
de onstruçüo moderna, com dois
andares, independentes, á rua Fran-
cisco Graça n. 46 (próximo da Pra-
ça Saens Pena) — Preço 450 mtl
cruzeiros, podendo-se facilitar pe-
quena parte — Chaves ao lado na
carvoarla — Tratar no local com o
proprietário das 16 às 18 horas —
Bondes Aguiar Fabrica, saltar na
R. dos Araújos com Gal. Roca.

(1488) 2500
TIJUCA — Vende-se por motivo dp
viagem, ótima resldíncla: No prj-meiro pavimento, grande salfio, sale-
ta, sala de almôco, grande cozinha,
dispensa, lavatório em côr, arma-
rios embutidos, na copa, cozinha e
dispensa, dois quartos de emprega-
da e garagem. No segundo pavi-mento, três quartos, sendo um du-
plex, varanda, banheiro, em cór
todos os quartos e dependências,
moblllados cm pau setlm de luxo,
geladeira, vitrola Zenlth aspirador
enceradeira tudo de la. qualidadetambém se aluga a casa a auem fi-
car com o mobiliário Hua Medeiros
Pássaro 76. Tel. 58-3758.

(01778) 2500
TIJUCA — Haddotk Lobo, cs-
quina da rua i.amcnhof —
Vende-se apartamentos com 3
quartos, saU, depeAdenclas pa-
ra empregada, no edificlo em
construção á rua Haddock Lo-
ba n. 27-31-33. Acabamento es-
merado, peças amplas e bem
ventiladas. Ponto privilegiado
da Tijuca. Tratar no local com
o sr. Rolim ou á firma Ooldfeld,
Wiktor & Cia. Ltda., Avenida
Nilo Peçanha n. 26, 8o andar, s/
815-816. Telefone: 22-2384, com
o sr. Júlio.

(11110) 2500
ATENÇÃO: Vende-se apto. de lu-
xo em edifício de só 4 pav. cl ele-
vador play-ground garagem por
590.000.00. Somente 70 de slnal 35 na
3a. lage e BO nas chaves. 5.000 por
mês em 24 prestações com. vestibulo.
2 salas (7,15x4) 3 quartos sl um cl
varanda e demais dep. Tratar tel.:
26-0281 Dna. Anita. Rua Morais e
Silva perto de toda condução. Cons-
trução Já iniciada. Consta no cnn-
trato nüo haver reajuste de preço,
ótimo negócio. (01756) 2500

TIJUCA - Rua Mal. Taumaturgode Azevedo, anUga rua Mabual, Jun-to à rua Conde de Bonfim, vendoem incorporação apartamentos deuxo, composto dc 3 quarlos, 2 sa-ias, copa-cozlnha, quarto deempregada, garage, elevador: Preços
2- Partir de CrS 735.000,00, 10% nohabite-se", 407. financiados pelopróprio Incorporador e os restantesdurante as obras: Detalhei com Mt-nezes, rua México n.» 74 - 4.» andar-sala 401. Telefone 62-6580;
TIJUCA — Casa — Situada emrua particular, em inicio deconstrução (terreno de 8,00 x14,00) e constando de: 1 boa su-Ia, 3 quartos, banheiro compie-to, o/ box, cozinha, quarto e
rSJ?v_Pe empregada. Preço: CrS750.000,00 com 40 % financiadoem 5 anos, juros de 10 % a.a.CIVIA — Trv. Ouvidor, 17. 2"(Secção de Vendas). Telefone:* 52-8166, de 8,30 ás 18.30.

_ (61723) 2500

Subúrbios da Central
AREÃ l.O00"m2. — Ve"ndêtse frenteâ estaçSo Rocha Miranda, 20x50. RTocaratú. esq. da Praça. TratarAgência Cruz, Av 13 de Maio, 23.L°ja N. (13057) 2800
VENDE-SE - Gruoo de 4 casas an--igas, área de 25x30, Rua Cel. Ma-
galhães em Cascadura. Tratar áAgência Cruz, Av. 13 de Maio, 23L°)« N.  (13058) 2800
NOVA IGUAÇU. Vendo à rua Clarade Araújo, 394, boa cnsa, eonstru-
çao de 6 anos, 3 quartoa, sala, co-zinha. banheiro, com água e luz emterreno de 10x48. com 3 linhas deonlhus na porta e. a 3 minutos da es-taçSo.2>Preço:.;<»$ 10O.0d0,0»'Com
facilidade. Tfllef. 49-9719.•

-"•' (1176) 2800
CAMPO GRANDE — Vènào 

"Crí
275.00C.O0 facilitando 100 mil pnrapagamento em 2 anos o predio mis-to â Avenida Cesárlo de Melo, 1737.
Bom ponto comercial, entrega Ime-
d;atn, vazio e reformado. Aropli lo-
ia, 2 depósitos e boa moradia —
PEDRO — 54-2BC6.

(10176) aaoo
MARKCHAL HERMES — Ca-
sa pata pronta entreça, acabada
rte construi;, em terreno de 12.00"x 40,00 constando de: varanda,
1 sala, 3 quartos, banheiro com-
pleto, cozinha, e entrnda para
Rut&utovol, Preço: Or$ 
26ll.!ií)0.00 cl Cr$. lCii.000,00 fi-
-iiinehdo em 15 anos e o res-

(, tante fr! cll Ita d o. CIVIA — Trv.
Ouviüor. 17, 2o (SeceSo de Ven-
das). Tel.! * 52-3165. tle 8,30 As
18.30. (81725) 2800

sala 1509 — Tel.: 52-7050.
, (13007) 1500

TERRENO em Petrópolii — CorrêasVale do Sol — Vende-st, Junto aoHotel Vai» do Sol com S«m2, duasfrentes. Preço Crí 80.OOO.OO. Tf atartelefones 42-6766 a 47-3117.
(01784) 1100

TERRENO grande a Cr» 900,00 ém
Petrópolls. Araras, pnr me», no lo-cal de melhor clima «eco de mon-tanhas lindai. Conduçla domingose quintas-feiras ai 9 hs. Xua Sena-
dor Dantas, 71, loja.

(01836) 5800
BRAZ DE PINA — terreno
plano, com uma frente de 15,00
m. situado a poucos metros «IaEstrada Brai de Pina, Já pavi-mentada. Preço: CrS 120.000,00
com Cr$ 50.000,00 financiado a
.Iuros de 10 % ao ano em pres-tações mensais de CrS 713,30. —
CIVIA •— Trv. Ouvidor, 17, 2»
(SecçSo de Vendas). Telefone:* 52-8166, dé 8,30 á« 18,38. ¦•"
_,  (61724) S200

Terezópolis

Meisr
VEÍU5E-SE — Travessa Álvaro 132,
uma capa, 2 salas, 2 quartos, banhei-
ro completo, cozinha etc. — Preço
250 mil. sendo 150 mil a vlsta, res-
tante 50 preataçóes 2 mil por mês
sem Juros — S. Boselll — Praça Pio
X n° 78. sala 807.

(10004) 3100
MEIER — Vende-se á rua Leite Rl-
beiro casa residencial com 3 quar-tos, 2 salas, grande varanda, gara-
gem, com dependências para em-
pregados, grande quintal. Tratar dl-
retamente com o proprietário pelo
telefone: 37-6507. (01804) 3100

Niterói
CAMPO DE S. BENTO — Icaral —
Casa confortável, tipo apto. vasia,
em estado de nova (duas casas) com
3 quartos, sala, quarto de banho
completo, água quente, quarto de
empregada e banheiro, água a von-
tade com bomba, conduçAo fácil.
Vende-se por preço de ocasião á vis-
ta. Procure DIAS — Cartório 4o.
oficio. Niterói — Telefone 20-157 e
6278. (11095) 3300

Subúrbios da
Leopoldina

PENHA CIRCULAR — Ven-
dem-se perto do Hospital
Getúlio Vargas, já prontos
para entrega imediata, am»
pios apartamentos de 1 gran-
dt sala, 3 quartos e demais
dependências, apenas com
um sinal de 10%, e 90% fi-
nanciados. Preços a partir
de CrS 380.000,00 a Crí ....
400.000,00. — Condução em
abundância. — Para ver os
apartamentos, tomar qual-
quer transporte para a Pe>
nha Circular ou Parada de
Lucas, mandando parar na
Rua Bento Cardoso, 107, on-
de se encontra indicação
para localização dos aparta-
mentos. Pela Estrada de
Braz de Pina, desembarque
perto do n.° 552, onde se en-
contra placa indicativa dos
apartamentos. Informações e
Vendas escritório no local à
Rua Jacaraú, 39 ou com a
PLANIL Planejamentos Imo
biliários Soe. Civil — à Av.
Erasmo Braga, 277 — 9." an-
dar s/ 905. — Tels.: 22-6670
- |2-9641 — 42-0470 — Rio.(65853) 3200
PENHA — Vende-se casa de Vila 1
Rua Santiago, 403. Base Crt 
190,000,00. Fadllta-se parte do pa-
R.-mento. Tratar com sr. Dsnte
pelo tel.: 42-4201, depois das 14 hs.

(12038) 3200
PENHA — Vendo á rua Qultos, 330,
esquina da Praça Americana, 1 ea-
ças em terreno com 20 metros de
frente. Preço: CrS 300.000.00. com
facilidade. Telf. 49-9718.

(11073) 3J00

TERESOPOLIS — Vendo na Vârtea
a Av. Delfim Moreira. *m constr
adiantada, ótimos aptos/ dt saleta.
amola, sala J. de Inverno, qusrto.banh. e cotlnha compls. • qto. •W. c. de empreg. — Entraga garan-tida atê dezembro — Ótima água
em abundância — Fartura de con-duçSo à porta — Belíssima paisa-gem — Preços de IBS a 200.000 —
Grande, facilidade . grande finsne.— Infs.. plantas, reaervas * visitas
com JOHN R. AMARAL SCHAE-
PER — Rua Sen. Dantas. 118, aala016 — 42-8303 — 52-9238,

(13013) 3600
TERESOPOLIS — Vende-se 1 ter-
reno na bairro Taumaturgo, na
parte alta, com 2 frentes, com ....
110o m2. podendo construir edifi-
cio de apartamento — Tratar com
MARIO — Rua Acre 102 - TeJeione
23-4093^ (1812) 3600
TERESOPOLIS — Lojas no
melhor ponto comercial, frente
para a Prefeitura. Avenida Fe-
liciano Sodré n. 608. Preço: Cr$
210.000,00. Tratar na Incorpora-
dora .Imobiliária Mana, Ltda. -
Rua',aiTAtoèmb_éiá, «7, 3». Te-
lefone 32-0269.

^(8231)^3600
Sítios e Fazendas
sTflO — Presidente DÜtniTVendo
junto a esta estrada, a 1 hora da
."raça Mauá, local multo fresco,
ótimo sítio para recreio e renda,
nom. 100.000,o0rfi2. e grande .rente
loteável. Multa água própria (umUacho e 4 nascentes crt»taiinas< luz
e força no looal. Otlma areia «ara
construção e fabricação de vidro
em grande quantidade nô 'eito dóriacMo (800 metros). Multas benfei-
torlas tala cofnq: 1 repres»; um»
ponte de cimento armadOj casa mo-derna: 3 casas de colonos; garage;depósitos; chiqueiros;; galinheiros;etc. PlantaçBes diversas lendo ai
principais um grande banansl e pro.duçfio da batata inglesa («no íacnsi
em otimSs terras aradas e aduba-
das. Variedade de utensílios agrl-colas, etc. Plantas, fotografias, «to.P. Ponce de Leon. Av. Rio Brari"-
co 137, sala 511.

