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Armas pura a defesa da
1T. :yàmi 'h í§pNicarágua e das

¦t\.[ii .~4 .«' .'.?'.•

Honduras
Os Estados Unidos aceleram a remessa de equipa-
monto militar» em conseqüência da recente afluência

de armas comunistas à Guatemala
tnibjniton, 24 - O Dcpartamcn- Estados Americanos, caso sc rc.ol-(o d» Eslndo revelou hoje que os

Estados Unidos transportam ntual-
r.icnt?. por via aérea, equipamento
mlillar para Nicarágua o Honduras.

O (ato (oi hoje anunciado por um
porta-voz do Departamento, que de-
clarou que tais fornecimentos são
efetuados cm ex"cuçfio de acordos
de defesa mútua assinados recente-
mente entre os Kst.dos Unidos e as
repúblicas dc Nicarágua e Hondu-
ras.

O porta-voz acrescentou que se
fará um esforço especial para ace-
Ifrar o transporte desse equlpamen-
to militar, cm conseqüência da rc-
cents aílueneia de armas á Guate-
mala.

Nenhum detalhe foi fornecido
quanto ao Itinerário tomado pelos
avióes que garantem esse transpor-
te.

Acrcdlta-se saber, em Washington,
quo foram aplicadas medidas de ur-
S-neia Idênticas às que foram ado-
tidas quando se tornou necessário
encaminhar rúp'damrntc material
mllllar para a Coréia c para a In-
íochina. Por outro lado. os aviões
transportadores partiriam da base
móvel cm Alabama aoIvc o golfodo México. (F. P.) ^S-x

HEJE1ÇAO DA GUATEMALA

Guatemala, 24 — O governo gua-
ttmait-co rejeitou a nota dos EE.
OT. pe'a expropriação de terras da"United Fruit Company". Considera-
a "uma franca intervenção nos as-
símios internos da Guatemala".

O chanceler Toriello, depois de
conferenciar com o embaixador
americano desrrentiu a noticia de
ou; a Guatemala iria levar ao Con-
telho de Segurrnça sua questão com
os Estados TJnld-s.

O Chnnce'er afirmou que seu paíscompareceria ante a Organização de

Trleste
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M-ERMO, 24 - "As rdarões cn-.tr; a Itália e a Iugoslávia, porirais dolorosas que rojam, não de-VerSo fazer esquecer a contrlbuiçãr-« Itália à pró.ria c?>i.-a da inde-perdíncia iugoslava, tento ms's qur'¦• Itália .iá p?,ru multo ' caro os4emuLdn fascimo". de.iarou Fcr-lba,fresidente do Conselho, em dlscur-
"-ejejrmos únicimente salientar• .imposslb lidade dc outros saerifl-cos e a inlquid?de da situação atual.

pmiWlc.a princirjaimente ao resta-cei-icimento das relações necessárias-Bll-to.:_ c fecundas, entro os duair-Mes vizinhas e a suas relaçõestm os outros Estados".
Aliaria esperou numerosos anosoue lhe fosse, feita justiça' e. em-Cora as impaciênclas de nossns ir-inris do Território Livre dc Trles-te e de todo o pnvi ilaliano selam«ins do que justifcadas, nenhum

(OvJrnn poderia aceitar soluções quo
J51 .fossem soluções de iustiça",«("J o Presidente do Conselho.V restituição à Itália do Terri-<r'i Livre de Trieste Inteiro foi"> -h-iida comD uma s0]Ugrjr, de1 e» afirmou "Isso remonta àt ¦•> d; fritado de paz, secundoit-,.-,.,., slJCo-sjvas e solenes dosp. .-..-? vc--:dnres ocidentais. Qunn'a n's, nl] temos nenhuma ra-ia ,r.-ri duvií.r que ' o que see si' >rva como jur*o ontem contl-f'V a s.-lo iio"e. O nroblema dei, rte. que apaixona t:lo profunda-«nte a alma dos italianos, nãorevê citrcé-.r-to i?.r>i|sar p ativida-o» Inícnrc'onr-1 da Itíiia-. Üm
V5 r"5ie ..tom cometido no fim
I,1 r.'"1'.''5 "''et.a a respeito d?,ooestio de Fiume não pode ser re-P_ldo',
.''_m primeiro lugar, prosseguiu oIresldent. dn Conselho, a Itáliarao prderla desinteressar-se do es-a.o feito para fortalecer a defesaoo ecide te. condição para a manu-«íiçao da fenocracia. A Itália já«"ln».u reu lu»ar na luta nela li-"-roce c nela oaz. Abandoná-lo não' --Ut.rln a solução de seus proble-"-! oarticularés". ,'

Scelbj insistiu sôhre a idéia delie a Itália, mais do que qualqueroutra naçSo, está interessada na«nir-cacao européia, isso pela coooe-«Çao econômica qu • pode melhô-
f» nível do vida dos italianos. Ora™« a C. E. D. é o meioma» eficaz de realizar essa unfica-ho. merecendo assim todo o apoioll?"ano."A Itália, concluiu Scelba,aao tem interesses particulares a fa-»w prevalecer sobre nenhuma na-Wo. Ela está em condições de dar

} concurso de sua atividade enquan-™ suas tradições culturais a tor-
jam capaz deexercer utilmenteuma¦mçao de mediação e de uni-ncaçao junto dos povos que siiatvoluçSo Interior põe em conflitocom as nações ocidentais e em par-
.ií". com as nações e ds povoswn-ados pelo Mediterrâneo e que™»am já seus olhares para a Itá-
-VS"1 simpatia, confiança e res-peito". (F, p.).

vesse convocar a Reunião de Con
sulln dos Chanceleres Americanos,
para considerar o caso da Guate-
mc-ln.

Tciiello disse ainda que não hou-
ve nenhuma reunião do corpo di-
plomático aqui acreditado, para co-munlcar a decisão da Guatemala
dc levar no conselho dc Segurança
seu litígio com os EE. UU.

Quanto ás probabilidades de com-
parecer ao Conselho de Segurança,
Toriello disse que provavelmente sèinterpretou nos EE. UU. como de-
cisão o que expressara como possl-bllldade, ao dizer que, se continuas-
se a tensão, havia "atô a posslbili-dade dc comparece, ao Conselho
de Segurança. Porém isso não foimnis do que um comentário sobreumn possibilidade, e nada mais".
(U. P.)

"MAQUIS"

Cidade de Guatemala, 23 _- O co-ronrl Parlnello desmentiu oficial-
mente os rumores sobre dlstúTbios
na frontiera com as Honduras. Per-
to da referida fronteira, tropas gua-temaltecas perseguiram um grupo
patriotas que tentou destruir um
lr:m carregado de armas proceden-tes da Polônia.

APELO A UMA ORGANIZAÇÃO
SUSPEITA.

C!dade-de Guatemala, 24 — A
Confederação dos Trabalhadores da
Guatemala dirigiu-se à Confedera-cão Geral dos Trabalhadores da
America Latina e â Federação Sin-
dical Mundial (comunista), p dlndo"solidariedade e apoio dos trabalha-
dores de todo o mundo á Guatemala
e ao regime ameaçados pela inter-
venção estrangeira".

O jornal Impacto, desta capital
diz que navios ae guerra america-
n-*s es*3o percorrendo as águas das
Caraibas, para interceptar 2 navios
com armamentos destinados à Gua-
t-mala.

DECLARAÇÕES IMPORTANTES DO
PRESIDENTE COLOMBIANO

Caracas, 24 _ Em declarações, o
leneral Rojas pinilla expressou queü-u governo é decididamente anti-
comunista. Sobre se a Colômbia sefar:a representar em uma consulta
Interamericana, em que se apresen-
taria o caso da Guatemala. O prirm-iro magistrado colombiano res-,
rondeu: "Naturalmente, assistlre-
nios a' qualquer reunião de cônsul-
ia onde so trate de condenar- a ln-
ivomissSp comunista tia,., soberania
aspúricana, cqm.o_n.ci caso da .Guate-
mala. O governo colombiano não se
Imiscui na política interna de ou-
tros r>aiseB, porém quanto a decla-
rações de princípios sempre farè-
mos consta, que somos eminente-
mente anticomunistas".

DERROTA DOS BOLCHEVISTAS ¦¦

Teguctgalpa, 24 — Os elementos
da esquerda perderam a luta pejocontrole da comissão de greve querepresentará os operários agrícolas
em suas negociações com a "Unt-
ted Fruit Company" e outras ém-•irêsas e com a Comissão Mediado-
ra do governo. Tais negociações co-
meçarão hoje em Lima.

Segundo se informa, o dirigente
trabalhista, Manuel Valencla, foi
reintegrado eomo aecretário-geral
do dito comitê, de onde havia sido
afastado por uma calúnia dos es-
querdistas. de que se havia "ven-
didò" à "United Fuit", for 15.000 dó-
lares. ...

Por sua vez, Valencla acusou To-
mas Cardona de ser agente dos co-
i___H_ta_ guatemaltecos, e apresen-
tou documentos.

Os trabalhadores queriam linchar
a Cardona, porém Valencla salvou-
:ht i vida, éntregando-o ás auto-
ridades.

Melhoraram as possibilidades dp
que se resolva o conflito entre os
operários o empregadores.

ATIVIDADES COMUNISTA-.
HONDURAS

NAS

Teguclgalpa, 24 — Marcou-se para
terça-feira o reinicio das conver-
sações para solucionar a greve dos
trabalhadores agrícolas e ferrovia-
rios.

Os trabalhadores acusaram seus
companheiros grevistas de se ln.II-
trarem eom atividades bolchevistas
nas. fileiras contrárias ao movimen-
to.

Enquanto isso, uma das maiores
plantações de banana informou quenas últimas tres semanas perderam-
se 750 mil cachos, e os agricultores
de Higuerito revelaram que suas
perdas ascendem a mais de 150 mil
cachos.

CABEÇA DE PONT.!

Washington, 24 — Dois fugitivos
da Guatemala declararam que essa
República é' utilizada- como "cabe-
ça de ponte russa" para a implan-
tação do comunismo no hemisfério
ocidental. O advogado Guillermo

DESENHA INTERNACIONAL

Dnvlla Cordova e o jornalista Ho-
racio Cordova Monzon declararam
que sofreram torturas nas mflos da
policia secreta da Guatemala. Mon-
^on declarou que recebeu repeti-
dos golpes de cassetete c que quase
o afogaram pnra que assinasse umo
confissão. (U. P.)

COMUNICADO BOLIVIANO'

Washington, 24 — A embaixada
da Bolívia publicou um comunica-
do afirmando que as declarações do
adido militar boliviano, não haviam
sido autorizadas pelo governo >e
representavam apenas "sua opinião
pessoal".

Sabe-se que o diplomata oferece-
ra aos Estados Unidos bases na Bo-
llvla para a luta contra o comunls-
mo no Hemisfério Ocidental. (F. P.)

ACUSAÇÕES DE UMA SENADORA

Bangor, Maine 23 — A senadora
Chase Smith acusou o Depar.amen-
to de Estado tíe seguir uma polfti-
ca de "tlml.icz" sobre o proposto
boicote do café guatemalteco.

A senadora d'sse que apresentara
um projeto de lel ao Congresso pa-
ra que se proibissem as importa-
çõ?s de café da Guatemala — com
o que sc forçaria áoucie pais cen-
tro-amcrlcano a abandonar o boi-
chevísmo. (U. P.)

DECLARAÇÕES DE BATISTA

Havana. 24 — O presidente Batista
declarou que no seu espirito não
s.bsísiia duvida alguma quanto ao
fato de "íipení s do comunismo in-
ternaclonal lerem recentemente, am-
pilado as suas atividades neste' He-
mesfério", acrese.ntando: "em fa-
ce de semelhante perigo o governo
cubsno se prop5e adotar novas me-
dídes tend-nles a impedir a espio-
rep m e a infiltração comunista".
(F. P.)
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O GRANDE CASO --, Da esquerda para a direita s5o vistos
ndma- os generais Pierre Pellssier, chefe-assistente da Força*\írea. Francesa, Paul Ely, presidente do Comitê de Chefes dos
^stHoR-Mriir.s da França, e Raoul 8a'an antigo comandante
do Corpo Expedicionário. Francês na Indochina. O relatório

desses generais constitui o foco das atenções em G_"nbra
(Foto UP)

C 0 S T E LIO
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Nas eleições- gerais irlandesas,
os partidos de coalizão eleger
ram John A. Có-téllp; der.ro-
tando o "Fiana R.ail" partido
do primeiro ministro Eamon

, de Valera

terto o emprego
da arma atômica
na guerra futura

Montgomery pede reorganização
do sistema defensivo Ocidental —

O poderio comunista
Paris, 24 — Na opinião do ma-

rechal Montgomery,. será inevitável
o emprego das armas atômicas em
umn- futura guerrai e por isso é
urgente a reorganização do slste-
ma defensivo ocidental. Trinta dias
depois de iniciado possível conflí-
to, o bloco comunista europeu dis-
poria de 400. divisões bem lota-
das. Atualmente êsse bloco conta
coni seis milhões de homens em
armas e ém perfeito estado de
preparação.

O militar britânico, subchefe do
nuprcmo quartel general das po-
téncias aliadas na Europa, falou
em um almoço dos correspondenr
tes acreditados perante aquele co-
mando e revelou, pela primeira
vez, o bem. guardado segrede; do
cálculo ocidental do tremendo po-
derío, suviétlco. "E' mister dissse,
uma reorganização . completa dos
exércitos de reserva de tôdas" as
nações da Organização do Pacto
do Atlântico . Norte (OTAN), tan-
to na Europa continental como nos.
paises.:4e ultrámar.' O atual sistema
de • prepfírao_o de exércitos de re-
sorva Já' .»-. antiquado. HáVquem
>diga••' que uma vez : desencadeada
av4juerr9..,.nã.o serfio^içmjpregadas
ann:>s atômicas irias nSo estou de
acordo com isso. Outros aizem que
6. vencerá, a guerra somente corri
_B forças , aéreas: ê. ò. emprêgode
lirrrias .tôrriicas e . riuncleares diri-
gldás. anènas contra o potencial
industrial e moral d ri inimigo. Dis-
cordo disso. E' minha' opinião què
o temor às ârmiis' atômicas çons-
titui üm podei-oso fator'. disSüaslVó
dá guerra; porém, no meu enten-
der, uma vez desencadeada a guèr-
ra', é tírovável que ambos ós la-
dos as utilizem amplamente".