 101.830) 3000
SÍTIOS a Cr$ 350,00 em Petroaolil
Araras, por mes no local de melhorclima seco de montanhas lindas,
condução domingos e qulnta.-feirssàs 9 horas — Senador Dantas, 71Icja. (01824) 3G0O

CASAS LINbAS de madeira, cons-trulmos populares em qualquer lo-cal de campo, praia, cidades, fundosde quintal, nos Estados e munici-
pios e distritos, com bons acaba-mentos desde Cr$ 1.550,00 m2. e ou-trss proletárias em tijolos ou lajeo-
tas, materiais de la. desde 1.950,00o m2. e qualquer projeto pequenoou grande construçáo civil, com ma-teriais os melhores,,bom acabamen-to, desde Crf 2.350,00 m2. pàr-tá financiada, sendo em nossos ter-renos em Petrópolis t em SantaCruz ou Inhaúma, facilitámos 70
por cento — R. Senador Dantas 71.
loja. (01825) 91

APARTAMENTO
VAZIO

65 % Financiado '
em 10 anos

Restante
Facilitado

VENDE-BK na Rua Barata Ribeiro
n.° 141 — Apto. 404, com sala gran*de, taranda, 3 quartoa, coelnba, ba-
nheiro, quarto é banheiro de empré-
gada, com entrada independente. —
Boa gar.age com duaa entradas, crt
670.000,00. — Chares na portaria
com MIGUEL. (Illll) 91
'ÂPAfiTAMENTO MOBILADO"
Diplomata estrangeiro vende por

motivo de viagem, apartamento mo-
btlado, móveis.americano, tendo aa-
la de 8 a 4, sala Jantar, 2 dormitó-
rios, banheiro e coilnha, garage, de-
pendências de empregado. Cortinas,
tnpete Persa, rádio, etc. Preço: Crt
1.200.000,00. (Um mllh&o e duzentos
mil cruzeiros), metade à vlsta e me-
tada a prazo ourto. Av. Copacabana
1334, Apto. B04. - Tei.: 47-7472.

(9025) Bi

Loteamentos de terrenos
Vendas de Terrenos — Organiza-

dor idôneo e competente, estabele-
cldo, proprietário no Dl«t. Federal e
Est. do Rio, com 13 anos de servi-
çoa contínuos no ramo, grande ex-
pertencia, aceita loteamento* para
vender na bane de ComitaSes. • Pro-
curar o 3r. VAlL DK PAULA BI-
MõES, At. Antônio Oarloa, 207, 10.*
Sala 1002-C, Telef : 52-0820 - RIO.

(1324) 91

BONS TERRENOS
Lotes da 12 x 30, iam entrada •

sem juroa, preçoa a partir ie 12 mil
cruzeiros, em prestações da 130 cru-
zelros mensais, planos, com água,
luz, multa condução e comércio, po-
dendo morar Imediatamente • tra-
balhar no Rio, distinta vinte minu-
tos das Barcas de Niterói. — Tratar
diariamente eom o Sr. J. SIQUEIRA
k Av. Marechal Floriano, 13, 1.° an-
dar. (Antiga Rua Larga). — Tel.:
23-3840. (60550) 01

CENTRO " Vendemos no Rdiflcln Nnbel. & Av Franklin
Uoimtivtdt n.« 14li. HliilHfHH imiiiiiiIhUir nu «i-npiiH .ío.iniiiiihIon
tio :t sulitR o Mtnituiiu privativo uuiuplotu, alugutlou com
ótima renda.

COPACABANA - V«nil«míH. no Fdiflpln Ciru. h Rim To-
nuluroR, HU v HI, J& com Ii.iI)I.«-hii. on ultinioH iipiirtumonlos
constituídos de snla, '.- 

quarto... armário* umtMittdm., «rando
cozinha, área com tanque, dependAnetas do empregada. ^a-
rage e play-ground. Ml% financiados em 10 aaus t grande
facilidade da parte nno financiada.

AVENIDA PASTEUR, 120 ¦ Vendemos os nltlmos apar-
tamentos constituídos de saleta, sala, jardim de inverno, 3
quartos com varandas envidraçadas, banheiro completo,
copa, cozinha, área de serviço com tanque, quarto e ba-
nheiro de empregada. Já com "habite-se". 50% financiados em 10
anos e grande facilidade da parte n&o financiada.

uCNinO ¦ Apartamentos pequenos •—
Vendemos no Edifício Galida, á Av. Mem
de Sá, esquina de Ubaldino do Amaral, cos-
tituídos de sala, quarto, pequena cozinha
e banheiro completo. Entrega em 60 dias.
60% financiados em 10 anos e os restantes
40% com facilidade de pagamento. Sinal
Cr$ 25.000.00.

•"¦""¦¦«¦"¦"¦¦¦•"¦«¦¦¦«•¦"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦*S»_»»«««_M»

Propriedade, informações e vendas:

IMOBILIÁRIA DELMARE S.A.
Av. Mildent» Vorqai, 446 • 3.' • Rio da laneiro Teli., 43- VÜT>,. / >''" \ 43-Ó737

Sêas Prfiprla

BARRA DA TIJUCA
Vende-se terreno medindo SS me-

tros de frente em irea de 1978 mS.
tendo longo financiamento da 15
anoe. Inf. 37-7259. (10138) 911

APARTAMENTO DE LUXO
EM

COPACABANA
Vendemos nm trande e luxuoso apartamento, Junte da Prata Arcoverde, còm 6 salas,

1 salto, 7 quartos, trfs banheiros, copa-cozlnha, quartos e banheiro eompleto e empresada
e duas vagas aa tiragem, em edifício recentemente construído, tendo CrS 1.500.000.00 de
financiamento, podendo ser facilitada a parte i vista. Tratar com o construtor e proprletlrlo,pelo ttimtxe 43-32S2. (81722) 91

BOA OPORTUNIDADE
RENDA GARANTIDA 14%

Vendemos apartamentos para serem entregues em 8 a 10 meses — Av. N. S.
de Copacabana, 796 • 9.° e 10." andares de frente, com saleta, quarto, banheiro
e kitchnete. Preços o partir de CrS 215 000,00. Pagamento a combinar. VER
NO LOCAL E TRATAR EXCLUSIVAMENTE NA "IMOBILIÁRIA LIF". à Av. N, S.
de Copacabana, 661 • 2.° andar (de frente) - salas 201 — E e D — Telefone
37-4635. (Escritório aberto até às 20 horas). (61126)91

EMPREGOS DIVERSOS

DBMJSTRIO RIBEIRO — Vendo be-
lo sitio, com 128.000 m2 todo cerca-
do com 3 casas, sendo uma com va-
randa, água encanada. carroça, ara-
do e ferramentas e animais, gall-nheiro, coelhos, patos, etc. —Pre-
ÇO 300 mil cruzeiros, com 75 portíUtoi-faclütado —..Tel. <49>-!m9. i
_t-«.ynflr. -v ¦-¦i*.i:.:*.t. (WOTit).'""BiKAPhu¥AtJríSNttá — Com*pra-se um
còm sala, dois quartos, cozinha, ba-
nheiro e dependências de empre-
gado - Local - Copacabana • Ipa-
nema — Leblon ou Leme — Nego-
cio para cliente — Pagada à vista
Tratar pêlo telefone 47-3594.

(_2871)_91

TERRENO EM BOTAFOGO
Vende-ae área 500 m2.. com 4 ea-

sas antigas. Trav. d. Mareisna. —
Tratar Agenda Cru» — Av. 13 Maio
23, Loja N.  (130581 91

ÁREA ÉM S. CRISTÓVÃO
Vénde-ae. Sré» de 8ÒO m2., tói

galp&o, trente para Rua 8. Luiz
Gonzaga e AT. do Exército, própria
ptra indústria ou edifício de 0 pav.Tratar Agenda Ofuz, av. 13 Maio 23
Loja N. (13055) él

TERRENO - PENHA
Vende-ae ótimo lote, medindo 10

metros dè frente por 25 metros de
fubdos, à Rua Boldado Vasco, lote
14, da quadra K, na P6hha. — Prego
Cri 220.000,00. Facilita-Se parte. —
Tr&tar com o Sr. Antônio Gomes da
SUva; & Av. Pres. Vargas 529, S. 301,
ou pelo Telefone 43-7433.

11094) 91

Hipotecas
A JUROS sob hipoteca dc prédios
ppdenòo liquidar antes do venci-
mento. Adianto dinheiro para re-
gulámentacSo de documentos, Tam-
bém compro e vendo prédios, apar-
tamentos e terrenos. Tratar com
s. Bòséli na praça Pio X n.n 78, sa-
la 807 • em frenta à Igreja da can-
tíèlárifl. Telefones 43-4547 - 2.1-2327
p 43-S5B7, (10008) 1)2

M*»*r»t.rrt< ÒiverSas

COMPRESSOR
Vende-se um possante
compressor Diesel por-
tatll com 2 marteletes.

Tratar pelo Tel,:
54-1068,

(11109) 78

SERRARIA
tlpó colonial, movida a vapor, pró-
prià para fazenda. Tel.: 46-1518, ou
cortas para 12.845 na portaria deste
Jornal. (12845) 78

VENDEMOS
Motores Diesel — Gasolina
Motores elétricos • vapor
Motores marítimos em geral
Grupos geradores rorct
r.rupns geradores tur
Orupos geradores Solda Rlctr
Mttrnadnres avulsos
Bombas p tados os fins
Miqulnss Terraplanagem
Máquinas Madeira'Máquinas Oprratrlies
Máquinas todo» os lln»
Compressores de ar
Talhas — Maeacns — Cabo aço
COMPRAMOS MEUCADOnlAS

diversas
PULMAXLtda.

Kua Conselheiro Saraiva, 29
RIO

tela «S-5251 t 43-8107
Veleg Polmus

(58794)

UM EDIFÍCIO MODERNO
EXIGE UMA ILUMINAÇÃOr -- a•j • I .h.líw.lífi »t\t\

LUSTRES . È' AB/Üt' JOURá "•'''

VERALUZ
Preços especiais para eonstru-

,. .torçs.e arouitetqs. j
SIE LTDÀ.

RUA ROSÁRIO; 155, 5.» and.
Tel.: 52-6491

Atendemos pedidos especiais
mediante desenhos.

(46327) 91

T ERRE HO É M :J ÃÕ C R J1J6 Ví Õ
Procura-se para compra imediata, terreno eom as seguintes

dimensões:
Em esquina: 30x30 metros
Em centro de quarteirão: 50x40 metros aproximadamente

Cartas para a portaria deste jornal 10124. (10124)91

SÃO CONRADO
Vendem-se 2 lotes centrais e planos, «tn tua calcada com ótimo

abastecimento dágua, na âréa jitnto à Igreja, tem grande panorama.
Tel. 22-1651 (1-8 horas). (10040) 91

EMPREGO DE CAPITAf
(MÍNIMO TRÊS MILHÕES DE CRUZEIROS)

Em zona de futuro em Minas Gerais, um proprietário de excelente
fazenda de grandes possibilidades econômicas, deseja entrar em enten-
dlmento com alguém Interessado em Investimento dessa natureza, o
ImAvel possue, além das pastagens devidamente cercadas, diversas ben-
fMtorias e Instalações, culturas dé cereais e algod&o, crlaçüo de gado
bovino e suíno, conjuntos mecanizados para lavoura, serviço de luz e
água, etc, etc. Aceitam-Se propostas para sua compra, como também,
de uma sociedade nara exploração, ha mesMS, de industrias rurais lucra-
tivas. Possue Informar.Ses bancária* suficientes. Para as demais infor-
maçOes o seu proprietário atenderá no Rei Httel, apto. 1519. (10161) 91

RESIDÊNCIA-LAGOA
Vende-se luxuosa residência de esquina, centro de jardim, a AvenidaBpitáeio Pessoa, com 4 salas, hall é «seàda de mármore, 5 quartos, escri-tório, 3 banheiros, armários embutidos, garage, escada de serviço, gran-de terraço com jardlúi, toda pintada a óléò, com 350 metros quadradosde área construída. — tratar pessoalmente com Srs. ADONIS ou PINTO,t-dlficin Rex, sala 501. f21Ô77> 91

Oiirret. MpaiQnai» pela Oluaoe a,
eundaçfco Abrigo de firlrto ftedea-
va. aue «ncolr» velhos mendigo»- mmw dMAmeertdna I aial»
.r«.p«Hi>Ri» 1r fjM* Atmlr 'nr1t*1i1il<0

Trator Hanomag K 55
Vende-se um usado com motor Diesel

de 55 HP lâmina Áglidosier, em bom estado
com parte financiada. Telefones 22-7036
ou 32-1208. -.::¦;;: (60851)

CORRETOR
Procura apartamento de 2 ou 3 sa-

Ias, 4 quartos, em Copacabana. Inf.
37-7269. (10137) 91

Animais
BOXER — Vende-se uma de 1 ano,
legitima, registrada. R. Gen. Just.
Cordeiro, de Faria 270 — Benfica.

(1760) 63

Médicos e Sanatórios
DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE

Membro efetivo da Sociedade
de Bexologla de Paris

DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM
Aua do Rosário 98. De 1 ks 6 horaa.

. , (2108) 80

DR, PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS
Hua do Rosário 98 — De 1 às 6 horas

(2109) 80

I'iitI .a :.i; ripai ('(illl pratica lie
ial\i i- rimla 1'Olll'lltO. Cail.c.
puril Cuixil 1'oslal 123 (lamlii ro-
.or&iiclai."., <U08ii) 8J
IMPORTANTE ÓROANIZAÇAO' —
Ofercc. i.|...i niiii.i.iil.. .i ii.vt-ii:. ex-
pt-rlcnlca, ilnlllôjjrnfoa, com cnnhc-
.'iiniMiin- de ncivivoH de r.crllârio
ivh-i' aiüit-iiii' 1'siouucn — Procurar
Sr, Milton A nua Tõã.tlq Otonl 15.
3." iinil.ir, dnn 9,00 As 11.0(1 horas,

(111001 83

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Proo:«R-..e do um cnm prática e

que snibn ncnmpnnhnr procrioon naa
RcpnrllçAra Púlillcna, Autarqulns,
elo. Curtas pnrn a Calxn ri_.ini n "
4.0(12, cnm relcrlnalas e pr.-ieni-fti'.-..

10031) 83

CÁLCULOS DE ESTRUTURAS
em concreto armado. 7,00 Cri ymm2. Telefone 37-0080, dna 13 horaa
em dlnnto. (8210J 33

Vendas Diversas

I IK.MA IM. illll.IAIIIA udinll.- lua-
clondrilo (a), conhucondn suivlcia
gerais, !•• niiMiiUni .<I - de liinc.imiiu-
los, datilAgrafo pcrfelio, liou Min,
20 u 30 annn, de preferénuln molii-
rlstá iiiiiiiiitiiilii — Telclnnar para
.TJ-I39I. niarcar cntit.vlslu com dr.
Carlol. (12072) 33

Creados

JANELAS' VID_lO, vcnciinna*
ferio enrolar — completas —'
Porlelro ed ficio Tanln.: Ptala
Botafogo 28. ^12807) 89
VENDO uma mAquina de escrever
carro 2.1 polegadas (38 cínls.) mo-
(lernlr-Hm.i, toda niitnmôtlcn, com
meses de uso — CrS 14.000,00 — Fa-
cillto, custa no momento 32.noo.00Rua Visconde Rio (Tranco 52, sa-
la 21, tels. 22-0299 c 32-3451.

 (11117) 89
REBOCADOn — Comprimento 18.0S,
boca 4.55 pontal 2.50, calado 1.83,
ca.co de aço caldeira a óleo Rllev
Bros pressSo 200 lbs. p. c. máquina
a vapor vertical Itork'r de 120 HP
de dois cilindros bomba a vapor
para óleo combustível, bomba a
vapor pnrn Asm rcfr'ccrantc, nque-
cedor a vapor pnrn óleo combustl-
v_l, ajetnr para esgotamento de po-r6es turbina o vnpor para aciona-
rhento dc dlnamo dp 32 vnlis um
gulncho manual dc proa, dois tan-
ques pnra óico combustível no com-
pnrtlmfmto dc mAquina acomoda-
ções paT/i trlpulnçfio na popa c proa
leme manual e te.^crnfo na ema
do leme, scrA vendido em lellSo
terça-fclrn, 30 dc março dc 19..4, ás
18 horas p"!o lcilorlrn Gast.ln A Av.
Almlrantü Barroso !)1. 8°. saln B01

Tcl. 52-1710 — Vide anúnrios de-
talhados no Jornal do Comercio. O
reboeatínr Energinn poderá ser vis-
to nos Estnlelros da Cia. Comércio
c Navegação, em Niterói (Estado
do Rio). (11121) 89
PARTICULAR — VENDE — Cole-
ções — A. J. Cronln. Rubayat, Dos-
tolevskl — Rua São Paulo 74 — T.'l.
40-9857. (01818) 89
BICICLETA AMERICANA"— Vendo
marca Roll Fast, para moça. pneus
biililo, aro 24, bom estado, base CrS
1.500,00 — Ver rua Visconde de PI-
rajá 408, loja, Ipanema.

(10159) 89
ASPIRADOR Eletrolux e EnceTa-
deira — Vcndcm-se tel. 26-7189.

(10189) 89
ATFVVÇAO — Clubes Esportivos",
atletas — Vende-se ótima Mesa in-
clinada. própria para ginástica em
geral e abdominal em especial —
Ver na parte da manhã, nn rua
Vise. de Pirajá, 30 — apto. 201 —
Ipanema. ^^^ (1797). 89
LIQUIDAÇÃO DE ARTÍGÕS~ÃMÊ-
RICANOS NOVOS — Vendo os se-
guintes: 1 máquina de lavar roupa
Westlntihousp-Landromatic, super
luxo, automática, com balança —
CrS 23.000.00; 1 aparelho de ár con-
dicionado Philco trís qunrtos au-
tomátiro, nara janela — CrS 
28.000.00; 3 fogões a gás RCA, mo-
delo luxo, com relógio, acendedor
automático, 2 fornos, linda peça,
a CiS. 10.000.00 — Ver e tratar a
Av. Rio Branco, 108, com o zela-
dor Sr. Carvalho, na portaria do
Edificio Martlnelli.
¦_¦ (10145) 89'.FAMÍLIA 

AMERICANA — Vende
máquina de lavar roupa marca"Bendix" automática — CrS ......
10.000.00 — Rua Cedro 56, Gávea.

(1743) Bi)
.VENDE-SE câmara 35 mm. Perfex
f2.8 condição ótima 6.000, sofá-ca-
ma 2.400, cama Rollaway nova ....
2.400, radio mesa Emerson 1.200 —
Tel. 27-5292. -(12959) .89
VENDE-SÊ tapete persa ,_egÍtr._-02 x ,3 e uma poltrona grande, esta--do de nova com rosa escuro — Pre-
ços ocasião — Av. Rui Barbosa 636
apto. 705. ¦ . ",:.filW3) '¦&)

A. B. NUNES — remete pequenasencomendas de Trens : Lionel e
quaisquer outros artigos dé peque-no porte para uso próprio — Pre-
cos em Cruzeiros — Cartas a Póst
Office Box 1348 — 450 Lexlngton
Avenue — New York 17 — Nêw
York — U.S.A. '".MJrittuM.. n,', ' ¦'¦¦"¦¦WliV) é9:
VENDE-SE aparelho <3»>ír»f. sW,àçe.marca "Telex" novo, íoífet W_P4¥&>'
,1852 — Telefonar para 37-7626.

(1771) J9VENDE-SE uma máquina* de passarBondix — Quase nova — T=lefohe:
47-2692.  (13064) 89
VÊNbÉlif-SET'~Rica toalha de 

"rep-
da de Veneza com 12 guarda.iapos.lençóis de Unho é toalhas do Ilha
de Madeira; fnqueiro de crlstofle;
serviço de porcelana para janiarantigo, velho Paris, e outro com de-senho chlnfs: tapetes persas SantaHelena; salvas e bandetas de prata;objetos de arte em porcelana: crls-tais, bronzea, marfins, etc: plntu-raa de grandes mestres, antlgts emodernos; coleções de livros e obrascompletas como História UniversalLeio Universal, Câ..dido Fienein-do.Laudellno Freire, etc: livros anti-
gos com gravuras e gravuras data-das desde o ano 1500, etc; e outrosartigos, tudo de ocaslSo Rua do Ro.sério. 145 sobrado 117335) 89
VENDO, pelos menores preços 

"da
praça, os últimos modelos das me-lhores máquinas de escritório, emdesencalxotamento para pronta en-trega: de escrever em todos os car-ros; de somar; de calcular; manuaise elétricas — Facilito (10 presta-coes) — Rua Visconde Rio Branco5Í_U!Ü_____?1 ~ Tel 22-0299 e 52-5451.

Modas e Bordados
OPORTUNIDADE, MRTÍTOLAlT-Vende-se umn peça de llnho belgalegitimo 00. com 2.20 de largura pe-çns com 20 metros para enxovaiscom ótimo preço. — Tel.: 37-1102-Ins 11 As 15 hnrnp dIArlamelte.

(06442) 81" 
GUARDA-CHUVAS ?? 

~

PARA LIQÜIDAR
Sta. CLARA. 75-B,

? VESTIDOS ?
Sta, Clara, 75-B.
!! LIQUIDAÇÃO!!"

ARTIGOS P/ SENHORAS.
Sta. OLARA 75-B.

NOVIDADES
AMERICANAS

Pessoa qu eacaba de chegar
dos Estados Unidos, vende lln-
das novidades cm nylon, bolsas,
vestidos, bljuterlas, chapéus,
maios e muitas outras novida-
des. Telefonar para 27-1915.".—
Rua Souza Lima n. 138, ap. 402.' (11132) ftl

DRA. MARIA COLEN
Médico da Assistência Municipal

¦speclallitai« Moléstias de Senhoras — Partos - Hemorróidas >
oi ..fi P"*^".'** d* Menstruaçto e da Menopansa. CorrlmentosErterllHade. Friei» sexual. Regras atrasadas. Cons.: Avenida 13 deMaio «.13 . «a andar, aala 19. Diariamente a partir da« 14horaa - Fone 52-1S65. v (60J|5) ^

VIAS UPINARIAS RINS 8EXIGA PRÓSTATA

DR. A. ACKERMANN DOENÇAS
DAS

SENHORAS
Cirurgia especializado - Uretroscopias - Endoscopias

BLíNQUkAGlA, TRA7AMÇN70 RÁPIDO
DEBILIDADE SEXUAL *_. URUGUAIANA 24
  

'(00423) 
80

PRECISA-SE de umn de forno e
lm:..». iiiins relcronclns, pnra caia
do grande tralamento' 32 run <la
(Jlòria «nto. 1001. ¦

. •'.¦•'.. (1307H) 53
COZINHBTIflA-^- Pr.ccío 

' 
de 

*úm«
hiln to/inlirira a para llgfilroa ii>r-
WçnadomMtlcnj. raga,se bem. P.--
ilr-se roferAncjea. — Tratar na rua
Toneleros, 72, aplo. 402. Posto 2.

. (10013) 53
COSlKHEÍRA 

' 
_* ÇÒPRJRA -" RA-

BA' '— Oferece-se agencia Nngcm- Fone 25-3112 das 0 As 14 lis.
;•..• j.,,.".; ;•;, B 

' ,4 nomi B3
dPCTÊÇE-SE cõllnheirni, copelfaa.
arrumnoelras, lavndelrns. babis e
governantas.,com relercnclas. Pio-
cnrar.de segunda a «Abado Tel :
82,5144. •¦.;¦ , ¦ (10117) 53

IlAItA — l'im in uiir prsMia en-
tre 31) e 40 nnos com experlen-
rl.i e lina. referenciuH. Tura re-
¦'nn n;i,iiil(i o tun» menina de
% iiiiiis. itua DuiiiliigiiM Ferreira,
28, upt. 701. (11137) S3

1'ltlCClSA-SK do lmbi-nrruma-
ilelru, pnra familia imerlcana.
Dormir no emprego. Gxlge-se
rriiTciirlas. Orileiuido a combi-

i nnr, Tratnr nn rua Rar&n de Ja-
i:ii! Hu- n, 319, Ipanema.

(10200) 53

COZINHEIRA VE VOR NO E VÕ-
GAO —. Família do nllo trolamen-
lo, precisa dc uma roílnhelra da'orno e fog.ln. Exlg»-r.e carteira a
rc.'?.findas, 1'aga-te -^ylto bem.
Aprosoiilm-w a /wenloti calogeris
ii. npart. 1.007, décimo andar. Tela-
foilll 22-00211.

(10177) B3

AMA GOVERNANTA
Preoisn-«e para crlnnçaa de 4 t S

nnos, num multa prMIca e referín-
clns. PncnmrntQ Cri 1.400,00. Tele-
fono 47-2040, dcpola dna 10 horaa.

 ¦ ¦ ' (1001O 53

VENDEDOR
Firma anlíqa, representando muitas das maiores e

mais afamadas fábricas dos Eslados Unidos e da Europa no
ramo de ferro e metais não terrosos, procura vendedor a
altura na base de ajuda de custas e comissão.