• Mor,t«6mery tam, a;' responsabilir
dade de estruturar as reservas a-
liadas. Além dè aovogar, com a
autoridade que tem, pela reorga-
nização do sistema na prática, de-
cl?rou: "Devemos ajustar nossos
sistemas militares aò progresso da
ciência. Não devemos incorrer ho

(Foto, Keystone) erro de empregar ás armas do

presente oü do futuro com as
táfcas da guerra anterior".

E' de pouco proveito ' empregar
armas novas com organizações do
tipo da segunda guerra mundial
e procurar depois realizar às al-
terações táticas requeridas. Esta
forma' de fr-zer a3 coisas não é
proveitosa. E' úma insatez tôda
a sugestão de que a introdução
das armas atômicas e têrmo-nuclea-
res não vai afitar a organização
dos exércitos e das táticas de guer-
ra terrestre. Tôrlas essas questões
estão sendo estudadas cuidadosa men-
te no comando supremo da OTAN,
e esses estudos serão completados
em breve".

Depois de cinco anos de exis-
tência da OTAN, a situação é. a
seguinte, segundo o marechal Mon-
tgomery: ,

1) — 'O Ocidente dispõe agora
dé forças de reserva ha Europa
capazes de conter um ataque de
surpresa lançado, Delos soviéticos
com as 22 divisões blindadas que
oossuem na Alemanha oriental. A
Rússia conta agora com 175 dlvi-
soes ... .- ~

¦. .) — A_- terceira guerra imun-dlaí-poderia d_»ncade;B_;{ip,:a-'(i_.<(l3;
quer hiòment., vPÓr 

' erro Afivr. cât-'
culo falho *'de lima ou otítra par-
te, ainda que nenhuma dás par-
tes desejasse o conflito.

3) — "Õ poderio naval é vital
paru nôs. Se não pudéssemos ei-
rantír a segurança do continente
americano, a Europa cairia". O po-
derió aéreo será o "f.Hor doml-
.ante", embora ' as forçns torres-
tres e o progresso cientifico se-
jam igualmente essenciais.

* 4) - -Para nrevalècer, uma de-
fesa requer indispensàvelmente uni-
dades altamente disciplinadas eme-
lhor apetrechadas para enfrentarem"os horrores dos choques iniciais
da guerra atômica"; Bem orgari-
zpd»s reservas adequadamente pre-oradas durante a paz para en-
trar, em ação eficaz, já que a

(Continua na 6.a página)

Inalteradtia a política .b • . -vritaniea
Genebra mm a viagem tíe Édenem

Prosseguirão os esforços para uma solução pacífica na Indochina —
Bidault e Bedell Smith estudaram o relatório de Paul Ely — Atividades

do enviado dé Nehru
Londres, 24 — "Espero que no Icrraçíio britânica nüo concordetranscurso das duns próximassemanas as nossas discussões to-

mem um rumo decisivo", decia-
rou notadamente Éden ao partirde avião para Genebra.

Acrescentou o secretário de Es-
tado do Exterior que continua-
ria fazendo os melhores esforços
para chegar-se a uma solução
pceitável e pacifica no Extremo
Oriente.

Anthony Éden recusou decla-
rar quando tenclonava regressar
a Londres.

A REUNIÃO DO GABINETE
O Conselho de Gabinete con-

vocado por Churchill para ouvir
a exposição de Éden e respeito
das negociações de Genebra e da
situação na Indochina, aprovou,
segundo os observadores compe-
tentes, as linhas gerais da poli-tica britânica.

1) — Indochina — Éden rece-
beu o assentimento do gabinete
para prosseguir nos seus esforços
em Genebra em estreita colabo-ração com os seus colegas fran-
cês e norte-americano, tendo emvista uma Bolução pacifica do
conflito indochinês, tomando em
consideração a atitude dos pai-ses membros da Commonwealth
e notadamente a Índia, a Austrâ-lia e a Nova Zelândia.

Éden tem agora como tarefa
submeter à prova a boa-vontade
das potências comunistas no quese refere à possibilidade da ces-
sacão das hostilidades na Indo-
china, com o crorcente apoio da
opinião pública, Erlcn estará em
condições de colocar um pontofinal às negnciaçõ.s em Genebra
se houver prova de que o obje-
tivo dos comunistas é o de pro-lonear as conversações a fim de
permitir qne o Vietminh obtenha
vM"íbs militares.

E' provável, julga-se nos cir-
culos bem informados, que a de-

C. E. D.
-e ájtída
americana

P/nsHnijton, 24 —- O Denartamen-
to tíe Fstnrio é fp.vorável á Fimen-
são do auxilio;americano aos pa'ses

JntjCravsa. os^jiue so .recusarem, a
jjartfçiaar^a^Comuhitla.. Européia'rie Defesa. Dos seis paises que de-
.vem. entrar nessa ,prpanlzarão. sò-
mente a França è á Itália ainda não
ratificaram o projeto.

Á atitude do Departamento de Es-
tado tério sido revelada no trans-
curso de discussões a respeito dos
créditos de ajuda ao estrangeiro oa-
ra o novo ano fiscal, realizadas nas
comissões par'"mentares. Os repre-
sentantes do Departamento de Es-
tado teriam declarado aos membros
do Congresso que o governo era fa-
vorável à suspensílo de qualquer
auxilio aos paí.^es que se recusas-
sem participar da Comunidade Eu-
ropéia de Defesa, mas que e^sa cir-
«instância não afetaria os créditos
já aprovados nem o auxilio norte-
americano à Indochina. (F.P.).

UMA NOVA ESCRAVIDÃ
Prefácio de Âdolf A. Berle, Jr.

ALEMANHA
Peritos da Comissão de Relações«eriores do Senado dos Estadosunidos, informaram que 0s "ver-

oaaeiros grupos de resistência"™|> a ocupação Tussa na Alemã-m Oriental são integrados por«grlcultorcs, trabalhadores e donasoe casa.
Anuncia-se hoje que dols altos™ie;onários do governo da Alejna-

m Oriental, srs. Hans.-Jbachim««.ka. do ministério da Agricul-' i ?. f Hermann Dikmann, do mi*
Jisterlo do Interior, refugiaram-se
Senuana passada em B,erlim oci-

r7rJm, nossa carta dirigida ao Alto
yj-ilssario Russo, os três altos cb-missanos ocidentais declararam"mentar que as autoridades da zo-
parussa n.-l0 tenham tomado nerihu-
S, n-euflo suprimindo as medidas"laterais que entravam a livre«reulaçao dos alemães entre o les,-«to oeste. ¦ ¦

ARGENTINA

fcrf ,clam,-8 a marcha que nos le-vara inevitavelmente ao poder, pa-
Si.. • .ar ° noss0 programa re-
joiucionário", declara, num mani-
S5 a" povo argentino, o comitê«flonal da "União Cívica Radl-

ÁSIA
_2v_<í_? Nyein- d-lq-ado bir-
BU_ Balsttm í__s__»*d. E55_i

terior da pirmánla; foi designado
presidente do "Bureau" da con-
ferência SociaUsta, Asiática, „o
transcurso da sua terceira reunião,
efetuada ontem cm Kalavv.. \

EGITO

Em conseqüência da decisão do
Conselho da Revolução foi criada
uma segunda Câmara no Tribunal
de Revolução, composta de um pre-
sidente e quatro membros, todos
oficiais. O novo organismo será~en-
carregado de julgar os acusados en-
volvidos no "còmplòt" de 28. de
abril a rppresentãdos pór um nume-
rò indeterminado de oficiais e, ci-
,vis presos durante a npite de 27 pa-
ra 28' de abril _ltimò por terem
procurado proviicar, para o dia
primeiro de maio, um movimento
contra'o regime, no Exército e no
pais. ., , •

— Desconhecidos atiraram uma
granada, ontem à noite, num grupo
de soldados britânicos que regres-
sava ao seu acampamento, situa-
do nas proximidades do porto Tew-
fik — anuncia um comunicado do
Quartel-General Britânico. A gra-
nada não explodiu e então os desço-
nhecidos fizeram fogo, com fuzis e
armas automáticas, contra os sol-

Não fo!dados, que responderam,
assinalada a existência de qual'

O presente estudo é o primeiro e, acredito, o único autên-
tico • relato do sistema dei trabalho. escravo estabelecido pelo
governo soviético dentro de seus territórios, e pelos governos -co-
munistas dos países agora cativos do regime soviético..,Merece
a atenção de todos os que se interessam'pelo problema doco-
munismo mundial. : .

Os apologistas do comunismo inicialmente justificavam os
campos de concentração russos pela teoria de que os mesmos
eram apenas "os excessos" de um período .revolucionário. Mas
o periodo critico de nascimento da revolução que- poderia^desr
culpar aquela espécie de excesso (se é que alguém a admite como
s.endo coisa ' desculpável) terminou hà mais de uma geração',
Ó sistema comunista atual de trabalhos forçados ¦: e campos de
escravos não é, de maneira alguma, um'lastimável fenômeno
temporário provocado pelas agitações da rebelião icivil; é uma
característica definida e permanente-do-governo comunista, um
instrumento combinado de repressão policial do Estado-e de ope:
ração econômica. Também- é parte-integrante de- um processo
planejado de terrorismo constante. Campos de escravos e escra-
vidão com trabalhos forçados são uns dos meios, empregados, nos
sistemas comunistas dominados, pelo Kremlin, para manter a
vida econômica dos sistemas comunistas, bem como para defen-
der' a posse do poder." ...,.-'.'.,..." ¦ ', •¦ ¦¦¦.-. i>' • . < i-!-''.'i"Í

O mundo acreditava, em nossos tempos, que a escravidão
humana, como meio de-produção, já havia sido abandonada para
sempre pelas nações civilizadas, há mais de úm.^éculO'. .O'fato
horrível é, no entanto, que. tal sistema fói ressuscitado .'em nos-
sos tempos, e de uma forma nova é'mais cruel ainda.

A prova existente ante os nossos olhos põe isto'fora de
qualquer dúvida. Os dados e informações que. chegam?a.nosso,
conhecimento, vindos, dos paises iqúe,, ficam por trás da Cortina
de Ferro, permitemrn-s. até. mesmo ^Situar, no mapa, os campps
de trabalhos forçados dentro dos Ipaiçès satélites è ligar a. exis-

. tência-desses campos » muitos melhgraméntds importantes anto-
ciados pelos governos-comunistas' como"s"endo ;suas realizações,
naqueles países cativos...Torna-se bàstante^claro-què òs: progra-
mas de construção de.-fábricas para-a. indúBtria-pesada, paia d
desenvolvimento de certas;riqué_a_-ná{uráiS",~e para-o- aumento
dos' sistemas de transporte' nessas\ reglões^dependem- especifica-
mente da»manutenção de'campos; de^çòhcehtraçãoemjflue .traV
balham os prisioneiros, -onip i escràvòs.v.è .de': .üm,. suprimento
de trabalho forçado constantemente \mantidó-pela policia secre-
ta. Aquela onda enorme'de. chergia'- humana, composta,-dè pri-
sioneiros, é assim, endereçada ao setor.da' produção econômica
ou ao campo das vantagens militares;.'enqu^nto pà mesmos' lur
tam desespéradám^nte' para. sobreviver..e, nessa , luta,, morrem
aos milhares. ; (•••

E isso porque o novo sistema" é-mãis .'desumanamente' cruel
do que os sistemas de,escravidão o.ue èxistiraiij' tempos'atrás.
Naqueles tempos, ao menos, pá, 

'escravos,' 'eram -proprie-
dade valiosa,.de modo que seus donos? tinham. Interesse.em; cul-
dar do investimento ¦que.Tepresentayam, alimehtãndo-os o"bâs-
tante para. que se 'mantivessem '.eü-ienites no trabalho,- e tam-
bém queriam que os escravos continuassem,"vivos. Os;escta-i'
vos de hoje são,- conforme o ponto dè, vista, çomunis-a, ."crimi-
nosos"; a-agonia dé sua'luta 'SnA'é',0 castigo; e a degradação'
de corpos e nientes, a agonia e o colapso .de homens è mülhe-
res podem ser encaradas no sistema comunista com indife-
rença completa'. Afiua_r^o.s_frl_iéjito,poten_i_ldénQvó_ .íscra-
vos è quase infinito. Nada custa a; arrebanhar um novo lote,
economizar-salários, e-ganhar prêmios da'polícia secreta.. Erexis-,
tem'também vantagens terroristas a ganhar com o maltrato das
pobres vítimas .—.. nada-.a -colher com o tratamento humano.

Algo deve ser dito sobre

Por R-oger N. Baldwin
'essa prática de trabalho forçado e campos de,escravos não con-
vidaram qualquer grupo de observadores imparciais para ob-
servar suas operações nesse particular. Também é claro queexistem muito poucos relatórios ou documentos oficiais ou go-vérnamentais em que se pode basear tal estudo. O inquérito
píoniovido pelas Nações Unidas foi acremente rejeitado pelaURSS e, pelos seus governos cativos. 'Provas secundárias tive-
ram que ser usadas por êsse motivo. Tais provas, embora in-
completas, existem e podem ser levadas a um plano merece-
dor de confiança razoável.

Temos em nossas mãos as leis desses países, autorizando
o i trabalho forçado, e temos documentos capturados, tais como
"O Plano Estatal para o Desenvolvimento da Economia Nacio-
nàl- da .URSS em 1941" (qúe não foi feito para tornar-se pú-blico, mas que caiu em mãos dos alemães durante a guerra e,
mais tarde, veio ter às mãos dos ingleses). Também temos acesso
ocasional a. documentos e regulamentos soviéticos que dizem
respeito aos campos spviéticos em certos distritos. Existe, por-tanto, fundamento firme sobre o qual podemos começar.