Escrever com detalhes para caixa n.° 12983 neste
jornal. (12983) 55

:. SECRETÁRIA
Importante firma necessita de moça com grandeorátlca que se.ia datilografa e taauígraJa em português.Cartas com referências e pretensões para o n." 12049.
H2049) 55

SECRETÁRIA
Oferece-se colocacSo de sceretírla de Diretor, em crande compi-nhia sediada nesta canltal. É Indlsnensívcl que a candidata com longotlroffnio de secretariado, tenha redaç/lo própria, c traduza bem o

Quem preencher Isscs requisitos e pretender o lugar deveri pro-curar o sr. Siqueira, na Refinaria dc Pctróleos dc Mangulnhos 8/A., em
Senador Dantas,'gl) - 5° pavimento. ÍI0118) 55

A U X ÍLIA O E"ÍSC RI TÓRIO"
25 a 30 ANOS

Admite-se um conhecedor de serviços gerais, faturista, que
seja perfeito dactilógrafo. Exigem-se amplas referências. Apre-
sentar das 15 às 17 horas, Av. Rio Branco n. 14 - 14.°

(10144) 55

ÓTIMA OPORTUNIDADE
—RAPAZ—

Organização americana necessita de um rapaz até 25 anos,
para iniciar carreira em escritório, que seja inteligente, bom
dactilógrafo e que tenha o curso ginasial. Cortas para caixa
10142, fornecendo o máximo possível de detalhes inclusive pre-tensões, etc, . (.0142) 55

GOVERNANTE
Precisa-se para senhora de idade falando russo ou polonês,

telefonar para. 37-6132f das 8 às 12, e das 15 às 17 horas.
¦ ¦" "¦¦ " ' ' '¦"¦'¦' 

(01764) 55

DATILOGRAPAS
,Admite-se sendo rápidas na máquina. Tratar no Edifício

Odeon, 5." andar, sala 522, q.partir das 9 horas. (10139) V.

Inspetor viajante -- Seguros
Ramos elementares e acidentes do trabalho. Viajar Es-

(ÍÀÍ9.jidc!AÍ.!0t-::;'.Àntiga e conceituada companhia procura ele-
(Wíntoljctitiagoriwdo,. ó Ofertas's^fgo tratadas sob reserva abso-¦fiHi. Cd^fas-pàrcí b n:. 01769 neste, jornal, ¦ (01769) 55

TEIiEPHGNE OPEMTER
Mt .V|l'.> ..; ; ' ',.. '„¦ . ::¦::. „¦¦.-¦¦
.; ¦•>,?Speaking fluent inglish and Portuguese. AvalIaWe
from 12 oclock onwards. Please rlng 47-2632.

(10149)55

VENDEDORES
Organização com marca de renome mundial, pre-cisa de vendedores jovens, bem apessoados para trabalhade contato e vendas. Dirigir-se à Rua São Bento, 15 tos15 às 17hs,30, (8228) 56

VENDEDOR DE FERRO E METAIS
. Firma importadora com estoque precisa um ven»dedor bem relacionado na praça.Av. Nilo Peçanha 12, S' 926. (13041) 55

VENDEDOR-
AVIAMENTOS

1.* casa no ramo e especializada em aviamentos
procura vendedor com ótimas relações e fregueria própria.

ORANDÉ OPORTUNIDADE p. VENDEDORES de
CASIMIRAS. Pede.se referências. Cartas e todos deta-
lhes para BOROER & CIA. LTDA. Rua Anita Garlbaldl
41 - S. PAULO. (1747) 8S

E DE CONTABI-
LIDADE PARA NITERÓI

Importante empresa Industrial de Nitcr«l, precisa CONTADOR com-
pet«nte a de doia auxiliares de contabilidade, bons dactilógrafo». Carta»liidlcando idade, nacionalidade, habllltacües, referências e pretcniBesmínimas à portaria iltrte Jornal ao n. 0Ú19, '¦' (01819) 55

ÈÊÉÈá Relações
vendas-Propa-

públicas
orátTca /{SaSn^A^iík VS?1*1^ ,érma#ÍSii Ewo«,B' s t«lomas, longa
ttatlv? elSnSinSi*I^A??"/' ^uropa' EEvUü.), grande tino adminls-
B™nA««íWK,«5^f5p,cld,Roe dp nK""";ani »« Idoneidade nxetíTeprofissional, comprovada pelos cargos de dlrecüo. exercidos em eom
f^lV.J* renome ™náM' «¦¦¦»«•»*». dM melhire, efHêneUi, SSi
ZT^ll?"'". "f™' s,,as «"«"»«« « emnresa de alta"nvergMtaS
wodS?rt°m,«líraI °° lnte"«c"""'».. demonstrando o quanto épossiííl
%.£. _.'• 1t|".ando ««respectivos serviços' sSo bem Ideilltados, cooría-
lornaí 

*Msiios" ««««tadfl». Ofertas, por favof, ao número lV8«UeJ0- • ¦•¦¦""• (1!8«) 
55

^ORRRSPONDFME
a. .f.? 

CI/*"?B em. P°rtu?n'». «o™ -redação própria, qne leja tomdsctllígrafo • possa auxiliar serviços de contabilidade. Carta indiciadonacionalidade, idade, conhecimentos, referencias e' pretensíies mínimasiniciais à portaria deste Jornal ao n. 018M. (01120) 55SECRETARY
. . jBi-Lingual (fluent english and oortuguese) shorthand tvnist
5S ioíi-fbr ,nvestment bankin9 f'"n. Please call D. MirarZ3-1991* ..- (13048) y
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JOIOSA, A FAVORITA DO GRANDE PRÊMIO"HENRIQUE POSSOLO"
Programas e colações para as reuniões de sábado e domingo '

• O Cirande Prímio Henrique Pos-«01o, a «cr disputado no próximoaoniiiifo, vem despertando irundeinterêwe polo reaparecimento dcJoloia. a crack do stud Itocha Fa-«a, em competição com Plme'ii.
Jalombe a. Chilita, Emmollne, Ho-ilua e Rlsnlota.

íl» o» programas pnrn aa rei-nioeu do sábado e domingo com asrespectiva» cotações:

COTtHIDA DE SÁBADO

1" páreo — As RIO horas — 1 OO1)metros — Cr$ 03.000,01).
Ks. Cot,

 2 55 13
 3 55 40

, „ •--  5 55 50
í .-'em,  1 55 405 C.-mnclm  7 55 tO•I I 0 Orjon  _ r,5 ja

1 " Cacau  4 35 M

.2" páreo - As 14.35 horos - I 400metros — Ci$ 40.000.00.

1 - 1 Islândia . .
1 — 2 Ortita . .,
3 I 3 Corsária .

) 4 Miss Grace

- 1 Slmão
I 2 Gleirln

3*Gnall,

fl" páreo — As n.30 horu — I.BOO
metros — Cr» 30.000,00 inettlng).

K«. Col.

1 Deveio. . ,
2 Mar Negro
3 Giinmbl . ,
4 Klamit . ..
5 Ore 
6 l)ii,l,ii-n , ,
7 filmar . ..
A Odemtr . .
0 Caipira . ..

COHRIDA DE DOMINGO

1" pAreo — As 14 10 horas — 1.000
metros — Cr» 60.0110,0o.

Ks. Co'.1 I 1 Ghl?a . *,  6 54 22
I 2 Mllkn . ...'  8 54 110

50 20
8(1 0.1
30 27
3(1 35
58 40
32 40
3,1 29
3V 20
38 40

7" pAreo — As 17.0(1 hora. — 1.000
metro» — 60.000,00 (nettlng).

Ks. Cot.

( 1 Alglon
l 2 Sana .
í 3 Hnitiblnnl . ,

4 Tráfego , ,
1I.IV1I 
Plrasnl . ...
Dourando ." Al Geiife .
Positivo . .,

8 F-l Viillente" Mlncllm , ..

10 34 20
34 40
34 23
34 40
54 50
34 30
34 30
54 .10
54 40
54 25

11 54 23

R" páreo — As 17.30 hora» — 1.400
metro» - CrS 35.000,00 inettlngl.

Ks. Cot.
CorrfKlo BI 22" Ielu 12 80 22
Eftnlo 52 40
Pt-u Acaclo 34 30
I.nliano 38 30
Colclro (XI 38 40
(x)Ex-Demonlco.

8 Nuuphly Boy .... 10 (Kl ,13
Pandeiro 58 40
Avladora 11 30 HO
Cruzado 80 .10

10 i lllbely 32 40
11 lhinie 52 30

4(5 Rosemary
6 Dawn

Ks. Cot.36 20

50 2.1
.16 31 ;
32 50 |
55 40 |
56 40

.1 l.a Reine 7
) 4 Ária i

I 3 H.ibllla 3
) 6 SiS »

( 7 Hiolca 5
) 8 Fahloln 4

2" pireo — às 14 33 horas -
metros — Cr$ 60.000.00.

54 20
54 35
54 30
54 35
51 40
54 50

• 2.0(10

Ks. Cot.

3" pAreo — As 1** no horas — 1 500metros — CrS "5.000,00.

1 Pallas

— 1 VJnorosn t ti
2 Rnvel 
" Curare ,
3 Tio Chico ...,
4 N.iu-hty Boy

í ? Peroqtieté
3 Emmellne ,.
4 Rubrica 2
8 Flçhter '. 7
6 Pinta Linda 6
" SobrelA 4

4 I 5 Fmbalo  5
1 5 Ernnlo 

50 25
60 20 |
61 20 |
55 40 |

fi SO 50 |
33 20
55 20

4" pAreo - As !5.?1 horas — 1.500
n-.slroj — CrJ 30.000.00.

Ks. Cot.
3 55 25

1 55 ri
5 51 31 |

55 30 j 3" Píirrn _ As 15.30 horis -
35 40 I 'Hrndlcap Fs-Jccial) — "Ji-Vo dc
55 50; Freitas" — 1.400 metros - Cr$....
51 50 I C0.l00.tfl. |

J<s. Cnt.
1 - 1 l.a VMôn  ? 57 2"

I 1 Manicoré 
1 2 Jussa (x) 
13 Sardo 

1 4 Bacabal 
3(5 Strôpo 

!6 

Oriente Express .
7 Don Manoel Ixx).
8 Thank 

Ix) Ex-Mi=sioncira.
(xx) Ex-Arobiar.

5-> páreo — As 16.00 horas
metro» — Cr$ 35.000,00.

Ks. Cot.
58 20
50 50
60 !**!
54 30
60 40

55 4"*)
50 .£0
34 30

1.600

— 1 Ramon Novarro .
( 2 Arroz Amargo .. 1

) 3 Giiaruman 3
3(4 My Prince 5

) 5 Mnnguarito 2
4 ( fl-Galentclo 6

. \ ," Madrigal 4

Ks. Cot.
7 54 20'
1 58 30
3 58 35

54 40
00 40
52 50
52 50

-. — 2 Fanf**ll
( Ila Rouee , ...

1 4 Lsdy Wint . ..
í 5 C,-"-arnb* 

1 6 Rondinella . ..

54 20
54 30
54 22
54 30
54 40
54 50
54 "1

fi 54 27

6", páreo — 16,30 bm-as — 1 600
metros — CrS 40.000,00 (Bettingl.

( 1 ttatiera, . ,,
) 2 Fran'a . ...

( 3 Sea Fury . ,
)' 4 Bamba . ...

1 5 Dor.a Chlca
1 6 Vilarinha . .
[ 7 Beleza . ...

f 8 Rose Croix ,
l 9 Tucuman .

Ks. Cot.
56 2S
52 40
51 30
56 50
,6 40
56|,W

35
50 35
56 50

7" páreo — ás 17.00 horas — 1.500
metro» — Cr$ 40.000.00 (Betting).

, Ks. Cot.
... 50 20
... 56 80
... 50 25
... 51 50
... 56 40
... 56 35
... 56 40

56 50
l 9 Guria 54 60

Banquete
Solúvel .
Euclides ,

) 4 Sereno .¦í 3 Seerel .
t .6 Chaco . .
I 7 Martelo .
I 8 Descuido

56 27
56 40
50 40
5.1 30
33 ('(>

4» páreo — As 15 ?0 horas — 1.000
metros — CrS 60.000,00.

Ks. Cot.

1 Navegante . .
2 Sol 
3 rv0*cn . .....
4 Don Ouixote
5 Kinc! Prlam ..
6 Hpriri 

f 7 Man Icnito .
j •• M^lho . ...

1 " El Valiente  3 84 27

5" páreo — Grand» Prêmio Hen-
rioue Pris-iolo -- eci?.«'co)  A*
1".00 h-ras — 1.600 metros — CrS
150.COO.C9.

Ks. Cot.

1 "To1oíta . .....
2 Pirueta 
" Palombeta , .
3 Chilita . .,,..-,
4 Ernmeline . ,,

5 Rotina 
" Risoleta

f oáreo — As 16,30 ^ti-rn. — 1.300
metros — Cr$ 30.000,00 (Betting).

Ks. Cot.

1(1 Orestes 58 30
l 2 Odalr  54 35
f 3 Saraninha  58 30

| 4 Gay Fox  10 54 40
l 5 iFaleão  60 40
f 6 Can^orra  56 40

I 7 Maroouino  60 50
l 8 Tio.Felix 11 60 40
f 9 Oleta . 

 
51 50

\ 10 Oci-mir  58 2f>
i " Frlbom  52 25

RETOUCHE OUTRA VEZ
Ketouclie venceu novamente o "Cordeiro da Graç.i",

provando que, 110 quilômetro, é difícil ser balida. Égua 11-
Beira e dura teve, 110 entanto, uma carreira contrária as
suas caractcristicjs, conquistando um triunfo em franca
oposição aos que vem consignando em nossas pislas. Se, de
outras feitas, valendo-se dc sua velocldide acentuada, lar-
gava e acabava com a carreira, n mesmo não se verificou
airora quindo, vítima de uma saída adversa, foi obrigada a
correr na retaguarda para. nos metros finais, apresentar
uma atropelada vlolenh e abiter as adversárias a poucos me-
tros do espelho. O fator sorte, na verdade, multo contribuiu
para o exilo dr filha de Master Vcre, obrirada gue foi a cor-
rer encarcerada em grande parte do percurso a espera ile
uma brecha providencial. E esta velei, finalmente, pela paradasúbita de algumas competidoras, facilitando, sobremodo o
arremite final da pilotada de Rigonl que.Já estava, pràti-catnentc, cnm a carreira perdida. Mas a .'strMarfaxtfà -

ÜÍÜÍiiS 
éA""'!!" Rí'1"<,c e ° m*r das est' 1".650.000.00'aõ.r

partido da situação numa arrancada dec -. .«ir «; j"predo-minaram os fatores coragem e energia. *"Ç*3fid Retoucheconfirmou n favoritismo e a fama de ser a .«elhor "sprinter"
do momento.

Jnicusf-, novamente, proporcionou uma partida demo-raça e 'cabou brgando bem, em contrnsle com a vez an-lerlor Despontou na reta na mesma linha de Nelza e. «un-
ias. vieram ate as especiais quando estancar?m de súbito,oancio margem a que La Rouge. Fxtra e Impresslva apare-
cessem 

m vantu-rda num domínio efêmero da nrova pois,le-ro o vullo de Retouche aoareceu colado a cerca, termi-nando de yz com suas pretensões. Imnresdva minteve os-ri-n-io poit«. assedladt pe'a companiieira La Vision, estasurcrldi nos últimos momentos, e Extra chegou a seguir,dc.x-r^o a peonena diferenci La Romre
O temno da prova — 59" cravados — foi muito bom.¦uacin o est^o da p-st-i oue so apresentava úmida, cabendor-Ttstrar, ainrfa, a fraquesca d?s representantes nacio-iis¦nue, apesar do "handicap" recebido, terminaram nos ÚIÜ-mos postos.

55 18
55 35
55 25
55 40
.13 50
55 22
55 22

G. P. HENRIQUE POSSOLO

A CORRIDA DE AMANHA
ESTÁ ACUMULADO O "BETTING-DUPLO"

jrama e monta rias oficiais

r.,K~ i\- de fur.daçSo d0 Jockej
Club Fluminense" ent*e os nomes
nunca assás louvados de Costa Fer-
raz, Guilhe-mede Cuc-kow. Paes Le-
me. J. J. Teixeira. H. J. Teixeira e
Henrique Mol'er tiguia com o mes-
mo brilho o do coiuendndor Henri-
qu" G?rmn-k Porsolo. Apaixonado
pelas corridas, ardoroso pròpugria-dor do desenvolvimento da criação
nacional èle chefiou o primeiro mo-vimento de imnortacão de potroslng'*ses associado ais srs Fonsecalelles e C.irvalho Ramos De%-e-se-
lhe esta arrancada para melhores

dias na.jovem associaçáo. Mas a
sua atauçáo fora do Jockey Clubse agigantava também dentro da
sociedade onde sempre os seus es-
.orços foram dignos dos maiores
elogios, quer exercendo o cargo de
s?cretárIo quer o de presidente a
qu? foi elevado pelos votos de seuscon.s-^cios no pfrlodo de 1807 c 1809.
E' esta * figura que justamente o
Jockey Club .Brasileiro vai pres-tar no próximo domingo uma ho-
m»"i?gem justíssima.

Foi êle naquela época um dos
seus maiores presidentes.

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
Grande Prêmio "General Coulo de Magalhües"

no próximo domingo em Cidade-Jardim
PROGRAMA PARA AS DUAS CORRIDAS

O Grande Prêmio "General Coulo
de Magnlhfies" é a prova máxima
da renirio de domingo rin cidade
Jardim, na qual o vencedor se mi-
sagrarei Relo da Rala Paulista.

Os prorrnnvix pnra «Abado r dn-
mlnpo est/in ber nrttantzndos, con-
fui mi- iihalxo puhllcamos:

CORRIDA DE SADADO

1° pllrco — as 14.0(1 horas — 2.400
mclros — CrS 30.000,00.

Ks.

38
51
SI
31
36

1—1
2

2—2

3-3

Pyucii . ...
Levuskn . .
Vliiilnnle . .
Amoro7.lnho
Nllliisui . ..

2" pAreo — As 14.30 horas — 1.400
metros - CrS 40.000,00.

1—1
2—2

3
3—4

5
4—C

Quorum .
Flrcnie .
F.hl . ...
Estilhaço
Alileçail .
Quld . .

,. 58
.. 34
...,34
,. 30
,. 54
,. 5*!

8" páreo — às 17.45 horas
metro» — CrS 50.000,00.

1.40o

1—1 Cillil/.riiui
2 Invertida

2—3 Glorlalha

çilo, cm lubitltulçtlo do dr. Albert
1'lrsniiin recém fnlecldn. Foram Iam

4
3-3

0
7

4-8
S

Fiilvinnn
Ruyal Crown
Farpa 
Fumaclnha .
Nl.l.ir 
Climirinln , ,
Errana

O» 1", 2" e 3* pireos ser.lo cor-1-
ént na ura ma; oa demais na areia.

CORRIDA DE DOMINGO

1"_ páreo — "Gaiato — 1031" —
âs 13.30 horas — 1.300 metros —
CrJ 40.000,00.

Ks.

AVIAÇÃO
IMO PRESIDENTE DA "KLM"

"Apés declino dn Conselho Dell- 1 ll)40 dedicou-se Inteiramente ao rc-
heralivn, o cunsélhu du Diretores equipamento da forca aérea lieilan-
1I.1 "KI.M" decidiu propor num,, as- ilesa em colaboração com vário»
«embléla cxlraorellnárln o mimo do ! oficial» ccmscsulndci o «eu objetivo,
sr. I, A. Alor para Presidente cia Já promovldu a General, Alcr foi
Companhia Real Holandesa dc Avia- I designado como representante per-

iminente du» Paine» Baixos nn Ea-
tado Maior das forcas européia» e
quando o Tenente General Ò. Glc-
hol reformou-se como Chefe Geral
¦In» foiça» aéreas holandesas, o seu
sucessor em 15 de setembro de
11)30 foi o Te .eí.te General Aler.
1'roinovleli a Major General, Aler
caiu na compulsória em I." de
inalo de 11)52 porém, 11 pedldu do
Ministro du Guerra, continuou a
prestar os seus serviço» como Che-
fe Geral da força aéreo Necrlan-
(if-na. Em lfi de novembro de 11)53
reformou-se tornando-se um dos dl-
reto res da fnbricn de avlAes Fokker
em Amsterdam, sendo hoje escolhi-
¦Io para Diretor Presidente dn KLM
(Companhia Real Holandesa de A-
vlaçfio).

3" páreo — âs 15 nn horas — 800
metros — CrS 50.000.00.

Ks.
1—1 Oí.-lu  53

2 Inaumn  53
2—3 H.-lfa  55

4 Goa  5.**.
3—5 Famannn  55

6 Hellade 
4—7 Nena Rica 

Aldlna
Henrictte 

55

4" páreo — âs 15.30 horas •
metros — CrS 40.000.00.

1.400

Ks.
1—1 Anne of England  54
2—2 Asslma , 3t
3—3 Kacsong  sej
4—4 Imnhy  54

5 Eslovico  50

S" páreo — às 1C.00 horas — l."00
metros — CrS 30.000,00.

Ks.
. 54
. 55
. 51
. 53
. 57
. 5*1
. 53

1—1 Arteira . ...Don Funfas
2—2 Nais
3—3 Donoghue .

Tripé Trepe
i—5 Hyva 

Convés . ...

1—1
2

2—3
4

3-5
5

4-7

Drasonera
Freira . ..,
Ovation . ,
Anasn . ...
Rubllona .
Dc Frente I
Belicosa •

8 Dileta . ..." Aiunnaiin ,

ABASTAM PEIA SUCÇ-iO
E ATIRADO AO ESPAÇO

lloutton, Texn», 23 >u, !'.) Ao
abrlr-sc suliltiiincnlo n porto ciua
.sepnravn dois çompnrtlmoptoi de
um RVifio de bombardeiro "ü-üí",
um de «eu» tripulantes foi arrasa
lado pela sucção e atlraclo ao es-
paço, através do compartlmrnto de
bombos

O tripula ito que caiu pelo com-
partiini-uin dc In,111I1.15. cuja ].,,:-,*
6 dc funcionamento automático, foi
o «iirK. Clniidc J Trahan, Instru-
tor dc Artilharia.

Nu momento do acidente, o ovino
voava a mals de 2.000 metros de
altitude (Abre o Goleio du México,

Um dos tripulantes do aparelho
viu que o pára-quedas rio sarijcnlo
Trahan se abriu.

O tenente F. L. Knfka. do bn-e
Rondolph, explicou que nenhum dos
tripulantes viu Tnihnn cair pclo
compa rtl men to de bombas, mns <pia
não havia dúvida alRiimo de qua
foi Isso o que ocorreu.

CLASSIFICAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS
DE OFICIAIS DA FAB

2» páreo — "Thompson-1532"
âs 14.00 horas — 1.500 metros
CrS 40.OOO.OO.

1-1 Falrllght . .." Olna 
2—2 Quldam . ...
3—3 Consagrado .

4 Fosca 
4—5 Belicoso . ...

6 Frenesi 

Ks.
50
54
50
55
54
55
54

3" páreo — "Festelro-1933" — âs
14.30 horas — 1.400 metros — CrS
50.000,00.

Ks.
55

Por necessidade do serviço, obrl-1 para o Parque de Aeronáutica de
godelro Antônio Albertj Barcelos, S5o Paulo; teneno José Carlos Mu.
ct'retor geral do Pessoal da Aero- reira dc Mcsrulta, da Base Aérea
nâi tica classificou nus cst.-bcleci- ' de São Paulo; para u Núcleo cie

bém iHu.iiliicius o» iioiiiv» ue elois I mentos e unidades abaixo os sc- Parque de Aeronfti tica de Laexn
vlcc-prcsidenlcs, si. F. von Baliu- guintes oficiais: | Santa os capitães Carlos Jorfie Ml.
seck e sr. M, J. van der Ploeg ! no Parque di Aeronáutica dos | c-indola, Roberto Evaldo Fonseca,
pura substitutos eventuais do presi- j 

Afonsos. o cnpitáo intendente de Paulo Fe. nandes, tenentes Amaro
dente c o sr. dr. L. H. Slolemakcr j Aeronáutlc- Hogart Furtuna: n., 1." Pollcarpo de Oliveira, JoSo Almcl-
para uma das vlce-presiddncla da | Esquadrão d Controle a Alarme, da dc Barros Lima. Raul MIrucI

o tenente aviador Danton Pinheiro ! Benaduce, Marcillo Alves Mr.rinho,
Machado: nu Núcleo dc Parque dc ' Joaquim < onçalves, Marcello Foi.

"Zermatt-1034" — às
- 800 metros — CrS

6" páreo — às 16 35 horas — 1.500
metros — CrS 50.000,00.

Ks.

1—1
2—2
3—3

4
4—5

5

Elitlco  55
Impcrium  or*
Blacuer
Eruge'o .
Itaheraba
Quartzo .

7" páreo — ás 17.10 horas — 1.500
metros — CrS 40 000.00.

Ks.

2—2

3—3
4

4—5
6
7

Nordestino . .
Gran Sorante
Marcham . ...
Msrpona . ...
Sic*ne" 
Bill Kid 
Faranisn . ...
Out-SMer

52
58
50
41
53
51
50
58

First Emplre 47

1—1 Galpão .
2—2 Alençon

Fuminho
3—4 Eronlco

Capitólio
4—6 Gadah .

Grifoni .

4° páreo -
15,00 horas
50.000.00.