Esses documentos podem ser postos em companhia do teste-
munho prestado por um número considerável de homens e mú-
lheres .que escaparam dos campos de escravos e .que fizeram
ünv depoimento de suas experiências pessoais. E- recebem ain-
da o auxílio de ordens interceptadas pelas potências1 ocidentais
de vez em quando, pedindo à policia'secreta'comunista paraarrebanhar .',e $nviar contingentes: de gente.válida.para o trá-
balho forçado." E existe informação econômica substanciada, in-
dicándo os resultados. Tomada eni seu todo, esta evidência, em-bprá; seja-lnsüficientè em relação a grandes regiões, indica inès-
capàvelmente a linha mestra do.| novo sistema' .de escravidão.

t_omò um valioso resultado 'paralelo dêsse-estudo, o sr.
Baldwin esboçou a dificuldade que os liberais norte-ámerica-
nos encontraram para dar crédito à realidade da ditadura rus-
sa. Atribui .isso ao fato de que os liberais norte-americanos
acreditavam nas afirmações dos ;russo_-e esperavam, desespe-radamente, até Io último instante, que tais afirmações'seriam
realizadas cpm fatos. Ainda nos lembramos de que muítõs-nòrt--
americanos, "inicialmente, se recusaram a'acreditar no'; terror
puro é. simples' da polícia nazista; a coisa*.era tão incrível què
ps horte-americanos achavam que não-era verdade. O mesmotem.'acontecido com a política comunista'.: Infelizmente, os lei-
gos «m assuntos'internacionais muitas vezes acreditam que os
govefnòs dizem, enquanto i qua òs .profissionais calmamente eimparcialmente julgam as coisas pelo que os governos fazem.
Osr. Baldwin, exá sua qualidade de.notável liberal não-comu-ni^tà^Lestabelece o> problema de maneira correta. • • --'

""Nãóié; o-preconceito político; porém-, o fato; simples e,'ine-
gável, o que nos faz condenar um dos aspectos mais destaca-dos da .teoria estatal comunista, o trabalho, forçado." ¦

- ' Isto j_'uma J_ção para liberais e para 'conservadores. tam-bém. Não nascem figos de espinheiroS. O'bem-estar, dos po-vos-nSo; é construído na imposição sistemática, da .agonia e dadegradação da alma humana. O progresso- social não é-eonsTtruldò sobre a crueldade organizada. . A .pá_ nãó resulta-da
guerra,de classes sempre acesa. E a liberdade' não' pode ser
baseada na escravidãn lin—innn " ' '¦' "¦ ¦ •

ADOLP A. BERLE. JR.
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, Çpmité Nacional por uma |_uropa, Livre;
j Professor de- Direito da Unive.sidade de

Columbia.

em tratnr a questão do Lnos edo Cambodfic no mesmo Dlnno
da questão do Vietnam c que e.--
teja pronta a fazer dêsse pontoa pedra de toque da boa-fé dos
paises comunistas.

2) Relações nnrdo-n.mi:ricanas— O Gabinete demonstrou-se
consciente da necesslrlnde de re-
constituir no mais cedo oossível
a solidariedade anglo-americana
quer em Genebra, quer nos dls-
cussões a respeito do sudeste
asiática.

Indica-se ainda nos círculos in-formados nue não se deve esnerarmodificação alguma, em futuroimediato, na atitude britânica
quanto ao que se refere á organiza
ção de um pacto do sudeste asiá-tico e do pacifico Ocidental, an-tes que se saiba se a Conferência
de Genebra acabará nor um com-
promisso ou pelo fracasso.

A Grã-Eretanha deseja expio-rar o capif.nl de boa-vontnde cria-do nos pa!-ns nsláticos e evitar
que a formação apressada deuma organização de scgurnmnnessa região prejudique os ui>e-rêssés do mundo livre em geral.Consciente, porém, da gravidadeda situação militar na Indochi-

ado
Em Manilha, o secretário daDefesa dns Estados Unidos,

Charles Wilson, declarou não
.creditar na possibilidade <ie--erem enviadas tronas ameri-"anas para a Indochina. Wil-¦on cherou, hoie, a esta c_pit;tl.
a fim de realizar uma série deconferências sobre a defesa mú-tua filipino-norte-americana.

Manifestou a opinião de quenão se pode realizar o Pacto doPicifico pelo mesmo padrão da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte, porque as si-
tuações sâo comnletamente di-versas e as condições não são
as mesmas. — (U.P.).Em Londres, o "Observer',
independente, publica informa-
cões "inquietantes" procedentesde Djakarta, segundo as auaiso governo indonésio sondaria
atualmente a China comunista
para concluir um pacto de não
agressão, ao qual seriam prova-velmente convidados a fndia e
a Birmânia-

:0 "Observer" diz ser clarofjue, êsse pacto seria uma ré-
.Ilim a um eventual pacto .dosudeste asiático, patrocinado.elos Estados Unidos. Recorda
que, na Conferência de Colom-
bo, o primeiro-ministro da In-donésia, dr. Ali Sastroa-Widi-
jojo, expressara a opinião de
que "o verdadeiro perigo para aindependência dos países asiá-
ticos nâo vem do comunismo,
mas do imperialismo ocidental''- (F.P.). -

Sem H
armas
adequadas

Criücas de um coiisnílaníe
francês na Indo.hina

Segundo despacho da U. P., de
Paris, o comandante dos forças
francesas no norte da Indochina, ge-
neral René Cogny, declarou hoje
qu. "a inércia, a irresponsabllida-
de o a indiferença" obrigaram oe
soldados franceses e lutar contra os
comunistas sem armas nem abaste-
cimentos adequados.

O general declarou mais, que as
maiores necessidades francesas são
aviões de observação e veículos an-
flbios.

NOTAS

s^-feMflfc'_*__*-'

O marechal Sir Clifford Ander-
son, comandante dos Forças Aéreas
britânicas do Extremo Oriente che.
gou a Hanoi, com procedência de
Salgon, em breve visita, em com-
panhla do general Lauzun, coman-
dante supremo da aviação na Indo.
china. (F.P.).

— G-nevleve de Gallard, o "anjo
de Dien Bien Phu", chegou hoje, ás
20;20 horas ao aerédromo de Bach-
mal, perto de Hanoi. Parecia de ex-
lente «aúde e estava multo sorri-
dér.t*.

No campo da imprensa,'cresce a
curiosidade, cada qual esperando o
relato da extraordinária odisséia da
única mulher do campo entrinch.l-
rádo. ÍFJP.).'— O alto comando francês lnror-
mou ontem, que as forças rebeldes
abandonaram, ontem, o cerco f de
uma posição fortificada de Laos,
perto da fronteira com a China, de-
pois de terem perdido 55, soldados
e j abundante materjal bélico. "' 

, .O alto comando esclareceu, qúe o
Inimigo, cerca de 400 homtens arma:
dos com artilharia, se viu obrigado
a; retroceder'depois1 de seis'dias' de
sitio a Namtha, a uns 145 quilôme-tros a noroeste de^Lúàng FraDaiig',
capital de Laos. \ i

No delta- do rio Vermelho á atl-
vldade é escassa. Prossegue a eva-
cuação dos feridos .de' Dien Blen
Phu. O dr. Plerre, Huard, médicofrancês encarregado da operação;
esteve na • fortaleza, pela manhã
acompanhado do major Marc Char-
let, do Corpo dè Engenharia 

' 
doExército Francês, a fim de estudar

a, possibilidade de reparar a pistad. aviões a fim de empregar av'0es-
hospital para a remoção dos feridos.
^Já foram.retirados de Dlen BienPhu 42Í feridos, e os vi.tminese.
concordaram em permitir a remoção
de míiá 437 o que perfaz-o total-de
853.. A remoção está sendo feita
por helicópteros e poderá terminar
d.ntro de 4 ou 5 dias.

j— A aviajão francesa bombardeou
Pf.sições forfficadas dos rebeldes,
np delta dò rio Vermelho, ao sa-~er„_e, por vftos de reconhecimento,
que as forças do Vietminh se esta-

\ [7gp coaçtentra-do para um possível_4Ç|*iy_._.-.. -_4 —--.

na, deseja o Rovírno brlHnico
p.ue po-.nm começ.r imediata-
mente ns conversações militares
rios cinco, em Wnshlnglon, tendo'em vista preparar-se tanto para
garantir uma solução na Indo-
chino eomo para a eventualidade
de um fracasso da conferência.
A colaboração aniilo-amerlcana,
ultimamente submetida a rude
•irova. encontrara nessas conver-
rações n oportunidade de uma
reaproximção dos po"tos de vis-
ia rins dois paises (F.P.l

CRÍTICAS DO "MANCHESTER

GUARDIAN"

O "Manchéstér Guardian" cri-
tim esla mfihã. em editorial, a
loV-icn «Tiniria em Genebra nor
Fpifiir Dvlhs sob ft Inrinchina.

Ante arentim oup "é melhor
rpntnr Ph_rrtir a nm armis,f,;lo na
bnse . rios territórios atualmente
niri^rinQ r,_i[iç nartes que se rie-
fro"'!iTi rio nnp n n"peinltacão
njiniq fi,'í"*rn «pn*. tpr a "prs^po-
ti—i /'p pVi-tr^.' ., nm m-ihor re-
-"ui>rin" i>"-!"qiT n iornnl- "One
f-^-r p« Pt.".1"".! froppc-ar9 TVÍl ¦
tn-»'» ri- rui>çi*Q nnp p-'"p ai"o-f<'»-f]p^n ovpTip pm roTVfj^^P.fnp.s
„P eütíi''ri-rfiaior, ennver<;?pões
ove. su"^í>-se. deverao começar
dentro, pm b^eve em Wasb1rjt»tçn
p. n^o p^rnon^o tio tra^í^urso dps-
sas ron"?,,t'n"Sns. tn.S ii7"ali."n-
te na trÒRá de nontos de vista
entve os 80'-êr".os, o nu» torna
mnip io_i-.-ji_4.oi 0 fBr0 rjp ter 'o
sr. Dr'"'"! fiçivndo Genebra. O
rrnv".»i0 h"'tâ*l!co narere ter con-
f>-.'.ír.n ppgag ro*nv',r!5nPõDs ps.sí?ti-
pioi.nnnro c"pn um me'o de ga-r.o.^fi- i„Ti nefirdo concluído em

rv-Wriera o Jornal que as con-
veirafõ^s nmVm atender iirual-
mente aos rir^ejo-: norte-america-
nos rie nrena^o rie umi ação in-
teraUnda anos n conferência e•aos rieselos ria Franca de refor-
cer a sua posição em Genebra.
O desejo da França — salienta
"5Tnnebester Guardian" — E'
nnturnim°ntp de mais dificil rea-
liwesn noroue a Grí-Bretanha e
ns Estais Unidos Já manifesta-
r?m nuWicnmpnte a sua reouç-
panela em baterem-s; na Indo-
china, conclui o Jornal: "Os
franceses reclamam dez a doze
div"-õe» nara a Indochina. Trata-
se rie forcas oup os; norte-ame-
ricanos e os Inel.ses não têm. Os
franiíé"M deveriam saber desde
o rom.ro. como os norte-ameri-
ermos, oup a niie.tSo da Indochi-
ná e a oueofi>o da comunidade
euro^f". dPidefssai.stftio' estreita-
metite lidadas e^oue umá àcãò co-
mum rieve ser nrecedida do exa-
me rias possibilidades preçüás.Vn lRmerit^vp.) fp.lta de coordena-
não entre os iflüarios1 p. o sr/ Fos-
ter P»!evé os seus-métodos'têm
em gr?"rie r.-írte a re--onsablli-
dade dêsse fato". ÍF.P.)...

entrevistas: '

B!rtn"lt p Beriell Smlth, nas úl-timas horas da manhã de hojetiveram uma entrevista de maisde 1 hora.' •
JBHe.ült informou sob as confe-rencins f-anen-norte-araericanasnue .-» rfssnrnlam em Paris. Be-rigll Sm"-h in^m-mou s_bre o seufantar de sé.b.H0 último comMolotov. Molotov insistirana- oras'5 o rv.c o 'traba-

lho da .diplomacia ruassatornara-se-dl.'.il devido k pollti-ra "a_-essivp" rins,Fstados Uni-dos. CComo Mn'"f.iv. hesitasse empronunciar .o t-^mo aeressivo,' enürpfia' nrnrurá-io. J fpi BedellSjn'th ru"m o sonrou).Ee-"-1! Smith declarou que con-

vinha um ncôrri.o pr.rn fazer
avançar os trabalhos f-x confe-
rência de Genebra iF.P.).

Segundo a U.P., Bi-inult teria
advertido os E3t.d.s Unidos, nosentido dp nve dove tomar deci-

(Continua na (i.a página)

Coréa
Genebra, 24 — O problema co-

reano saiu da senda por que enve-
redara desde o Inicio dos trabalhos
da Conferência de Genebra sobro
esta questão. Foram feitas propostas
pelos dois campos. Convocada a pe-
dido do sr. Chu En Lai, a sessão
plenária de sábado, permitiu aos
delegados comunistas esclarecerem
dois pí.ntos do plano apresent.ndo
pelo general Nam 11, chefe da de-
legação iinrte-coreanu, desde o
primeiro dia da Confetêiu.u:

- A importante iiuestão «as
eleições foi ahnrdida _ob uni án-
guio mais conciliatório. Os corca-
nos ndmltem agora que uma comis-
são neutra dc controle seja adida a
comissão partidária -pancoreana
(Coréa . do Norte p no Suli para
preparar as eleições; Chu En Lai
cede, assim, ao* argumento dc cer-
tas- delegações ocidentais sóbre as
dificuldades que encontraria uma
orgnização pancoreana,. ten-
do estado em guerra as dups Co-
rêas. Chu-En Lni propõe, portanto,
uma emenda co plano Nam II, pre-
vendo a criação de uma comissão
neutra de controle

— A representação proporão-
nal da população na assembléia,
sobre a qual Insistem as delega-
ções nSo comunistas, dada a dispa-
ridade* entre as populações das dues
Córéas, foi admitida pelo general
Nam II, que aventou atè uma su-
gestão: um deputado para 50 000 ha-
bltantes poderia ser eleito

A essas concessões, veio juntar-se
um projeto multo esperado do sr.
Pyun (Coréia do. SulI. Trata-se de
plano sul-coreano e nüo de úm pro-
jeto dos "dezesseis" paises riãp co-
munistas. ,'¦-.,

Ã conferência «ôjbre a Çorèa dls-
põe agojra, portanto de, vários do-
ci)mentos de trabalho...Mas >q tejito
do sr. -'yun. e.do general Nam II
estão ainda multo afastados um do
outro. , 

'•• ..>. '

Os pontos sobre os quais a con-
ferência parece 

' dever erieputrar
maiores .dificuldades é ó do contrô-
le das eleições pelas nações Uni-
das ' é o da evacuação de tropas
estrangeiras, pontos sobre Os quais
as. dols campos parecem adotar po-
sições irredutíveis. E' de prever, por-
tanto, que o debate se travará cm
novo campo e que a declaração do
porta-voz americano segundo a
qual haverá provavelmente ainda
uma ou duas sessões sobre a Co-
réa parece indicar que há esperan-
ças d_. uma solução. Admite-se ge-
ralmente que os comunistas, ao acel-
tarem uma comissão neutra de con-
trôle, trouxeram um elemento novo
de importância, ao campo dos de-
bates, elemènfo .que permitiu á
conferência' dar um passo à frente.
(F. P.) . .

Em San Francisco da Califórnia,
Artur Dean. enviado especial dò
presidente Eisenhower á Coréa.
partiu, hoje.', de avião, para ,Wás-
hlngton, a fim de informar o se-
cretário de ' Estado, John Foster
Dulles, sobre sua missão. (U. P.)

~ o mais famosa pomádà
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Siin! A famosa Nugget agora
-fabricada aqui, sob o su-
pervi.ão direta de técnicos da
fábrica Nugget, da Inglaterra.

t a mesma \ insuperável Nugget,
mundialmente conhecida pela segura

e duradoura proteção ,qüe .dá .ao calçado,
mantendo-o; com - êsse brljhp inconfundível que somente
Nugget proporciona. Apresentada em 2 tamanhos e em 4 
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CORRETO BA MANHA — Tírça-felrn, 25 dc Maio de 105*4 1.° Caderno '

O aumento dos deputados
A constituição brasileira do 01tinha uma originalidade, qualseja a do mandar fazor o recon-seamento da populaçAo bnusllcl-ra ünleamento para o íim do íl-xnr o número dos Deputados daCAmara Federal.
isso número nfio poderia exco-der do resultante da proporçfiodo um Deputado porá cada bc-tenta mil habitantes. Cada Esta-do nfio poderia ter menos do nua-tro representantes.
Em virtude désso critério, aCamora Republicana ílcou com212 Deputados, ou multo mals do

que a CAmara da Monarquia. A
prAtica demonstrou que haveriasérios Inconvenientes em aumen-tar o total o jamais houve au-mento até 1030, embora a popu-laçfio brasileira tivesse crescidobastante.

Esse critério íoi quebrado noprojeto de constituição elabora-do pela Comlssfio chamada doitamarati, porque trabalhava noedifício do Ministério das Rela-
ções Exteriores, presidida pelosaudoso AfrAnio de Mello Fran-co.

Determinou ésse projeto que aCAmara dos Deputados teria umrepresentante correspondente acada grupo de 150 mil habitan-tes, até o máximo de vinte. Dês-se,total em diante, cada Deputa-,do. deveria representar cada gra-"po de 250 mil habitantes. Mar-cou, porém, um limite, Isto é, ototal máximo de 300 para os com-
ponentes da CAmara. A constitui-
çfio de 1934 suprimiu o limitede 300, porém manteve as pro-porções do projeto citado.O mesmo fêz a constitulçfio vi-. gente, exigindo que a representa-
çfio mínima de cada Estado ífls-se de sete representantes. Restil-tado — a CAmara tem atualmen-te 304 Deputados.

Tem sido mals que provada aInconveniência do aumento sobtodos os pontos de vista, políticoe administrativo, constitucional eregimental. Apesar de tudo Isto, aCAmara a ser eleita no ano em
que estamos, passará a ter 326representantes ou sejam mais 22.' Ora, os Estados Unidos da Amé-rica do Norte, que têm no seuterritório uma população que jáse aproxima de 170 milhões, te-riam uma CAmara de Represen-tantes de quase mil Deputados econta apenas muito menos dametade desse total, porque foi alireconhecido, como em toda a par-te, que as assembléias se tornammenos úteis na proporçfio quecrescem de número.

Pois, apesar de tudo Isto serconhecido e estar provado no
próprio Brasil, vem de ser apre-sentado um projeto de lei dimi-nulndo a proporção, de forma quea CAmara dos Deputados brasi-leira vai crescer ainda mais de tivo»
numero.

Em face da nossa constituição,

ésso aumento, por nfio ser distri-buldo por todo o pnls, trnrá parao nosso rcglmo político um grnn-de desequilíbrio.
E' sabido quo a populaçfio temcrescido do maneira sensível nosul do pais, prlnclpnlmento cm S.Pnuln, nue conta hojo com o du-

pio do total quo apresentava nté1030. O mesmo, ou qunse. podoser apontado cm outros Estndossulinos.
No regime do 01, o mal nfio se-ria grave, porquanto o SenadoFederal tinha papel importanteno equilíbrio da Federação, demnneira que poderia corrigir tudo

que viesse do prejudicial a ésseequilíbrio mandado pela CAnm-ra.
Unido no presidente da Repú-bllca, o Senado daria a última

palavra nos casos dos vetos pro-Eldenclals. .
Tudo Isto foi profundamente aiterndo. As emendas com que oSenado pretenda corrigir o quede máu lhe parecer votado pelaCAmara dos Deputados sSo poresta rejeitadas, sem mals recur-sos, por simules maioria de Depu-tados presentes.
Quanto aos vetos, com a deli-beraçAo feita em sessão das duasCAmaras reunidas, o Senado foianulado, sendo a CAmara a únicaa resolver...
Dessa forma, três ou quatro Ei-tados de população mals numero-sa, tando A frente São Pnulo que,passado o projeto em causa, terá,mais ou menos um quinto daCAmara — dominarão em todasas deliberações políticas e legls-latlvas contra a grande maioriados Estados que, pelas razões quevimos de expor, não mals terãorecurso útil para o Senado.
Além dessas razões tão sérias

para a Federação Brasileira real-monte praticada, o aumento donúmero dos membros da Câmaranão tem concorrido, como se ve-riflea a todo o instante, para omelhor s o mais útil funciona-
mento legislativo ou político.

Ao contrário disso, tem sidonpurado o fenômeno geral ou fa-tal tão conhecido de que as as-sembléias são prejudicadas como aumento dos seus membros.Tem sido indicado nestes doisséculos últimos que há um nume-ro de equilíbrio, entre o mínimoe o máximo e esta verificaçãotem feito com que os EstadosUnidos não aumentem a sua CA-mara de Representantes, apesardo crescer estupendo da sua po-pulação.
Não parece, portanto, de utlll-dade nacional o aumento da nos-sa CAmara de Deputados... e,como vimos, trará um deseouill-brio para o nosso sistema federa-

"INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DO DECRETO
DO SALARIO-MÍNIMO"

O sr. Vizeu Oil, do Instituto dos Advogados Brasileiros, declara mais:"É ilegal porque a matéria é da co mpetência do Poder Legislativo"
A respeita da controvérsia Ju-rldlca suscitada pela recente ox-

pedlfio do decreto do SnlArln-
Mínimo ouvimos o sr. Vizeu Oli,
membro da Comissão especial de-
slgnada pelo Instituto dos Ativo-
gados Biwllelros pnra emitir pn-recer a respeito dn incnnstltuclo-
nnlidndo do referido diploma le-
cnl.Declnrou-nos quo acreditava
quo o plenário do Instituto dosAtlvoirndos Brasileiros, chnmndo
n docldlr-se sflbre n mntérln, na
t*;*óxlmn soxta-felrn, aprovaria

an conclusões da comissão espe-ciai, de vez que é manifesta nlnconstltuclonnlldadc de quo so
revesto o decreto do Salárto-Mi-
nlmo, pela razão multo simules
de quo comoctlndo no Poder Lc-
glslntlvo n íixnção do "qunntum"
do salário-mlnlmo, c proibindo aConstituição Federal do 1910 adclogaçfio de poderes ao presidén-te da República falecia compe-téncia para a dceretaçfio.

Disse-mals:— "Argumenta-se, contra a in-constltuclonalidndo do referidodecreto, que o Presidente da Ro-
pública, na vigência da Consti-tuição de 1940, Já teve oportuni-dnde de, à revelia do Poder Le-
glslntlvo, expedir em 20 de de-zembro de 1051, o decreto 30.342,
que fixou novos níveis do salário-minimo. O argumento não im-
pressiona. Na vigência da Cartade 1937, que íixavn, da mesmaforma que a Constituição de 1940,a competência do Poder Legislntl-vo para a fixnção, por lei, dos nl-veis do salário-mlnlmo, o presi-dente da República usando dafaculdade prevista no artigo 180,rxpediu o decreto-lei 2.162, de 1:de maio de 1940, que fixou, na-
q*.*.ela ocasião, novos níveis do sa-

Otto Prazeres

DR. AUGUSTO LINHABES
OÜVJDO, NARIZ e GARGANTA — Rua México n 98 - 8.° andar.Consu. diárias: Das 9 às 11 — 14 às 16 horas — Teleíone 22-0515.

(24710)

CARTÓRIO DE PAZ CAPIXABA
i EM TERRITÓRIO MINEIRO

Selo Horizonte, 24 (Da sucur-
sal} -— O Tribunal Regional
Eleitoral, em sua última reunião,
apreciou a denúncia recebida portelegrama do juiz de paz de
Mantena, de que o governo do
Espirito Santo instalou em ter-
ritório mineiro um cartório elei-
toral. Resolveu o T.R. enviar
uma cópia ,do telegrama ao mi-
nistro do Tribunal Superior,.

0 SUPRIMENTO DE Cr$
107.934.566,70

ao Ministério da Marinha
O diretór-geral da Fazenda auto-

rizou o suprimento de Cr$ .. .,
107S34.566.70 ao Ministério da Ma-
rinha.

Outrossim, determinou a ¦ remes-
sa do processo à Diretoria ;da* Des-
pesa Pública para os devidos fins.

LÜSOTROPICOLOGIA:
QUE E?

Hoje a terceira conferência
de Gilberto Freyre

Hoje às 18 horas, no salão de
conferências do Gabinete Por-
tuguês de Leitura, à Rua Luís
de Camões, Gilberto Freyre da-rá a terceira lição do curso de
lusotropicologia que vem reali-
zando desde 18 deste mês, aqui
no Rio, a convite do Instituto
Português da Alta Cultura, comsede em Coimbra.
Êste curso deverá ser repetido
em universidades européias e
norte-americanas, que vêm con-
vidando o autor de "Um brasi-
leiro em terras portuguesas" pa-ra dirigir cursos sobre o que êle
denomina tropicologia em gerale lusotropicologia em particular.O curso atual é de oito lições.
Duas já se realizaram, para pú-blico numeroso. Na terceira, ade hoje, o conferencista conti-
nuará a _ definir a matéria paraconsiderá-la então nos seus an-
tecedentes, tais como se encon-
tram nas obras de Camões, na
de Garcia de Orta, na de Fer-
não Mendes Pinto e na de Soa-res, devendo na última lição
destacar o "sentimento luso-tro-
picai da cultura brasileira".

Aos inscritos que assistirem
todas as lições serão conferidos
diplomas.
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lAiin-mlnlmn, Poderia, naquela
oportunidade; fixar os nivela doRalftrlo-mlnlmo por decreto. Pro-feriu fazô-lo por dccrcto-lel.
EXPOENTR MÁXIMO DA CUL-

TURA JURÍDICA

Da mesma forma, ainda na vlscn-
Rêncla da cana de 1037, presidenteda República expediu o Decreto-lei
5.077, de 10 de novembro do1043, que dispunha, também, sô-bre a ílxaçílo de salarlo-minimo.

Ora, se nessas duns oportuni-dades o presidente da Repúblicareconheceu ser da competência
do Congresso (cujas atribuiçõess. cxa. usurpou) a fixação do"qunntum" do snlirlo-mlnlmo,
tanto que a letrlslnüo daquelas
providências so fêz por decreto-lei, por que, na vigência da Cons-tltiiiçSo de 1040, que reproduz, noseu artigo 157, inciso 5, o mesmo
preceito consignado no artigo137, letra "h" da Carta de 1037,nfio se hi de reconhecer, no Po-der Legislativo, a competência
para a íixaçfio do saiárlo-mlni-
mo?"

Perguntado sobre se a Consti-tuição Federal de 1046 revogaratodos as dispositivos da ConsolI-dnçüo das Leis do Trabalho queregulam o processo de apuração,

pelas Comlssõeji do Salãrln-MI-
nlmo, dos níveis do 8alario-Mí-
nlmo, respondeu:

"Nfio — A competência pnrnn fixando ou decretação é queesta afeta no Poder Legislativo.
O processo de Investigação con-
sltarla do que trntn a Consolida-
çfio dns Leis do Trobnlho, < da
ntrlbulção das OÓmluOes do Sa-
lAHo-Minlmo, Comlssêes, essas,
que, feita a npurnçfio dns condi-
çfies cconAmlcnA do cada região;
zona ou subzona, roméÇcm, ao
presidento da Ropúbllca, o restil-
tndo de suas InvestlRaçfies. pirsim vez o presidento da Reortbil-
en, por mensagem, encaminha :io
Poder Legislativo os resultados
obtidos pelas Comissões do Sn-
lárlo-Minlmo, se Inicia, no Con-
gresso, o processo de elaboração
dn lei que fixara, afinal, os novos
níveis. . .