Ks.
1—1 Gynasta 55" Deauvllle 55

Ace 55
2—3 Rossl 55

Joleo 55
Bartim 55

3—1 Hallaô 55
Adicu  55
Incaseiro  55

4—9 Reboliço ,'  55
10 Hobokcn  55
11 Don Armando  55

5» páreo — "Saryento-1935-26" —
às 15.40 horas — 1.400 metros —
CrS 30.000.00

Companhia ora vaga.
O novo presidente da "KLM",

General I. A. Alcr c possuidor de
uma biografia variada de alivlda-
des llgadad í. aviação. Nasceu cm
Amsterdam no dia 3 dc maio dc
1896 fazendo o seu curso na Aca-
demla Militar de Breda de onde j unidades cbaixo, oa seguinte1
saiu 2.° Tenente. Em 3 de março ! c|a,s:

seu brevet dc

Aeronáutica de Lagoa Santa, o te-
nente Augusto Magno de Melo Ma-
tos.

Transferiu, por necessidade do
serviço, para os estabc'ecimentos e

ofi-

Progi
. A corrida de amanhã, tem como

prlnt!lp'al atrativo o betting duplo
que está acumulado com mais de
cem mil cruzeiros. .

. Os páreos do programa estão bem
Interessantes e as montadas oficiais
são as que abaixo publicamos:

' 1° páreo — ás 14.40 horas — 1.600
metros — CrS 30.000.00.

Ks.
— 1 Prisco, J. Marins  58
( 2 Coromy, L. Rigonl  58
1 3 Ever Friend. I. Amaral.. 52

I 4 Caiu, R. Martins  54
l 5 Zero, B. Marinho  58
16 Muiraquitã, A. G. Silva 54
l 7Spencer, J. Marinho  54

2" .páreo — às 15.05 horas — 1.400
metros — Cr? 30.000,00.

Ks.
— 1 Elegia, D. P. Silva  54
— 2 Ardena, A. Rosa  56
( 3 Escallonla, P. Labre  58
1 4 Cofap, V. Latuca  54

I ( SM. Linda, A. G. Silva.. 54
), 6 Linfa, D. Moreira '58

3» páreo — às 15.30 horas — 1.400
metros —' CrS 30.000,00.

5" páreo — às 18,30 horas — l.BOO
metro» — Crl 30.000,00 (Betting).

Ks.

Ever Wlnner, L. Rigonl UO
Alpino, J. Marinho 60
Saciety, L. Lins ........ 54
Jaguaré, A. G. Silva.... 54

5' Algcria, Não correrá;... 54
f 6 Chafick, Não correrá,... 60

I 7 Charuto, A. Reis 60
i 8 Surubiú, L. Domingues.. 60
f 9 Tarascon, V. Lattuca.... «0

10 Frlbom. M. Chirino 55
Ul Rouxinol, J. Ramos ..... 60

6o páreo — (Pista de Grama) —
às 17,00 horas — 1.000 metros —
Cr? 60,000,00 (Betting).

Ks.

ZEZÉ:
"SÓ SE DÁ "BAILE" COM 3 x 0"

O aiacante Didi previu o tento solitário dos paraguaios — Alfredo
faz o elogio da unidade da equipe e declara que foi um dos fatores

da vitória — Rubens e a "blague" de Pinheiro
Os jog.-.iores bvnsilelros termina-

do c> prélio com o Paraguai, após o
sen.saclor.al triunfo, viveram como é
lógico, momento» de intensa satis-
facão e alegria.

Com a vitória, além de terem da-
do uma demonstração de pujança e
dc-monstrar que em Lima, outros
fatores que não os esportivos ti-
nham contribuído para a debacle.
estavam mui Justamente eufóricos
devido a licença que lhes seria con-
cedida.

Evidentemente, depois de passo-rem 45 dias concentrados, um bom
pedaço aüí', fora do pais, nada mais
natural que a volta ao lar e seus

Moreira, conseguimos ouvir codo d
diálogo que travou com Didí, sendo
que muitas vezes o intenrogavamus
também, sôbre este ou aquele lan-
ce. O técnico, que multas vêjos era
dlstfrtguido por i-ircidores seus co-
nhecidos e que o saudavam conti-
nuamente, num dos diálogos mais
interessantes comentou para Didi:"Eu preferia que o escore fôsse
apenas de 2 x 0, mas vocês foram
dar "baile" antes do tempo acon-
teceu aquilo".

O grande Jogador, que tinha sido
uma das grandes figuras da peleja,
respondeu:

Sei que na ccasiiio Dedi a Bran-

1'—1 Noviço, M. Henrloue...
2(2 Grumete. L. Leicchton.

1 3 Aliado, Não correrá....
3 í 4 Toropi, A. G. Silva

5 P. Claro. P. Tavares..
4/6 .'uvenil, D. Silva.

( "Cs'Caipira, Não correrá.,.,

Ks.
. 5-'
. 54
. 54

54
52

. 50
50

i" páreo — às 16.00 horas — 1.500
metros — Cr$ 40.000,00.

Ks.
t- 1 El Banderin, D. Silva... 50
( 2 Inshalla, F. Iriüoyen  55

1 3 Suonarotti, J. Martins.. 58
I 4:Folletto. R. Martins  50

. J 
" Miss Nobel. A. G. Silva. 51

4(5 Buen Tiempo, A. Araújo 57
¦\ ¦" Tor dl Quinto, A. Ribas. 62

f 1 Gama, A. Araújo.......
1 2 Over Joy, E. Castillo....

Enchanted, F. Irigoyen..
Snlamana, D. Silva
Courageuse, L. Rigonl..
Ormandie, NSo correrá.
Saíra, A. Rosa
Sica, J. Marchant  51" Suely, O. Ullôa  54

7» páreo — às 17,30 horas — 1.300
metros — Cr| 40.000,00 (Betting).

Fiore Stella, L. Rigonl..
Val.entine, L. Domingues
Miss Grace, E. Castillo..
Blond Doll, D. Moreira..
Baracéa, N. Pereira....
Capitanea. L. Lins 
Mimosa, V. Latuca......
En-tou-cas, O. Ullôa....
Guria. A. G; Silva

10 Avalanche, P. Labre....
11 Forja. A. Reis.....;
12 Xapuri. S. Câmara"Cordilheira, Não correrá.

Ks.

56
56
56
56
50
58
56
56
5"
56
5S
56
56

familiares para uma desintoxicação | dãozinhô" para me passar a bola. Eumuito nstural para quem ficou sob j cslr.va com a frente completamenteum regime severo de quase perma- 
'*

nente reclusão.

A VOLTA DO ESTÁDIO

Já na volta ao estádio, para a
concentração de São Januário, onde
alguns jogadores já Iam tomar as
primeiras providências para o re-
gresso ao lar, como aprontar malas
e outras providências correlatas.

O fato é que a expando doe jo-
gadores começou mesmo no ônl-
bus, já q-je este ficara retido
na saída do estádio, em frente
ao Museu do fndio. omse uma ho-
ra devido ao congestionamento do
tráfego. Precisou depois de muita
Indecisão, que o mesmo voltasse po-
Ia avenida 28 de Setembro e indo
pela ponte da Mangueira, para evi-
tar o movimento Intenso em frente
ao viaduto de São Cristóvão.

Num banco Zeré Morel-a senta-
do junto com Didi. relembrava fa-
t.y passados da grande jornada. Os
outros jogadores cantavam alegres
as últimas canções do carnaval. O
povo na rua na passagem <in cole-
tivo saud-ivn a todos rom efusão e
os nomes de nossos jogadores eram
repetidamente lembr:>dos em voz ai-
ta.

ASPECTOS DA VITÓRIA
Perto que estávamos de Zezé

BOLETIM DA GÁVEA
Estreantes -- Exercidas na manhã
de domingo— Voltou 3. Marchant

ESTREANTES DA SEMANA

Ela oa estreantes desta semana,
no hipódromo da Gávea:

AL GERIFE — masculino, casta-
nho, 2 anos. Rio Grande do Sul, Al-
cazar e Oreada II, criação do sr.
Breno Caldas e propriedade do Stud
Rio de La Plata. Treinador: F.
Schnelder. ' ,

PIRÁSOL — masculino, alazão, ....   
ano», Rio Grande do Sul, Pirrincho I tantino A/z^mido. Treinador: Pe
e Itaba, criação do sr. João Vieira ' dro Gusso Filho,
do Macedo e'propriedade do.sr. Sabi

Rubro Negro. Treinador: Gonçalino, STROMBOLI, A. Vieira, 1.500 em
Feijó. 95"..

FRISA, A. G. Silva, 1.400 em
DON QUIXOTE — ex-Hájou, mas- 92" 2/5.

cullno, tordilho, i anos, Paraná,) BUONAROTTI, J. Martins, 1.300
Guaicurú e Com PIcrnas, criação!em 82'
da Fazenda Dantn Angela e proprie-
dade do sr. Romulo Ollvlert. Trei-
nador; Cosme Morgado.

MARIA BONITA - feminino, ala-
zão, 5 anos, Paraná, Lido e Bonèa,
criação e propriedade do sr. Coris-

Barkl. Treinador: G. Feijó.

TREFEGO — masculino, castanho,
2 anos, ¦ Pernambuco, Rio Tinto e
Maraplré, criação do Haras Maran-
guape e propriedade do Stud Ar-
thur Herman Lundgren. Treinador:
Eulogio Morgado,

ENCHANTED, A. Vieira, 800 em

O. Ullôa, 1,500

Ribas, 1.500 em

DIALOGO-— masculino, castanho,
6 anos, São Paulo, Harpaló e Jes-
ca, criação do Haras Patente e pro-
priedade do Haras Mára. Treinador:
A. D. Monteiro.

TRABALHOS DO DOMINGO

Eis alguns trabalhos anotados na
manhã de domingo no hipódromo

50"
GRANDFLORA

em 100".
MANICORÉ, A

106".
FJNGER GRASS, E. Castillo, 1.300

em 84' 3/3.
ORSON, D. P. Silva, 1.500 em

99'i.
LETRADO, W. Meirelles, 1.200 «m

78".
GAY FOX, A. Nahld, 1.300 em

87".

CHEGOU MARCHANT

livre e. podia caminhar absolula
mente sem Interferência de nin-
guem. Depois dis=o só vi a bola
c-scapulir de seus pés e ir a Rome-
rito qüe passou para Martinez em

. boa situação".
— Está certo, respondeu Zezé. mas

o fato é que só se dá "baile" de-
pois de um escore de 3 x 0. Com
dois a zero é perigoso e acaba es-
timulatvío o adversário. Franca-
mente náo gostei do "goal" deles,
não que tivssse sido mal conquista-
do mas sim pelo fato de ter sido
perfeitamente evitado.

DIDI E SEUS PLANOS

O atacante tricolor, tinha-nos dl-
nas vésperas do jogo, que estava
ansioso para terminar a série elimi-
natória já que queria gozar uma
justa folga, e pret?níiia efetuar uma
raçsda em Campos, juntamente com
o goleiro Oswaldo, seu convidado
alias.

Voltando a tocar no assunto, de-
clarou:"Tenho 

que adiar minha viagem à
Campos porque fui convidado a fa-
zer um programa de televisão em
São Paulo. Devo embarcar terça-
feira (ontem), e nenso seguir para
Campos na quarta (hoje). Lá na
minha terra então, estarei afastado
do esporte e em companhia de n-.eus
familiares descansarei o suficiente
para a segunda etapa".

ZEZÉ E OS PARAGUAIOS

O técnico então voltou a abor-
dar o "match" decisivo extendendo-
se sôbre detalhes técnicos da par-
tida. Numa certa altura, virando-se
para Didi ob«ervou:

"Você vlú como eles estavam can-
sados no final do jogo. Correram
muito, no primeiro temp > e se esgo-
taram cedo. Agora nSo sei o que

Ks.
.... 50
.... 53
.... 53
.... 5?
.... 58
.... 30
.... 50
.... 50
.... 58

50
.... 5S

12 .Tucachup 58
18 AliaUi':an (Az Negro).... 58" Astucia 81

é» páfêo — "Pít)àry-lÕ37-38" — ris
1S.ro horas — 1.500 metros — CrS
50. COO.OO.

1—1 Shirlev Temple
,2 Emockinsí . - ....