Êsse é o procedimento que, aomeu ver, deveria ter sido adota-do pelo presidente da Repúbli-ca".
Finalizando, declarou que, ten-do em vista que o Instituto dosAdvogados Brasileiros representao expoente máximo da culturn

Jurídica do Brasil, seu pronuncia-mento, seja qual fôr, deverá serbem meditado e ponderado pelasnutoridndcs resnonsiveis pelosdestinos do Brasil.

,¦-*.- . .--•*¦ ¦ T Rio gc jagjUtOJ Àv. Presidente Wilson, 165-4, (ao lado da Embaixada dWV¦yjÉEiügffiÈte sz-mbi.6 »jj.s.àsn

ENCERROU-SE 0 III CONGRESSO NACIO-
NAL DOS MUNICÍPIOS EM SÃO

LOURENÇO
Houve infiltração do ademarismo

O Conselho Deliberativo da As-tos fiscais, inclui a aplicação de

PREFEITURA
PASSARIA A CHAMAR-SE "NÉSTOR MOREIRA"

A ATUAL RUA DA RELAÇÃO
Ginásio "Professor José Accioli" em

Marechal Hermes
Em nucllfncln, o prefeito recebou

ontem, nn enlAo nobre tio PnlArio
Gnannhiirn, quase todos os vereudo-
rei intenrantes dn maioria, bem co-
mo os »,!¦!,•. MArlo Martins, Gladstone
do Melo o Aníbal Esplnhclra, com-
ponentes da minoria, que lhe fb.c-
ram enlrcRa do requerimento, apro-
viiiln por unanimidade no decorrer
da r.rtfii. <ii» ontem da CAmara Mu-
nicipal, dando a dcnnminiiçi.i. de rua
Repòrtõf.Nçstòr Moreira à atual rua
da Itt-l.-iç.lo.

Fnlnndo hn oportunidade, o pro-
nldcnto dn Legislativo Carioca' cx-
pIVcui a atitude tomada pelos mem-
bros daquela Casa LcBljlatlya, fa-
íeiido, em seguida, a entrega no pre-
feito dn proposição. Usou, entilo, da
palavra o,governador-da cidade, qun
inicialmente falou da scu empenho
p.u.i salvar a vlda do repórter es-
pancado pela policia do 2.° D.P.

Acentuou, entretanto, que cm
principio era contrario A modifica-

eoc,", de nomes tradicionais dns ruas,
comprometondo-M por6m a cstutliir
o assunto.

Finalizando, discursou o vereador
MArlo Martins, nutor do rcquerlmcn-
to, dizendo entre outras colsns que
esperava do prefeito o acatamento
dn oplnliio dos vereadores, que ro-
pieiontam naquela Cosa Legislativa
a palavra dos moradores desta ca-
pitai.

O prefeito assinou ontem resnlU'
çAo, dando a denominação de "Pro
fcsior José Accloll", ao ginAslo mu-
nicipal situado em Marechal Hermes,
cm homenagem Aquele catcdrAtlco
do Colégio Pedro II.

A Municipalidade recolheu ontem,
o ImportAncia dc CrS 17.fl26.3S4.00.

REBELIÃO EM SAO PAULO CONTRA
AS NOVAS TAXAS DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL
Proposta, na grande concentração de Bauru, a
recusa ao pagamento — Recurso à justiça —

O salário-mínimo

sociaçao Brasileira de Municípios,em sessão reollsada na noite de sâ-bado último, no dia do encerramen-
to do III Congresso de Municípiosem São Lourenço, decidiu, por maio-ria, confirmar sua resolução daneite anterior, que, elegeu parapresidente da entidade o vereadorOsmar Cunha, líder da maioria naCâmara dc Florianópolis e cátedra-tico de Moeda e Crédito na Facul-dade de Economia de Santa Catari-na. O professor Osmar Cunha su-
bstltui, assim, para o novo manda-to, o professor Rafael Xavier, quefoi aclamado presidente de honra.Foi, também, reeleito para a presi-dência do Conselho Deliberativo o
sr. Osório Nunes, que, como o sr.
Osmar Cunha, foi sufragado pelarepresentação das bancadas ds mu-nicípios de vinte e três Estados e
Territórios.

ASSUNÇÃO DAS FUNÇÕES

Empossada em São Lourenço, a
nova diretoria da Associação Bra-
sileira de Municípios assumiu, on-
tem, suas lunçBes, na sede da en-
tidade, no I.B.G.E. O sr. OsórioNunes, presidente do Conselho De-
liberativo, apresentou os srs. Os-
mar Cunha, presidente da A.B.M.,
Fenelón Nonato da Silva, primeiro-secretário e o economista Benedito
Fonseca Moreira, tesoureiro, aos
srs. Moacir Silva, presidente em
exercício do I.B.G.E. .e MaurícioFiltehiner, secretárlo-geral do Ins-
tituto, os., quais.asseguraram plenoapoio á *riova dtrcjão da-Assocfação
Brasileira de Municipos.

O ADEMARISMO NO CONGRESSO
Os acontecimentos desenrolados

no III Congresso Nacional de Mu-
nlcipios vieram revelar que o ade-
marlsmo pretendeu assaltar a Asso-
ciação Brasileira de Municípios, pa-ra que esta se viesse a constituir
em mais um instrumento de sua
ação politica no pais. Tanto» que ás
lutas desenvolvidas entre vinte e
três delegações dos Estados e Ter-
ritórlos de. um - lado, e representai},-
tes paulista, de outro, nada maisrepresentaram que a resistência dos
municipalistas brasileiros ao gru-
po da Associaciação Paulista de
Municípios, hoje nas mãos do sr.
Aniz Badra, vereador de Marilia,
que, como sc sabe, foi elevado a
presidente da última entidade cita-
da mediante chamada, feita pelo
P.S.P., aos prefeitos e vereadores
ademaristas de São Paulo. A nota
infeliz do Congresso de Municípios
foi a exploração efetuada por nu-
meroso grupo de representantes de
São Paulo, do nome do sr. Rafael
Xavier, com anuência deste. A in-
filtração ademarista foi de tal or-
dem no III Congresso Nacional de
Municípios que, após as eleições do
Conselho Deliberativo da A.B.M.
e reunião deste, logo a seguir, para
proceder às eleições dos. Conselhos
Diretor e Fiscal, houve no plenáriodo Congresso verdadeiro show, des-
tinado a intimidar o Conselho Dell-
berativo da A.B.M., o qual con-
firmou as eleições realizadas no dia
anterior, mantendo eleito para pre-sidente da A.B.M. o sr. Osmar
Cunha, vereador da Câmara Muni-
cipal de Florianópolis o professorde Moeda e Crédito da Faculdade
de Ciências Econômicas de Santa
Catarina.

Mas a infiltração não ficou nisso.
Ao que tudo indica, ela pretendeIr além dos dias do Congresso,, pois
até as noticias oficiais, distribui-
das pelos órgãos oficiais, estão sen-
do manipulados no sentido de obs-
curecer a vitória das vinte e três
delegações que, no Congresso, se
manifestaram contra o ademarismo.

CONSELHO DELIBERATIVO

SSo Lourenço, 24 (Asp) — O Con-
selho Deliberativo da Associação
Brasileira de Municípios esteve reu-
nido no Hotel Brasil, em São Lou-
renço, Minas Gerais, as 20,30 horas
do dia 22 de maio de 1954 paraeleição do Conselho Diretor, objeto
de uma reunião de lideres dos mu-
nicípios de cada Estado e Territó-
rios Federais havida na madrugada
do mesmo dia.

O Conselho Deliberativo, com a
presença de número legal para vo-
tar, decidiu rejeitar a mencionada
proposta e ratificar as eleições reali-
zadas as 18 horas do dia 21 de maio,
na varanda de Inverno do Hotel
Brasil, de acordo com a publicaçãooficial que constou do Boletim ln-
formatlvo n.° 9 — edição matutinade 22 de maio de 1954 e quefoi a seguinte: Censelho Deliberati-
vo: Presidente .— Osório Nunes —
Distrito Federal; 1.» vice-presiden-
te - -Francisco Machado vlila —
Bio Grande do Sul; 2.° vlce-presi-
dente — JoSo de Paula Teixeira
Filho — Goiás;. 3.° vice-presidente

Oséas Martins — Amazonas; 4.°
vice-presidente — Antônio í,onantoJúnior — Bahia; e 5.» vlce-presi-
dente — Josino' Bocha Loures —
Paraná. Secretário-Geral — Araújo
Cavalcanti — Ter. Federal do Bio
Branco; 1.° Secretário — Yves Or-
lando .Tito do Oliveira — Bahia; e
2.° Secretário"— Moreira Camargo

Espirito Santo. Conselho Diretor:
Presidente —Osmar Cunha — Santa
Catarina;. Vice-Prcsidente — Reny
Rabelo — Minas Gerais; 1.? Secre-
tário — Fenelon Silva — .Plaul;
2.° Secretário - -Afranio Melo —
Alagoas; 1.° tesoureiro-— Benedito
Fonseca Moreira — Distrito Fede-
ral; a Z.° tesoureira — JulivalBè-
bouças .— Bahia.

^Operaçío Munfeiípto"

Encontra-se ho Blo o sr. Louri-
vai Baptista, prefeito do Município
de SSo Cristóvão, em Sergipe, que
participou dom Congresso Nacional
de Municípios, em São Lourenço.

O sr. Baptista," eleito V secreta-
rio da Mesa Diretora ÜO Congres-
so o membro do Conselho Dellbe-
rativo da ABM, íoi 9 Autor da
emenda qut possibilito**, a rápida
aprovação do projeto da "Operação
Município".

Tal plano de autoria do sr. Araú-
jo Cavalcanti, secrétárlq^geral da

3 bilhões de cruzeiros, por partedo Governo Federal, em serviços nascidades do interior, durante cinco
anos. Esses serviços consistirão emobras de saúde, educação, transpor-
tes, forças e energia.

Os surdos-mttdos

Participou do Congreesso dos Mu-nlclplos uma delegação do Instituto
Nacional de Surdos Mudos, do Riode . Janeiro, que comunicou aos con-
gressistas, particularmente àqueles
que representam regiões do paisem que se tem verificado maior
incidência de surdos, a açãe do
riferido Instituto, quer em relação
à assistência direta dada a esses
deficientes, quer pela preparaçãode professoras técnicas a cargo do
seu Curso Normal. A delegação
6 composta do técnico de educação
e professor Barroso Júnior e dos
professors Adriano Pinto, Carmen
Reis e Elza Chaves Pinto.

DR. J. M. GREY - CIRURGIA
Prof. da Faculdade - .2.°s, 4.*>s, e 6."s

das 14 às 19 horas. Tel.: 42-904D.

0 PARQUE DE INFLA-
tf MÁVEIS,

p Mais* uma carta,'sôbre o caso, do;
engenheiro F. V. Miranda CarvalhoT
Diz o ex-superintendente daAdmi-
nistrâção do Porto:"Releve-me o incômodo de mais
uma vez vir ocupar espaço no seu
apreciado Jornal. Disse nas minhas
cartas e é fato, que o Deputado
Jopperf é coautor do decreto 
23.629/33, se êle se julga cúmplice,
isso é. lá, Com êlér, 'J ,«*'*ÍV:i •
O _ 2.» do art. 3.° do citado de-
creto, dispõe: "Só será permitida a
construção de tais depósitos (de ln-
flamávcis) em ilhas e em lugares
que /iquem, quanto possível, isola-
dos do moutmento principal do

•porto, mediante licença do Depar-
tamento de Portos e Navegação."

Nenhum local existe no cais do
porto, mais adequado à localização
do depósito do que o extremo do
Cais do Caju. Renovo a pergunta
onde deucriumos desembarcar a ga-
solina, na Glória, no Flamengo?

O projeto foi feito por mim e
aprovado pelo Departamento de
Portos e Ministério da Viação. O re-
gulamento foi pois, cumprido a ri-
gor. Atenciosamente. F. V. de
Miranda Carvalho".

N. <la R. — O que devemos acres-
centar a esta carta está no tópico
da 4.» página, sob a titulo: "O par-
que de in/Iamdtieis".

BENEDÍCTÕ BARROS
E

Gustavo Philadelpho Azevedo
ADVOGADOS

Av. Almirante Barroso, n.° 97
4.o andar .Tel.: 42-6729

PEDRA FUNDAMENTAL 00
POUSO FERNÃO DIAS

Será realizada no próximo dia
29, às 11 horas, no quilômetro 137
da rodovia Presidente Dutra, a so-
lenidade de lançamento da pedrafundamental db Pouso Fernão
Dias, a ser construído sob os aus-
pícios do Touring Club do Brasil.

Hoje em seguida, aos convidados,
será oferecido um almoço no Es-
porte Clube da Usina Açucareira
Posto Real (estrada de Quatis),pe-
la diretoria do Touring Clube do
Brasil.

DEPARTAMENTO- DO PESSOAL
Despachos do Diretor — Aurora

Ferreira Plmentel — Prorrogo portrinta dias; Lourdes Pereira NevesVenha por Intermédio do Juizo
competente; Nelson Splnola TeixeiraArnaldo Cavalcanti dc Albuquer-
que — Indeferido; Jorge Saturnino
de Menezes — Arqulve-se, por pc-rempto; Maria Lídia de Moraes —
Nada há que deferir; Cícero dc Cas-
tro Rosa — Adão Alves de AzevedoAlfredo Teixeira Veludo — Ano-
te-sc; Nilo Nascimento Filho — Ed-
na Di.-n — Rlchot Glória Guarlno de
Crlzcudo José Marinho — Indeferi-
do; Elltn Pinto Seidl — Indeferido.
Ondlna Mariz Boisson — Judith Pes-
soa Garcia — Benedito Salgueiro da
Silva — Maria da Glória Figueiredo
Silva — Maria Angelina Bartlett Ja-
mes — Abonadas as faltas; Ligia
Barcelos da Silva — Maria Tereza
da Costa Bastos Vieira — Neuza
Costa Campeio — Lctlcla Nogueira
de Oliveira — Autorizo.

INSPEÇÃO SAÚDE DE PROFES-
SORES PARTICULARES

¦Estão convidados a comparecer no
prazo de cinco dias, ao Departamen-
to de Saúde Escolar, á avenida Al-
mirante Barroso, n."> 91, 6.° andar,
sala 602, de 12 às 15 horas, munidos
de carteira de identidade e cartão
de protocolo os seguintes cândida-
tos: Antonieta de Almeida Mansol-
do — Antônio Dias — Arnaldlna Bi-
tencourt da Silva — Aurize Rosa de
Lima — Carmen Leite Monteiro —
Anair Monteiro dos Reis — Anelle
Letlcia Zeni — Castorina Lopes da
Silva — Cecília Mareia Bacellar Rei-
ser — Célia Velloso Martins — Ce-
leste Bonfim Ramos — Daisl Fio-
riano de Carvalho — Daisl Mello
dos Santos — Dalva do Nascimen-
to Costa Villar — Dilma Fernandes
Cadilhe — Elisa Pereira Mendina —
Elza Costa de Paiva — Eulice Ma-
galhães dos Santo3 — Francisca Ma-
ria Duarte Bueno — Francisco Ro-
drigues de Carvalho — Gelsa Bran-
dão — Geraldo Moreira Santana —
Gilda da Silva Rocha — Gyslene
Soares Fajardo — Helena Dias Ran-
gel — Henrique dos Santos — He-
rondino de Mesquita Paes Júnior —
Inayhá Machado Pinheiro — Irene
Vantil — Ivette Teixeira Chagas No-
gucira — Jorglna da Silva TravassosJosé Borges Eraldes de OliveiraLéa Lúcia Ferreira — Lúcia Gui-
marães Moraes — Luiza Cândida
Merece •—¦ Magdalena Ferreira do
Nascimento — Maria-Amélia^Pereira
Maia — Maria Antonieta BemardesMaria Cecília Paiva — Maria da
Conceição Garcez — Maria Estella
Garcia Dias — Maria da Graça Mar-
quês de Freitas — Maria Fernandes
dos Santos — Maria de Lourdcs Al-
ves Teixeira — Maria de Lourdes
Cavalcanti Bortolazzo Alves — Ma-
ria Vlctorla Guimarães Goulart —
Marly de Bethencourt — Marly de
Lima Pinto — Matilde, Agenor de
Souza — Miriam Demétrló da SilvaNelion Medeiros de VasconcelosNilza de Castro Soares Telles —
Olga Maria Alves da Costa — Oti-
lia Lemos Maia Pereira — Thereza
Máximo Duarte — Vera Seabra Ra-
mos — Walklrio Rotay — Yedda de
Rocha Passos — Zllda de Macedo
Carvalho Guapiassú — Adelino Car-'os da Cruz — Alice de Alencar —
Alpia Ferreira Couto — Alzira Al-
berla Henrlques de Barros — Ana
Rita Cornacchia — Áurea Lisboa
Teixeira — Branca Parracho San-
tana — Carlos Alberto Lusvarghi —
Clarlsse Stukart Rosebaum — Ca-
tharina de Oliveira Costa — Ceies-
te Lia Fernandes — Celi da Costa
Barbosa — Dulce Maier Aguiar —
Elisabeth Canongla — Emllia da
Piedade Gomes — Emilia da Serra
Monteiro — Esther Gomes CarveiraEva Alves Marcelo — Francisca
de Castro Ferreira — Gema Gal-
gani Bruzzi — Gilda Ripper Nunes

Helena Barroio Monteiro — He-
lcna Rodrigues de Oliveira — Hilda
de Jesus Pierre — Iramira de Araú-
jo Lopes — Isa de Matos Prates —
Jandira Fontoura Machado — Jan-
dirá Soares Laranjeira — João Ca-
taldo Sobrinho — José HUgo Fer-
nandes de Oliveira — Júlia Costa de
Oliveira — Júlia de Oliveira SouzaLcopoldlna Netto — Lourdes Fer-
nandes Loureiro e Lourdcs Telles
de Carvalho.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

Atos dó Secretário — Designando
Néstor Vanderlei Curió, para a Bi-
blloteca Municipal; Antonia Vieira
Vilar, para o Departamento de Edu-
cação Primária; Álvaro de Barros
Lins, ¦ para o Departamento de Edu-
cação. Técnico Profissional; Léa Fl-
gueiredè Pimentel, para o Departa-
mento de Educação Complementar;
Marlza Pinto Corrêa da Costa, para
a Biblioteca Municipal; Celina Pas-
sos, para exercer a função da re-

gente de turmas no anexo do I. T,
E., na cadeira de Matemática c Sa-
murltana Vieira Corrêa da Costa,
para exercer a função de regente de
turmas do Curso secundário, do I.
T. E.

Despachos — Colégio Mário Bar-
reto e Colégio I — Arqulve-se.

SECRETARIA DO INTERIOR
E SEGURANÇA

Atos do Secretário — Designando
Fernando Silva dc Lacerda, para o
Departamento de Fiscalização; Luiz
Barcelos — Joslas da Sllvn — José
Evangelista c Darci Rosa de Castro,
para a Policia dc Vigilância.

Despachos — J. F. da Silva Adu-
bos c Cola — Legalize o galpão e
volte; Empresa de Propaganda Prin-
ter — Cancelo o auto dc flagrante;
José Lopes Lima — Indeferido; Luiz
Tavare3 Corrêa — Mantenho o in-
deferimento.
SECRETARIA DE AGRICULTURA

Ato do Secretário — Designndo
Manoel Furtado de Mendonça, para
o Departamento de Abastecimento,

SECRETARIA DE SAODE
E ASSISTÊNCIA

Ato do Secretário — Designando
João Coelho de Lucena, para o De-
partamento de Assistência Hosplta-
lar.

SECRETARIA DE FINANÇAS
Atos do Secretário — Designando

Ignês da Conceição Biságolo, para o
Departamento do Tesouro e Rui Fer
nandes Maia, para o Departamento
da Renda Mercantil.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
- MUNICIPAIS

DESPACHOS DO DIRETOR
Olga Moreira da Cunha — José

de Oliveira Filho — Indeferido, em
face do parecer; Antônio Garcia do
Amaral — Indeferido, por falta dc
amparo legal; Papelaria York Liml-
tada — Jorge Pereira, Comércio e
Indústria S. A. — Casa Bravard —
Estabelecimentos Gráficos Iguassu
Ltda. — Papelaria União Ltda. —
Papelaria Alexandre Ribeiro Ltda. —
Jorge Pereira, Comércio e Indústria
S. A. — Deferido. Pague-se; Bene-
dito Tavares — Jorge Ramos: Coitnr.
bra — Deferida a Reversão;,-Dor^.
valina Rangel de Campos •gç-l Júlia
Ribeiro do Nascimento — Deferida,
a habilitação prévia à pensão; Elza
Ramos de Araújo .— Antônio Gon-
çalves Curvello — Juvenal de OU-
veira — Maria Elias de Oliveira Ro-
cha — Deferida, a habilitação à
pensão; Elza Alves de Alencastro —
Sebastião Rocha — Hermogenes Jo-
sé da Silva — Arlston José Sampaio.
— Nelson Gomes de Oliveira'.— Buth
Paiva de Lacerda — Joaquim José
da Silva Ribeiro Júnior — Silvestre
Ferreira — Palmira Carvalho de Sou-
za Borges — Renato Ribeiro Fru-
tuoso — Mário da Fonseca Salga-
do — Nalr Teixeira de Lima — Ru-
bens Bahiense Meireles — Alzira
Soares — Sosthenes Moreira dos
Santo3 — Manoel Alves da Silva —
Agostinho Pereira — Maria de Lour-
des Joppert Gaglianone — Douglas
Ribeiro Salgado — Balblna Olinda
Corrêa de Araújo — Accaclo José
do Nascimento — José Glicério de
Oliveira — Deferido.
CENTRO DOS DEPACIIANTES DA

PREFEITURA E RECEBEDORIA
DO DISTRITO FEDERAL

O presidente do Centro dos Des-
¦ pachantes da Prefeitura e da Rece-
bedoria do Distrito Federal, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 24 letra "d", dos Estatutos em
vigor, convoca 03 consócios em gozo
dos direitos estatutários para Assem-
bléia Geral de que trata o artigo 13
do mencionado Estatuto, em sua se-
de social, à rua dos Andradas n. 9G,
grupo 403, a fim de, em 1.» convo-
cação âs 18 horas e 19 horas a 2.",
tratarem da seguinte pauta de tra-
balho:

a) — receber as despedidas da Dl-
retoria que termina o seu mandato;

b) — discutir e votar o Relatório
e o Balanço da administração que
ora finda, apresentados pelo presi-
dente, em nome da Diretoria, e o"Parecer do Conselho Fiscal";

e) — eleger os membros da nova
Diretoria, do Conselho Deliberativo
e de Colaboração e os do Conselho
Fiscal'".

Dmiril, S.P. — 21 (Asp.) - Ab
:o,:iü liiir.i'. ii • ontem, nos salões do
Automóvel Clube" desln cidade, ti-
ve Inicio a concentração das Asso-
i_'I:ii,'íh". Comerciais mi Estado de
São Paulo, com a presença dos co-
mcrclantcs de todo o Estado, lide-
rados pelo sr. João Dl Pietro.

A sessão Inaugural foi nburta pelo
sr, Antônio Garcia, presidente dn
Associação Comercial de Bauru, que
falou sôbrc ns finalidades das reu-
niões. Aisuinlndo a presidência <l i
Mesa, o sr. João Dl Pietro pronun-
ciou longo discurso, no qual toca-
ll/mi a situação econômica e finan-
cclrn dn pnls."A politica de tabelamento — dis.
sc o presidente dn Associação Co-
mercial de São Paulo — revelou-se
sabidamente contraproducente c de-
scstlinulnnte. Depois dc uma expe-
ní.nrin do mais dc dez anos cm que
no»«o povo vivou sobre os mals va-
rlndos regimes dc controle de pre-
ços, ninguém pode em sã oonsciên-
cia deixar dc reconhecer a totnl Ino-
flclência dessas diretrizes. As difi-
culdades cm que defronta o pais In-
temnmcnte são o reflexo, de modo
sóbrio, do nosso intercâmbio no ex-
terior.

A crise dc divisas resultante da
exportação insuficiente para aten-
der as nossas necessidades de lm-
portação levará o governo a uma
série de experiências dc InUrvcnçflo
e as sucessivas alterações no re-
glme de nosso comércio externo
criando um clima dc desconfiança
o afugentando os capitais estran-
gciros que eventualmente desejas-
sem intervir no Brasil".

Sôbrc o salário-mlnlmo, tema que
eslá aonixonando todos os homens
da indústria c comércio do Brasil
interno. dls?o o sr. João Dl Pietro;"Os novos níveis são uma ilusão pa-
ra quem recebe e se patenteará no
momento em que o cusio da produ-
cão repercutir nos preços das utlll-
riades" A elevação das contribui-
cõps devidas ao» Institutos de Pre-
vldêncln foi outro tema descnvol-
vido oelo dirigente das classes con-
servadoras de São Paulo. Afirmou
o sr. Presidente que, ns pronoreões
desses aumentos sâo Insustentáveis
para empregados e empregadores,
principalmente tendo-se am vlstu
que por certo continuarão os nos-
sos organismos de Previdência So-
ciai, a aguardar definitivamente a
quota devida nela União. Estima-se
aue a arrecadação de previdências
não seja inferior a vinte bilhões dé
cruzeiros anuais, o que representa

receita de Iodos os Municípios bnillelros e conjunto." E (ri*™. «S,
ra essa fabulos.-, orrecodaçüõ uriImposto um ônus do 14 por ceni,«obre oi salários, cuja inctndc seripngu pelo empregador e outra mi.tnde peloa empregados o nue au»dizer que o trnbalhndor nüo i"ríbeneficiado pelo Snldrlo-Mlnlmo
além de arcar com ns cnnscaliên.
cias dos novos cuslos dn produçioA política económicn traçada neiogoverno tem afugentado n vinda *.cnollnls c.slrnnpclros."
_DI»J0 que n política cambial j0Hrnsll c a situação ne tende n siri.vnr, endn vez mais. o Salârlo.M|
nlmo vai agravar ainda mnls o pro."lilemo dc fixação dos preços. A no.¦ilção das classes nroduloras cm rt.'ação ao Silárlo-Mlnlmo é a de milhorar cadn vez mals o poder dtcompras dn mnraa popular, aflrman-do oue enlre os empregadores eempregados deve haver uma nrrfeita harmonia, p r"

A Associação Comercial de Marllia pediu aos convencionais nutoprovnsscm o trabalho qu» 0 VJoão Dl Pietro acabava de itr _que foi feito oor aclamação uni.nlme.
Com a palavra, o sr Osvaldo R|z0da Assocaicão Comercial de Bauru'disse que os Institutos desde o ru»fundação têm sido dirigidos norelementes políticos que atuam sem-

pre com objetivos políticos nunesem função do bem público. Os em"
pregadores devem, como conlrl.buintes, participar dn fiscalização
da aplicação das verbas dos Insti.tutos que em vários casos, s,1o em-nregadas em negócios estranhos àPrevidência Social. Concltou o co.mércio não recolher aos cofres previdenciárlos as cotas suas e dos em-
pregados, antes de si-r Julgado umrecurso na justiça, dizendo que a!mesmas devem ser depositadas emJuizo.