KlTsmante- . ..
2—4 DTP 

Hirda 
Miruna 

3—7 Encarna 
Minon
Belsole

10 Cédula 
4-11 Tambajá

Ks.
1—1 Grmdclia 55
3—2 Karenina 55
3—3 Flegoiicia 55

Al Cobaça 65
4—5 Grey Gipsy 55

Pavuna 55

dc 1900 recebeu
piloto de bordo militar. Em 1925,
desincorporado do exército, tornou-
se piloto de provas da National Air-
craft Industry de Rotterdam, Ingres-
sando logo após na KLM onde o
seu primeiro posto foi dc pilota pa-
ra serviços gerais, pasto êsse que
constltuia em pilotar aviões desti-
nados a turistas, a batismo:' do ar,
aerofotometria. etc. Demonstrando
capacidade, se tornou Instrutor e fl-
nalmente, em 1932, tornou-se Chefe
Geral da Divisão de Operações.
Quando do inicio da última guer-
ra mundial, as forças militares ho-
laudesas foram mobilizadas e o sr.
Aler reincorporou-se ao serviço atl-
vo da força aérea servindo como
prisioneiro em maio de 1942. Após
o seu retorno dos campos de prl-
sioneiros da Polônia e na Alemã-
nha, retornou ao serviço ativo sen-
do que em fevereiro de 1U4B foi-
lhe confiado o comando da força
aérea sendo promovido ao posto
de Coronel Aviador. Em meados de

7» páreo — G. P. "Pai. Couto
de Magalhães" — às 17.00 horas —
3.218 metros — CrS 200.000,00.

1—1 Indócil . .....
2—2 Pekim 
3—3 Torpedo . 

OM Fashloned
4-5 Ninho

8" páreo ¦
17.41 horas
50.000.00. .

O SEGRftDO DA VITÓRIA

o seu técnico vai dizer sôbre o sls-
tema".

O atacante Rubens, assim que era
divisado pelos transeuntes, quandoda passagem do ônibus, recebia ai-
guns epiretos elogioros como porexemplo, "é o maior" e outros ad-
jetivos parecidos. Seus compann?!-
ros principalmente pinheiro, quenão perdia oportunidade de fazer"blague" comentava:

Quanto você pagou Rubens, poressa encomende.?",
1—1 Frunia

Flvante . ..
Fav 

O "crack" Alfredo, depuit, comen- 2—4 Pctrorschka
tando a campanha brilhante do nos- 5 Oressa . ..
so selecionado e detendo-so sóbre a 6 Karmozina
união da equipe (cz uma imei-cs- i 3—7 Crlz 
santa observação:"Desta feita foi tudo bem entre
nós. Não havia paulistas nem ca-
rioens e todes se deram cViniamente
bem. Aliás, em se tratando de uma
seleção não se compreenderia quohouvesse atrito. Constituímos úpe-
¦"as. um só bloco e isto n;i minha
opinião foi um fator de êxito porque
jogasse êsse ou aquele os que fica-
ram de fora incentivaram cs que ;o-
gavam".

— Que acha dos futuros compro-
missos?
,— Poderemos chegar multo bem

até as iinais com êsse quadro. Sou
de parecer por melhores referencias
que façam de certos adversários,
que nossa equipe tem valores para
st impor com categoria.

Depois dessas declarações, AJfre-
do meio desolado, perguntou:"Será mesmo que nos vão man-
dar para Santiago, para o quadro se
concentrar, lá?".

Respondemos que já tinhamis ou-
vido falar a respeito, sem todavia
haver uma confirmação.

O valoroso defensor do São Paulo
então, replicou:"Você sabe o que é ficar distar.-
te de casa tanto tempo. -Quando se
vai jogar está bem, já que não tem
remédio, mas assim sem mais r.em
menos, è um pouco duro".

Para consolar fizemos ver que r.âo
acreditávamos que a c. B. D., fôs-
se tomar essa medida extrema, mts-
mo porque temos aqui clima e con-
dições semelhantes, a Santiago, e
além do mais faríamos grandes eco-
nomlas.

Ks.
57

.;.... 52
...... 58

57
53

6 Halte-Iá 58
"Ub»ibís-"**'**9" — As
1.300 metros — CrS

Ks.
, 55

55
55
55
55

55
. 8 BeHe au Bois 55

9 Pintura 55
4-10 Gran Campeã 55

11 Concrda 55" Eracela 55

O 1° páreo é reservado a apren-
dlzes de 3» cateeor'a.

Reinicio dos serviços
para Lima

Hoje. partirá do Aeroporto In-
ternacional do Galeão, às 9.30 ho-
ras, em avião da Panair do Bra-
sil, marcando o reinicio dos servi-
ços entre o Rio de Janeiro e a ca-
pitai peruana.

A distância entre esta Cidade e
Lima deverá ser normalmente co-
berta em 10 horas de vôo, sem
escalas. .

CLASSIFICAÇÃO DE SARGENTOS
Ó brigadeiro Antônio Alberto Bar-

celos diretor geral do Pessoal da
Aeronáutica classificou por necessi-
dade do serviço nos estabelecimen-
tos abaixo os seguintes sargentos:

no Contingente da Diretoria de
Intendência: Jorge Juvenal dc Sou-
za e Geraldo dos Santos; no Quar-
tel Genral da 3a Zona Aéiea: João
de Almeida Ramos Filho; no con-
tingente da Diretoria de Saúde:
Lourival Moura; no Comando de
Transporte Aéreo: Gaspar Virginio
da Silva; no Contingente do Esta-
do-Maior dn Aeronáutica: Luiz Gon-
zaga da Silva; com destino ao Es-
tado-Maior das Forças Armadas:
Manoel Cardoso Vieira; no Contin-
gente da Diretoria do Pessoal: Se-
verino Manoel Ramos; rio Quartel
General da 4a Zona Aérea: Osvaldo
Range, de Azevedo.

rtra 0 Núcleo de Parque dc Aero-
náutica de Pôrto Alegre: tenente
José Mvarez Garcia, do 1/14.° G.
Av.;

para a jase aérea dc São Paulo:
| tenente Car'cio Paiv c, da Base Aé de

13c,ém; para o Parque de Aeronáu-
tica dos Afonsos: capitão Wilson
Bastos de Araújc. Chaves, dc R.Cl..,
paia o Núcleo de Parque dc Aero-
náutica de Lagoa Santa: tenentes
Nelson de Freitas Albuquerque e
Helly Fernando Sandlr de Figueire-
do, ambos da Diretoria do Material
da Aeronáutica; para o comando dc
Transporte Aéreo: tenente Hirohi-
to dc F."rla Martins, do Destaca-
mento de Base Aérea de Floilanó-
polis; para a Escola Preparatória
de Cadetes do Ar: capitão Louri-
vai' Lopes Bayma, do I.S.C e.
tenente João Batista Vieira, do Par-
que Central de Viaturas e Maqul-
nárlas; para a Base Aérea de Be-
lém: Capitão Daniel de Almeida
Cruz, do Parque de Aeronáut ca
dos Afonsos; para a Diretoria de
Rotas Aéreas: tenente Amau-ry Be-
nlgno Machado, do R. C .1.: para
a Dlretorid de Engenharia: tenen-
te Francisco Pedro Lúcio Cavalcan-
ti, da Base Aérea de Fortaleza;

tosa Gurgel, Joio Francisco Lucas,
Antônio Assunção da Rocha e Teo-
domiro Rocha, todo? da Diretoria
do Matei.ai: para a bubdlrctorla da
Finanças: tenent Aldo Alvim de
Rezende Chaves, da Escola de Acro.
n.'i tica e o tenene Murilc de Oli.
veira Mala, do Parque dc Acro-
náutica de São Paulo.

EM TRÁFEGO NOVAMENTE
os 

"Comei" da "BOAC"
Londres, 23 (Asp) — Sajü esta

manhã para a Afrlcà do. Sul, fé-
pleto de passageiros, o primeiro
avião a Jato, "Comet, da "BOAC"

que faz a viagem desde janeiro,
ao qual se protegeram os motores
com um blindagem que os brita-
nicos confiam evite outro desastre,
como o que ocorreu em janeiro
com este tipo de aparelho.

Durou dois meses, a suspensão
dos serviços desses aviões; deixaram
de voar desde que se ospatlfou no
Mediterrâneo e custou a vida de
35 pessoas.

O Ministério de Aviação Civil
concedeu permissão para o relnl-
cio do serviço, há duas semanas.

Reembolsável Central
de Intendência

O chefe do Reemsolsavel Central
de Intendência da Aeronáutica es-
tá avisando aos consumidores que
aquele estabelecimento fechará pa-
ra balanço hoje e amanhã.

INAUGURADA A LINHA
RIO DE JANEIRO •- DUSSELDORF

Paris, 23 (F. P.) - Um avião
da "Panair do Brasil" chegou ho*
je d*; manhã u esta capital lnau*
gurandu a nova linha Rio dc Ja-
neiro-Dusseldorf.

Entre os passageiros que se en*
contravam no avião notava-se a
presença do sr. e sra. Matarnzzo,
da alta sociedade brasileira, du se-
nador sr. Assis Chateaubriand, do
deputado Diocrecio Duarte c de
numerosas personalidades.

A direção do escritório parislen-
se da "Panair do Brasil" otereceu
em honra dos visitantes um toque-
tel, do qual participaram numero-
sas personalidades entre as qu,iís
o embaixador do Brasil sr. Caio
de Melo Franco e sra. e um repre-
sentante da embaixada da Alemã-
nha. Em seguida um almoço reu-
niu todas essas personalidades

O sr. Erick de Carvalho, diretor
da "Panair" regozijou-se por essa
nova demonstração de vitalidade da
companhia brasileira. O represen-
tante da Embaixada da Alemanha
disse da sua satisfação em ver se
estreitarem os laços que unem o
Brasil á sua Pátria. Finalmente, o
embaixador do Brasil na França
recordou com humor ser uma sor-
te ter a "Panair" agências em to-
dos os postos que ocupou. "Ape-
nas em Lima, onde foi embaixa-
dor antes de ser nomeado para
Paris — disse o sr. Calo de Melo
foi que não tive o prazer de ver se
estabelecer uma sucursal da nossa
grande linha aérea e isso devido
a um contratempo.

£' verdade — concluiu — que
soube hoje que Isso já está feito

que as asas brasileiras ligam
diretamente o Rio de Janeiro a Li-
ma".

Os passageiros do avião que rea-
llza o voo inaugural Rlo-Dusseldorf
visitarão Versalhes e amanhã de
manhã partirão para Dusseldorí.

Sociedade de Direito
Aeronáutico

Reallza-se, hoje, âs 10 horas, a
2a reunião mensal da Sociedade
Brasileira de Direito Aeronáutico,
em sua sede, no edifício do Mlnls-
tério da Aeronáutica.

O médio reserva se conformou o
concluindo afirmou:"Não sé.1 para onde vamos, mas
dc qualquer maneira temos óllmos
locais aqui mesmo perto aa gente.
Em todo caso vamos aguardar os
acontecimentos".

Se>¦.— feminino, tordilho, 2 anos,
Minas Gerais,-Polux e Bombinha,'da Gávea:
criação e propriedade do sr. Boli- i RUMIA, E. Mesquita
var de Andrade. Treinador: .1. Vas—90"
cone lios.

1.400

Já está novamente na Gávea o
jockey Juan Marchant, que reapa-
recerá na reunião de quinta-feira

em ¦ próxima.

OTO, D. P. Silva e JONZUL, L.
Domingues, 1.400 em 91" juntos.

FAST, E. Mesquita, 1.300 em 83"
e 3/5.

ACCORDEON - Lad, 1.300 em
83".

ARPOZ AMARGO, L. Rfgonl,
I 1.400 em 94".

LÍA — ex-Halawa, feminino, cas-; URUPARA, O. Coutinho, 1.40O
tánho, 2 anos. Paraná, Corregidor; em 95" 3'5.
em Alrfield, criação da Fazenda I CORSÁRIA, O. Ullôa, 1.400 em
Santa Angela e propriedade do Stud'90"*

Ks
ÁSIA — feminino, tordilho, •>.

anos, Minas Gerais, Polux e Bombi-
nha, criação e propriedade do sr.
Bolívar de Andrade. Trein->dor: J.
Vasconcelos.

BRULETTE PARA VISA DEL MAR

A égua Bmlette passou a pro-
Driedade do Stud Viria dei Mar, con-
tinuandp aos cuidados do treinador
.Manoel de Souza.

RISO VENDIDO A JÚLIO AQUINO

O cavalo Riso passou a proprie-
dade do sr. Jullo Aquino, proprie-
tário de Martelo e Sarlc.t,

EMPATARAM URUGUAI E COLÔMBIA
1 x 1 a contagem do jogo de abertura do Cam-
peonato Sul-Americano de Juvenis — Expulso

uni jogador uruguaio
Caracas, 23 (U. P.) — O match

de futebol entre as seleções juve-
nls do Uruguai e Colômbia termi-
nou empatado de 1 x 1.

Ao ser Iniciado o segundo tempo,
os uruguaios substituíram Monarco
e Pedersen por Escalada c Cicaro-
ne.