AMFACAM PARALISAI! OCOMÉRCIO DE CANA
Rio Bronco, M. C,„ 2. — (Do cor-rcspondentcl — Os plantadores dacana do município, cm reunião daAssociação dos Plantadores de Ca.na, afirmaram o m-opósito de nãocortarem e nãn fornecerem cananté qu? sejam conhecidos os preçosda matéria-prima e do acíiear cmface da dlsnaridade do salárlo-ml.

nlmo estabelecido no Estado de Ml.nas Gerais, exige-se um aumento
de 110.00 cruzeiros por tonelada decana

Pi*. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS — TRATAMENTO E OPERAÇÕES
DA PRÓSTATA. Rua Senador Dantas, 44 - 3.° andar. Tel. 22-3367

' (26H5)

DR. OSBORNE — RAIOS X
Tomograflas, Exames em residên-

cia. — Edifício Odeon — 7." andar,
— Salas 718 e 719 — Cinelândia. —
Sempre um médico das 9 às 17 ho-
roa. — 22-6034 — 26-9238 — 37-6227.

HOMENAGEM A PRUDENTE
DE MORAIS NETO

Os colegas, amigos e admiradores
de Prudente de Moraes Neto (Pe-
dro Dantas), vão homenageá-lo pòr
motivo do transcurso, anteontem, do
seu cinqüentenário natalicio.

Essa homenagem ao conhecido
jornalista e escritor está sendo
promovida pelos jornalistas pollti-
cos que Integram a Bancada de
Imprensa na Câmara dos Deputados,
da qual é êle uma das mals altas
expressões. A ela estão também
sc associando deputados e senado-
res. Constará de um almoço a rea-
lizar-se na próxima sexta-feira, dla
28 do corrente, às 13 horas, na
Churrascaria Gaúcha.

Às listas de adesão encontram-
se, na Câmara, com o deputado Lo-
po Coelho e na Sala de Imprensa,
além de uma no Senado e outra
na redação do "Diário Carioca".

SEGUIU PARAO FaQUISTÃO
Partiu domingo, com destino a

KarachI, onde irá, exercer as fun-
ções de embaixador do Brasil, o
tenente-coronel Hugo de Manhães
Bethlem.

Ao seu embarque compareceram
o ministro Vasco T. Leitão da
Cunha, secretárlo-geral do Itamara-
ti, e o encarregado de negócios
do Paquistão, sr. Abdul Aziz Fa-
rooq.

/ar/a
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RUA DA CARIOCA, 31

Variado sortimento
dos afamados calçados
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liiÇÍRDA-CHUVAS
?ÍÍVl ARMAÇÃO

OBJETIVO DOS AÇOR-
DOS DO PCB COM

OUTROS PARTIDOS
Neste momento, estão sen*

do negociados acordos entre
o PCB e agremiações demo-
cráticas do país, para que o
PCB possa eleger seus re-
presentantes no próximo
pleito. Tais acordos fazem
parte de nm plano cujo ob-
jotivo é transformar- o PCB
no fiel da* balança do Con-
gresso, Essas e outras rc-
velações sabre os planos do
PCB estão publicadas no
último número de VISÃO, à
venda em todas as bancas
de jornais do pafs.

.(66071)

DR. ILLYDIO SAUER
(cx-"assocIate*> do prof. Harry Bacon, de Filadélfia)

INTESTINOS, RETO E ÂNUS
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVOCons.: R. Martins Ferreira, 60 (entre Voluntários e S. Clemente)

Tels.: 26-3756 e 45-7556.
(219S9)

BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS, S/A
Fundado em 1923 — MATRIZ: BELO HORIZONTE

CAPITAL E RESERVAS: Cr$ 257.555.492,90
Filial nesta Capital: Rua da Alfândega, 27 —» Rua Buenos Aires, 22
AGÊNCIAS: PRAÇA DA BANDEIRA, Praça da Bandeira, 195 —
MADUREIRA, Rua Carvalho Souza, 288 — CAMPO GRANDE, Rua
Campo Grande, 100 — PILARES, Avenida João Pinheiro, 49-A —

BONSUCESSO, Praça das Nações, 44
Filiais cm São Paulo, Recife, Salvador e Porto Alegre e mais 100
Agências nos Estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Correspondentes em todas

as praças do país e nas principais praças do exterior.
Depósitos, Descontos, Empréstimos, Câmbio e Cobranças

(50641)

Rua Senador Dantas, 74 -Rio dc Janeiro
Aceifamos revendedores para algumas localidades ainda vagas.

BEBaB8SÍBE5S5g .'- g .í......à gjgg >'

sobrpssii sempre pela beleza
de tuas linhas. E ê de
construçio resistente •
toda prora!

CARACTERÍSTICAS: Contra-pedal, qua*dro de tubo sem emenda, equipada com
bomba, campainha e bolsa de ferramentas.
Finamente acabada nu cores: cinta, azul,
grená e preta.
Em proítaçSos mensais do

Cr$ 195,00
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1,° Caderno ^ CORREIO DA MANHA — Tôrçn-felra, 25 tie Maio do 1054

D i z e hi
no •••

, qur os cariocas têm tl-
lõVdlss escuros o tristes, qua-

se londrino*... mns sem o
jrlo gostoso de IA.

,,, que os molas Intelcc-
tuôís cslãii multo tristes eom a
jaídn do JaymB Chermont da
Divisão Cultural.

,,, que o Roberto Marinho
está mn Brando campeão de
bridge. Prático e teórico.

,,, que como a Policia não
(em mnis jeito mesmo, o me-
lhor é entregá-la no Jango.

,,, que n mais merecida ho-
m.naKeni deste últimos tem-
pos foi a que S. Paulo acaba
de prestar ao "Cicillo".

... que a Itália 6 vanguar-
dista nas Artes Piás ticos
atuais, como já íoi em várias
outras épocas.

.,. que o: prêmios do Salão
de Arte foram justos porque
o júri íoi bem escolhido.

,,, que o Instituto Nacional
de Fertilidade, já teve uma
grande utilidade entre nós:
procurar o liiimor que anda-
va bem baixo nestes dias in-
felizes.

... que amigas nunca de-
vem viajar juntas, sobretudo
para a Índia ou China. Sai ba-
rulho.

... que as Bodas de Ouro, e
mais dez ano;, do casal Feli-
ciano cie Athayde foram ma-
jesto.amente comemoradas.

Marion

PM PAGAMENTO A CREDO-
RES DO 14.° BATALHÃO DE

CAÇADORES
por fornecimentos feitos

em 1948
O ministro da Fnzenda submeteu

i consideração presidencial o pro-
.«so, com parecer favorável, em
que o Ministério da Guerra solicita
. abertura do crédito especial de
CrJ _7.16tt._0, destinado ao pagamen-
to de credores do 14.° Batalhão
dt Caçadores, com sede em Fio-
rlanópolis, Santa Catarina, por for-
necimentos feitos em 1948.

A respeito, o chefe do governo
proferiu o seguinte despacho: "Sim".

O homem e o avião

i
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...Suor e lágrimas (sangue, não) no Aeroporto Santos Dumont
O DIA DE ONTEM

Afinal, o assassino Peixoto joi «colhido |, cela.Estai» no-

JA vnl longo o tempo em quo vin-
lnr dc nvlílo Impllcuva cm nto decoragem. Em façanlin exlrdordlná-ria. Em í.lto do glória. Hoje onvldo 6 simplesmente mn melo do
trnnsporte. Como o bonde, como o
barco, como o trem. Com :i vantn-
gem do ser o mais veloz. Velocl-
dado que íol n grande porta nbertn
para umn nova era dn cIy.llu.Cfio.
Sem contar esta vantagem principal,do ponlo de vlsta poético: a de atrl-
bulr ao homem as possibilidades do
Píssnro. E sem contar, por outro
lado, o. terrível emprOgo do avllío
para fins bélicos: semeador de mor-
tes.

Falemos do nvlílo cm sua legl-
lima finalidade, a que nrdla no es-
plrllo do nosso Santo3 Dumont, no
cntrcgá-lo no mundo. Avião como
melo dc transporte. Avião a ssrvl-
ço dos homens c dns cidades. Dcsla
citíado, portanto, de São Sebastião,
ondo vivemos nós, nento de todo o
canto do Brasil. Cotio s? portam
o< homens desta cidade Irente no
avião?

AEROPORTO: BOCA DE DESTINOS

Umn ida no aeroporto responde
esta pergunta. Fomos. E sentimos-
lhe a vida, palpitante, grandiosa.
Impregnada dôste mistério que é o
próprio âmago da frógll existência
dns co.&ts c dos homens.

O "Santos Dumont" é aeroporto
apenas de linhas domésticas: Feérl-
camente Iluminado, a qualquer ho-
ra do dia, cm funcionamento eon-
tlnuo, sempre cheio dc gente — é
uma verdadeira boca a derramar
destinos este nosso Aeroporto San-
tos Dumont, um dos dois únicos ae-

E as alegrias também — Uma das poucas coisas que funcionam bem nesta cidade -- Ás emo-

ções da chegada e da partida — 170 aviões por dia, indo e vindo — O homem fascinado pelo
pássaro grande — A primeira impressão do Rio é a melhor possível: depois é que surgem os

¦ desencantos — Òs afobados, os calmos, os mártires, os heróis — As mulheres são mais cora-

josas — A graça e o mistério das aero-moças —• A eficiência da Polícia Militar

pago o preço ilo tuxlmutro. Oa po*
Iiclnls, (leB próprios, encarregam-se
do avisar BO pn.aug.lro desprovonl-
do quo a corrido t paga polo taxi*
melro, Corrlw-se Milm, mal» um
ubu.o que, ha tanto tampo, lur a a
buii ordem dos Wrvlgoi no neropor-
to. Qua (cria a vida da cldado,

tlclaplmelni, meno pela imíortfincia, mais pela tardança com
nnl! chega Em comi.ensn.ao, veio... furo outra verdade. MbJ,

\ murte
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Dessii'Policia que utndu ontem tentou, à força
um grupo de jornalistas e parlnmentares, nn ponat
M! O deputado Benjamin Farah undae^gounev^

por vin aérea. Ou melhor, que aqui
pita. Pois, segundo antes de ater-
rlsar, o vI?üo panorâmica que se
oferta no viajante, sobretudo se Ale
chega pcla noite, _A o leva ao des-
lumbramcnto,

Chego-sc, hd os abraços, o desem-
bnrnço dns malas, e logo os olhos
dão com o jardim fronteiro. Dão
com a mnosa de edifícios da Espia*
nada. Sobretudo dão com o Cristo,
alto, branco, lá em cima do Corco-
vado. E enlronta-se a cidade. Al
começam as desilusões. Mas a pri-
meira impressão é Inesquecível.

— Eu nunca pensei que o Rio íós-
se assim tão bonltol — disse-nos,
os olhos brilhando, a pernambucana
e jovem Clara Nascimento, Instai»-
tes depois dc desembarcar. .

O HOMEM E A MAQUINA

Durante uma tarde c uma nolto
permanecemos no aeroporto. Ven-
do. Conversando. Sondando anl-
mos, e também corações de pessoas
que chegavam, que partiam. Que
iam levar amigos. Que iam espe-
rar parentes. Ou que Iam simples-
mente, a passeio. Parece extrava-
gúncla. Parece coisa de maníaco.

W«M I
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À «spera cio vôo. Alguns assobiam. Outros lêem jornais.
Ha sempre o homem da capa

dos os Estados. Pousando em capl-
tais, como cm pequenas cidades de
província. De alguns anos para ca.
aumentaram consideravelmente cs
pontos de escala. Adiantaram-se
pelo Brasil. Podc-Se dizer que não
existe mais cldadezlnha do interior
onde o avião seja olhado, entre al-
voroços e deslumbramentos, como
"fenômeno". '

LAGRIMAS, . EXPECTATIVAS,
ALEGRIAS

Anda pela casa. dos três mil, o
número de pessoas que diariamente
partem, e diariamente chegam, ao
nosso aeroporto. Como partem? Co-
mo chegam? Há as reações mais
variadas, as mais controvertidas,
em face da viagem de avião. Su-
cedem-se os comportamentos mais
diversos, nos instantes que prece-
dem a partida. '.'-:'•'¦'

Uns chegam afobados, traindo o
enrvesismo que lhe recorta o coração.
Outros são extremamente calmos.
Chesam ao aeroporto conin se che-
gassem ao Taboleiro da Baiana pa-
ra tomar o banile. (Perdão. No Ta-
bolelro se chega com a firme dis-
posição de luta,' de enfrentar nmnp-
rosos adversários pela conquista de
um lugar. A comparação falha, a
favor da segurança aérea).

Ha os que chegam carregados óe
embrulhos, de maletas, de capns,
além rie malas. Há pessoas 'ncaoa-
zes de viajar sem capa, não obstan-
te o verão. Outros no entanto, via-
jam de mãos vazias. Aleur.s chesam
a sós. Partem sem abraços. Outros,
no entanto, ainda oue a viagem se-
ja apenas a São Paulo. Dor exem-
pio, ainda que regressem dois dias
após — levam ao embarque a fami-
lia inteira: despedem-se várias vê-
zes, fazem recomendações, recehem
conselhos. Ouvimos frases assim:

Não se esqueça ile apertar os
cintos. Bem apertadol

Ou então:Em cuío dc enjôo, basta rcspl-
rar fundo. É tiro e queda...

Os olhares dos parentes variam
Ora aquele que vai partir é o!had"
com admiração. Ora cum prolunda
pena. Ou com Inveja.

Há os que falam demais. Prome-
|-m escrever. Gabam-se. Portam-se
como heróis. Outros mais parecem
moribundos. Iucapozes de uma pa-
lavra. A alma em frangalhos. Pá-
lidos, os olhos esbugalhadiis. as mão»
se retorcendo uma na outra. Êstes
entram na fila de embarque, vol-
tam-se várias vezes: para acenar
um adeus que êlcs imaginam seia u
derradeiro. Lá da pista, voltam-
se ainda: mais um adeus. Parecem
mártires. A família chora. Dias de-
pois o fulano volta: fagueiro, lépido
feliz.

Há os retamatárlos. Alguns, de.
mais: perdem o avião.. Destes, uns
dão o desespero. Outros ficam apa
armados, sem ação. Outros fingem
^superioridade: dão pena.