A equipe oriental acusava evi-
dente cansaço, mas continuou a lo-
gar com firmeza.

Aos dois minutos. Jogando um
futebol cheio de rendilhados, os co-
lombianos conseguiram o empate.

Os uruguaios reagiram pronta-
rrehte invadindo o campo colombia-
no, mas os colombianos continua-
ram Jogando uma grande partida.
Seu "keeper" fez, aos 24 minutos,
uma refesa maravilhosa cm uma
das muitas situações de perigo cria-
das pelo "forward" uruguaio La-
tiano, que foi a- melhor figura em
campo. Do lado colombiano, oi me-

o Montoya.
Depois de 40 minutos, os colom-

bianos exerceram uma pressão in-
slstente, verificando-se alguns ln-
cldentes de pequena monta que au-
mentaram a emoção da assistên-
cia.

A partida terminou em um empa- .. _ _
te de um a um, quando o Uruguai tenda, muito embora a peleja se
estava Jogando somente com dez apresentasse difícil, em face da re-
elementos e apezar disso, domi- sistência oferecida pelos adversa-
nando o carripo. rios. Mesmo assim, ainda consegui-

O árbitro deu por terminada a mos um novo tento, o de desempa-
partida três minutos antes do tem- te. assinalado por Grijó, termtnan-
po regulamentar, isto é, quando sô do logo em seguida a primeira fase
haviam sido Jogados 42 minutos da | com o marcador acusando a vanta

JORNADA...
(Conitnuação da l.a pág.)

acentuada a supremacia da natação
nacional sôbre todos os seus adver-
sários, bastando acentuar que até
agora os nossos competidores triun-
faram em todas as provas dispu-
tadas, o que bem revela a sua ca-
pacidáde para levantar o cetro con-
tincntal, bisando feito de há dois
anos em Lima.

A contagem de pontos do certame
masculino e feminino, finda a roda-
da desta noite, ficou sendo a se-
guinte:

Campeonato Masculino — 1.°)
Brasil, com 52 pontos; 2.°) Peru,
com 32; 3.°) Uruguai, com 10 ponto-..

Campeonato femininp l.«) Brasil,
com 89 pontos; 2.°) Uruguai, com
10 e 3.°) Chile, com 5 pontos.

CAMPEÕES DÈ WATER-POLO

Terminada a parte natatória da
competição, foi então iniciado o
jogo que poderia ser decisivo para
o Brasil na disputa do Campeonato
Sul-Amerlcano de Water-Polo. con-
forme noticiámos, em face da «u-
síncia dos argentinos, somente uru-
guaios e brasileiros ficaram inseri-
tos para disputar o certame. Em
vista disso, o Campeonato teve de
ser decidido com a realização de
uma "melhor de três" entre as duas
equipes, sendo que na primeira
partida, levada a efeito no último
sábado, os aquapolistas nacionais
haviam logrado a vantagem expres
slva de 7x4.

Diante disso, eram enormes as
esperanças dos brasileiros quanto a
possibilidade do titulo ser definido
nesta noite, quando pela segunda
vez defrontar-se-ia os "seven" do
Brasil e do Uruguai,

Logo nos primeiros minutos tive-
mos quase que uma decepção, Já
que aproveitando-se de um "cochi-
lo" da retaguarda nacional os
orientais conseguiram abrir a cou-
tagem por intermédio de Juan Luis.
Os brasileiros, porém, reagiram é
imediatamente empataram, graças a
um belo tento de Alijo. Dal pordiante o quadro nacional, já melhor
armado, passou a dominar a con-

Lula sensacional...' VITÓRIA.
j (Conitnuação da l.a pág.)

I tormaçáo teve pouca duração. Os
rubronegros refeitos do choque re-

(Conitnuação da l.a pág.)
As caa ei tas numeradas estarão lo-

caüzada.s dentro da quadra do rin-
gue, onde se^ realizará a luta. A.:-p,I(*atam e vouárám a comandar as
sem numero ficarão situadas na pai-I 

"_.__ 
n„„_

te social do Vasco, permitindo boa
visibilidade.

ações e. aos poucos foram amplian-
do o marcador até alcançar o expres
sivo triunfo de 4 x 1.

A VENDA

Fomos Informados pela F. M. P.
que os ingressos de cadeira nume-
rada e arquibancada já- estarão à
venda pela parle da manhã do dia
do espetáculo, isto é quinta-feira,
tendo como locais, os Teatros João
Caetano e Municipal. As arquiban-
cadas serão, vendidas no próprio es-
tádio do Vasco, com bilheterias na
rua Bonfim.

O ACESSO
As autoridades civis e desportivas,

como ainda os sócias do Vasco e
seus familiares terão acesso ao lo-
cal da luta pelo portão central da
rua Abílio. Os familiares pagarão a
importância correspondente á arqui-
bancada.

Ós possuidores de cadeiras nume-
rada e não numerada entrarão pelo
portão 8 da rua Abilio. Próximo a
éste portão haverá uma bilheteria
para a venda desses ingressos.

A IMPRENSA
Os representantes da imprensa,

com função no espetáculo, entrarão
pelo portão central, cujo ingresso
será fornecido pela F. M. P., cuja
Identidade poderá ser procurada na
sede da referida entidade.

etapa complemsntar.
Nos últimos minutos, os orientais

procuraram com empenho o desem-
IPate, mas em vão.
l^eAos 35 minutos ocorreu um Incl-
¦.ante que resultou na expulsão de
campo do meià-esquerda uruguaio,
ficando então os orientais reduzi-lhores íoram Escobar, Busteniante doe • fica jojadores*,

gem dos brasileiros pela contagem
de 2x1.

No período complementar, ;oda-
via, o panorama do encontro se mo-
dificou. Impotentes para conter a
agressividade do quadro nacional os
uruguaios foram cedendo terrene e
eom Isso os "gosls" foram surgindo
num» ieejuêncl* lmpreislonant*.

SÁBADO, A ESTRÉIA
DO OLARIA

Istambul, 23 (F. P.) _ o quadrobrasileiro de futebol do Olaria, quedisputará 5 partidas, chegou ontem
a esta cidade.

No próximo sábado os brasileiros
enfrentarão o "Bcchiktache", atual
líder do certame da Liga de Istam-
bul.

Inicialmente coube a Grijó assina-
lar dois novos tentos, para logo emseguida Marvio fazer 5x1 em favor
do Brasil. Os uruguaios, num ron-
tra-ataque marcaram o seu segundo"goal" 

por intermédio de Abella,
mas os brasileiros responderam emseguida com um tento de Grijó Acontagem de 6x2, no entanto, atnaa
viria a ser modificada, já que Abel-Ia fazendo terceiro dos orientais di-minuiu a contagem, que permane-ceu com a vantagem dos brasileiros
por 6x3 até o apito final do sr.Henrique Vidal, do Uruguai, o qual,por sinal, esteve fraco, não coibiu-do a feia prática do "agarramento"
e ainda deixando de assinalar vá-rias faltas graves contra os seus oa-trtclos

As is equipes estavam assimconsti: l das:
Brasil — Max, Edsom, Ssrglo e

Grijó; Mareio, Alijo e Rolf
Drorual — Alvarez, Marinr, JúlioLopez e Leonel; Dl Landro, Juan

Luiz e Abella.

FRAOA A EXIBIÇÃO DO
BOTAFOGO

A exibição cumprida pelo Bota-
fogo deixou muito a desejar, de
vez que somente durante um pe-
queno período da luta pôs em pe-
ngo a vitória do adversário. Es-
porava-se maior produção dos ai-
vinegros, o motivo era simples —
dois eram os elementos ausentes:
Gerson e Santos, enquanto o Fia-
mengo, surgia desfalcado de qua-
tro jogadores. No entanto, os papeis
inverteram-se, o quadro de maior
número de desfalques foi o gigante
do gramado, o que valeu alcançar
um triunfo espetacular.

OS TENTOS
A contagem da peleja Flamengo

x Botafogo foi aberta pelo clube da
Gávea aos quarenta e quatro mi-
nutos do primeiro tempo por in-
termédio de Evaristo, ao receber
ótimo passe de Zèzinho após este
jogador driblar Floriano e Ariosto.

Quando eram decorridos dezes-
seis minutos da etapa derradeira,
Dino empatou com violento chu-
te. A bola penetrou na meta e saiu,
todavia, o árbitro bem colocado
validou o tento.

Aos vinte e quatro minutos, o
placar foi alterado novamente. Bob
praticou violento "foul" em Zaga-
lo quando este tinha grande chan-
ce de marcar o tento. Assinalada
a falta, Paulinho atirou inapelàvel-
mente aumentando a contagem pa-
ra dois a um.

Eram decorridoB trinta e três ml-nutos quando o Flamengo conquls-
tou o terceiro "goal". Zézlnho foio seu autor com um chute rasteiroenvlezado, concluindo uma boa tra-ma urdida por Jadlr e Henrique.

Finalmente aos quarenta e quatroa contagem foi encerrada com amarcação do quarto tento, por ln-termédio de Maurício, depois de umDom trabalho desenvolvido por Ducar Zèzinho.
DUCA E HENRIQUE VALORES

QUE DESPONTAM
Ao atuações desenvolvidas ontem

pelos atacantes Duca e HenriqueIntegrantes do quadro Juvenil doFlamengo, agradaram plenamenteOs referidos Jogadores revelaram
pessuir grandes predicados técnicos
podendo multo breve serem lançadosno quacro principal, sem que o seuiendlmen»o seja diminuído. Em sin-tese: sao valores que despontam nocutebol carioca.

RENDA. ARBITRAGEM
E PRELIMINAR

O amistoso de ontem rendeu aImportância de Cr» 275.311,70, arre.

SAN LORENZO, PRÓXIMO
ADVERSÁRIO

Buenos Aires, 23 (F. P.) — Nova.
mente se apresentará no gramado,
na sexta-feira próxima, a primeira
equipe do Santos Futebol Clube, da
cidade brasileira de Santos, qua
enfrentará em "match" noturno a
primeira equipe do San Lorenzo da
Almagro. io campo deste última
clube.. '

O "match" vem despertando esi
pectativa desde que o San Lorenz»
de Almagro, constituído por alguns
valores novos, demonstrou grande
poderio nos "matenes" jogados sá<
bado e domingo último no interiol
do pais. vencendo por folgado"score". Aumenta igualmente esst
espectativa a notável atuação dn
conjunto brasileiro no seu "match"''

contra o GInasia Esgrima da cidado
de Eva Pcrón.

CRISE NA FEDERAÇÃO
ESPANHOLA 

'

.Uei(íri, 23 (U.P.) — Todos os
membros da Federação Espanhola
de Futebol, Inclusive seu preslden-te, Sanciio Davila, apresentaram sui
renúncia an delegado nacional de
desportes, general José Moscarelo.

Atriui-se tal renúncia em massa à
amarga reação verificada na Espa-
nha por motivo da pobro atuação do
selecionado espanhol ante seus ad-
versárloa turcos, nas partidas josa-
das em Istambul pela eliminatória
Interzonal, para dlaputa da Copa do
Mundo.

Para cumulo dos males, os espn-
nhóis não conseguiram quebrar o
empate de dois tentos a dois na par-
tida final com os turcos, em Roma,
ni semana passada, e perderam o dl-
reito de Intervir no grupo 2, pois
tiveram azar no sorteio.

Entre os membros proeminentes
da Federação, que se demitiram,
figuram Luis Iribarren, selecionador
nacional, e Ramon Encln-i.-». tn-lna-
dor.

Acredita-se que o general Ricardo
Villalba, direlor de Cultura Física
do Exército espanhol, será o substi-
tuto de Sancho Davila.

IGUALADO UMRECORÕF
MUNDIAL

Wroclaw Polônia. 23 (U.P.', - O
nadador polonês, Marke Patruse-
wiez, igualou o recorde mundial
para os 200 metros, nado de pei-to, com o tempo de 2 minutos 37
segundos e quatro décimos, quo
pertence ao dinamarquês W. Gie-
le, desde fevereiro de 1953.

Há apenas uma semana, o Jornal"Sztandar Mlodych". órgão da Ju-
ventude Comunista atacou dura-
mente a Patrusewicz chamando-o"mau estudante e péssimo membro

do partido".

cadaçfio bastante apreciável em (ace
doa desfalques que apresentavam as
duas equipes.

Na arbitragem funcionou Gama
Malcher. cuja conduta foi boa, as
falhas cometidas não Influíram no
bom andamento do encontro.

Na preliminar, os Juvenis do Bo-
tafogo, derrotaram o conjunto do
Nova América pela contagem de 8xJ.