O CHAPÉU E OS .TORIAIS

A fila de embarque. Alguns não disfarçam q temor. Ou-
tros sáo marinheiros de muitas viagens. As mulheres não
•:>.'->, dispensam o chapéu

roportos do mundo que se encon-
tram dentro de cidade. (O outro é
o de Tempehof, em Berlim.) Faça-
se justiça: poucas coisas, nesta lou-
ca e desgovernada cidade, funclo-
nam tão bem quanto o aeroporto.
E, por conseqüência, é sempre agra-
dável a primeira impressão que, do
Riò, tem a pessoa que aqui chega,

DEFESA DA INICIATIVA PRIVADA
Em visita ao SERDEF o Senhor OTHON MADER

CONVITE
Reune-se hoje, dia 25 de nfiaio, às 17 horas, em sua

sede situada na Av. Franklin Roosevelt, 194 — 8.° an-
dar, o SERDEF, a fim de receber o Senador Othon
Mader, representante do Estado do Paraná na Câmara
Alta. O referido parlamentar, conforme se recorda,
apresentou há pouco naquela Casa do Parlamento^ dois
importantes projetos de lei referentes à intervenção do
Estado na economia privada e ao monopólio de carga
e descarga de mercadorias.

Estão convidados para i assistir a essa reunião os
membros do SERDEF, representantes de todos os se-
tores das atividades sindicais e econômicas, e bem
assim todos quanto desejem debater os atualíssimos
problemas consubstanciados nas duas proposições acima
referidas. !_.;_..-_.

MILTON FREITAS DE SOUZA
Presidente

(66230)

Para as mulheres (de modo geral)
viajar de avião é coisa que exige
chapéu. Moça que vai ao Munici-
pai, ou à recepção elegante, de ca-
beca descoberta, não dispensa o cha-
péu para a viagem de av ão. O ves-
tido novo é outra exief-ncla. Prin
clpalmente se vai de regresso à terra
natal. Geralmente, a mulher escon-
de o nervosismo melhor do que o
homem — outra observação curiosa

Da compra de jornais, revistas —
e até n.e^mo livros — é que nin-
fuém escapa. Ou quase ninguém.
.Tornais c rffvlstaa que. muitas vê-
nes. não eram Idos ou comprados
inte? da visjem, Os vendedores d>
aeroporto afirmaram ao repórter
que muito passageiro de avião nem
sabe direito que Jornal quer. Alguns

pedem: todos. Outros pedem "qua'-
quer uni".

N« loia Uc "lembranças enrlocas ',
o movimento também t grande. Pro-
curada sobretudo p-r gente do Nor-
ti, do Nordeste. Bandeja» du azas
de borboletas, utír.fllloi e 0.10.110.
com a figura do Cristo lted.n.iir,
poitalü de Copacabana Iluminada. O
na Cintral do Brasil também v-inda*
multo.

flomprando, conversando, lenuu
luinanilo — o pnssage ro procura en-
elie.r de qualquer maneira os ins-
tanteu. que precedem o vôj. Ou mais
piicisamenio: os Instantes que »n.
tecedem a chamada pelo microfone:
¦ Senhores passageiros! Fuçam a*
suas despedidos". Ditos em voz lm-
peasoul, grave (o para algune, lú-
uubre) — essas palavras, oo micro-
fone, soam com uni apito de navio,
no momento de largada. Enchendo
o espaço cum aquela onda de me.
Inncolla e de saudade própria is
desocdldae.

A AEROMO.A

Corre-se risco de parcialidade, ou
de exagero, dizer que a aeromoça
é a grande figura do aeroporto. Ou
a melhor figura. Diga-se, portanto,
e nisso vai justiça — que é a mais
sin£'.ala, a mais encantadora. Ari
vezes é a mais bela, e também «
mais perturbadora. Mas o repórter
não ie quer influenciável pela. pren-
uas naturais dessas cr.aturaa mais
celestes que terrenas. fc'jja dita a
verilude, porém; nõo existe ouro-
moça feia. Nem feia, nem pobre dc
encanto. Há um critério muito sá.
bio, e cie fina perspicácia, na escn-
lha dessas moças. A coisa lá em ci-
ma — afirmam alguns — fica mui-
to mais moca, e muito mais a^guru,
quando vai aeromoça. Algumas com-
ponhias, porém, paro certas viagens,
prescindem do elemento feminino em
sua tripulação. Devem ter as suas
razfrjs.

Mas o fato é inabalável: sem ns
aeromoças o nosso aeropoito per-
rieria em beleza, em lirismo. Lirls-
mo e beleza que nascem menos de
formas gratas ao olhar, do que d>e
uma cena graça, quaso de um Certo
e esquivo mistério que envolve a fi-
gura. dessas moças, sempre de sor-
r so em flor não obstante os rigo-
res do oficio, a vida constantemente
arriscada. Dir-se-ia que de tanto
voarem, essas doces criaturas lá se
tornaram um tanto celestes, Algu-
mas, ce_e__tes demais. Por isso nos
perturbam, e nos encantam.
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„„, ,.,,,,,.11-i-iui. Simplesmente porque um comando parlamentar
nfelhmeiito com Tenórlo pelo melo) foi ouvir os presos que
SBiuAi «o finado Nestor Moreira e que por
Imo mesmo fornm recolhidos uos currais da Policia Centrai.
Mna 

™so™inda 
não foi tudo: o general, cuia Ancora está pres-

te a"partir, ondou passando recibo à violônca. Impedindo o
burLo de Jornalistas em seu gubinete, por ocasião do visita
^ amento. Mns ainda bem que os deputados seiW
A cntrnr dosacompnnhados dn reportagem. E o genernl ficou so.
A esoero do seu dia, que chegará. Acaso hoie. Hoci-oncaram-Nns aguns do Amazonas, que estão subindo, despencaram
so bnr^ncos. Alguns ainda cobertos de mandioca recente. B
nas „ a* n/Tia-nc imune rnnvencao do PSP, a maneira aut.íilHdllLii.i, i*.t,iAk.v «...»•- -rtGTM Xterras de Minns houve convenção do PtaP, o

As aeromoças: celestes demais,
de tanto voar.

mmwcarDVtídidámenfè étnica, com churrascos, socos e ponta-
pis. Dêsse cbão, brotnram candidatos. Já a convenção^da UDN,
Sn dia seaulnté e ainda em terras mineiras, foi coisa bem,.
Ze? a. Com dois excelentes discursos, de Odilon Braga e 

ga-briel Passos. Em oposição atuante. Contra o fiquismo do Ge-...
tUlÍ°í_ 

outra vez Tenórlo: metido num tiroteio, ontem a noite,
no Galeria* Cruzeiro. Contra policiais. Dois bicudos nao so
bCÍJLá' 

longe, as falas também foram guerreiras. Os Estados.
Unidos apre...nndo a remessa de armas para a Nicarágua e
Honduras. Montgomery deitando falação sombria: que se re-
organize o sistema defensivo ocidental. Porque o emprego de
bombas atômicas será inevitável. E logo de começo. Nao ndian-
tam Danos mornos, melhor é dizer a verdade de uma vez. .. .

Somente a Inglaterra (após reunião do_ Gabinete) manteve
innlteríWl o seu ponto de vista com relação ao caso da Inao-
china. Ela insiste em que ali se faça uma pnz honrosa. i.ue.
a paz, nos tempos que correm, também se faz com sangue.-
E com desonra. — T. Aí.

NA CÂMARA MUNICIPAL

UMA RUA COM 0 NOME DO JORNALISTA TRUCIDADO
PELA POLICIA.

Amparo para a viúva e para os filhos de Nestor Moreira

POLÍCIA MILITAR: GRAU 10

Por fim. um registro de louvor á
Policio Militar, que, desde o dia 3
de moio, substituiu o Guarda C.vll
no policiamento do aeroporto. Com
educação, respeito e eficiência, oa
homens daquela corporação ossegu-
ram a tranqüilidade no ambiente.
Particularmente no que diz respeito
ao serviço de táxis. Antes deles (o
sr. Estrela jamais se incomodou com
tal absurdo), os motoristas cobra-
vam preços absurdos, princlpalmen-
te noe serviços noturnos. E mos-
travam-de intransigentes. Agora é

mm —— ——~kmmmmmmmÊm—*-i^^
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o novo horário de 9 às 18 ha. i^H
na Matriz o em todas au truaa WÊÊÊ

Agências. É mala mnà facilidade que o J|||l||i
Banco Andrade Arnaud oferece & Indústria j||||||I'] e ao Comércio do Rio de Janeiro, onde J||||||P

I aplica todas as suas disponibilidades. ^^^Ê
• Para cobrança» I^^^B

o partir de 11,30 !ts. i^^^H
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Mas a verdade é que encontramos
algumas pessoas levadas ao aero-
porto simplesmente pelo gosto do
lugar. Ou — como no caso do cida-
dSo Frederico Pedrosa, homem de
seus quarenta anos — pelo estranho
e poderoso fascínio que o avião
exerce (e exercerá sempre) sobre
ê?ts bicho terrestre, terreno e sem
asas — o homem.

— Ver um avião pousar é tão
bom — confidenciou ao repórter o
estranho Frederico. Parece um pas-
saro cansado de voar, um pássaro
enorme oue de repente desce no
meio de uma praça. As vezes faço
de conta que nunca vi avião, e ve-
nho para cá. Quando chega- um,
eu me iludo, e o olho, chegando,
como se fosse pássaro desconheci-
do, de terra distante. Mas muito
melhor é ver êle levantar. É ver
êle sumir no céu. Fico sempre com
vontade de ter ido nele. Já andei
muito de avião. Vivo viajando, sem
quê nem pra quê. Só de alegria.
Melhor do que viajar, porém, é ver
êle voando, sumindo na nuvem.

APESAR DOS PAINÉIS

Não 6 apenas confortável o ?ero-
porto Santos Dumont. É também
bonito. Sempre limpo, bem tratado.
Ê verdade que existem aqueles dois
painéis, no salão central. Painéis
do pior mau gosto. Que, entre ou-
tros desservjços. informam pessi-
mamente, ao visitante desavlsado,
de como andamos em assunto de
artes plásticas. No mais, a.coisa vai
excelente. Com banheiros higiênl-
cos, bom serviço de bar. Com suas
lojas, suas livrarias, seu bom ser-
viço de informações. Com seus car-
regadores, de preço "à vontade do
doutor". E com o seu recente res-
taurante, onde se come bem, e de
onde se alcança um dos pedaços
mais lindos da paisagem federal.
Em compensação, o preço é valen-
te Paga-se a comida e a paisagem.
As agências das companhias, sem-
pre a postos, com aquela delieade-
za que só de vez em quando lembra
ser profissional, e que só de vez
em quando se turva. A todas in-
dagamos, forjamos consultas. TE
concluímos (pode haver desacerto
no julgamento) que a Panair, a Cru-
zeiro do Sul e o Lólde Aéreo são
as companhias em cujos balcões en-
contramos mais atenção, melhor
boa-vontade. Em matéria de aero-
porto, portanto, estamos .bem ser-
vidos. Apesar dos painéis.

RECORTADO O BRASII. 
' 

,

Em média, «0 aviBes partem t
chegam, diariamente, ao aeroporto
Santos Dumont. Idos e v_n-los,.cor-
tando êste nosso céu, que fle quer
o mais azul'de todos, de'todos os
cantos do Brasil. Para São Paulo
«Belo Horizonte o trânsito dia-
rio é maior. Mas há linhas para to-

CUTELARIA FINA
Completo sortimento de te-

souras para todos osfins, alioa-
tes para unhas e cutícnla, limas,
pinças depilatórias. aparelhos
para barba, navalha elétrica
Sunbeam, canivetes, máquinas
pára cabelo e todos os artigos
para profissionais. — CASA*?
HERMANNY — R. Concalves
Dias 50, Av. N. S. Copacabana
602. Rna Senador Dantas 14.

(6*19**)

MAIS- UMA VÍTIMA
DA SANHA POLICIAL

Teria falecido em virtude de espancamento sofrido no 3.° Distrito — O
operário era acusado de furto — A revolta do povo contra o assassínio

de Nestor Moreira revela o utro caso náo menos horroroso
Todos sabem que nem sempre os

espancamentos e outras arbltrarle-'
dades cometidos pela Policia chegam
ao conhecimento dos repórteres. 15'
mesmo multo pequeno o n''<*ner*) ¦'
casos de que se tem noticia, o que
se justifico plenamente por se
própria Policia Interessada em que
nada transpire, evitando, assim, a
fatal reação da Imprenso. Dêste mo-
do, as noticias referentes às arbl-
trarledades policiais têm que ser"escamadas", cemo se costumo' dl-
zer' das noticias para cuja apura-
çõo a reportagem que se desdobrar
de.todos os maneiras. '

O massacre de que foi vitimo o
Jornalista Nctor Moreira, causou,
todavia, enorme Indlçnaç&o entre
todos os homens de bem que, en-
chendo-se de coragem, passaram a
denunciar alguns acontecimentos
sóbre os quais nndo falaram com
medo de represálias da própria Po-
llcla.

E foi mais ou menos assim que a
Teportagem teve conhecimento do
que ocorrera com o operário Orlando
Fernandes Marques, que embora te-
nha nascido no Brasil, foi registrado
no consulado português e conduzido
paro Portugal, só 'egressando do-
quele pals em feverolro do ano pos-
sado, indo residir na Travessa D.
Mariana, n.° 15, em companhia! de

Trabalhava como estofador e sempre
foi considerado um homem de bem
por todos quantos o conheciam.

PRESO E ESPANCADO
POR SUSPEIÇAO

Em horas da noite de 27 de abril
último, Orlando entrou, em louca
disparado, na garage N. S. da AJu-
da, situada na Rua Dezenove de
Fevereiro n.° 47, perseguido por dois
crioulos. Encontrando no citado ga-
rage um pedaço de pau, o homem
armou-se com êle, enfrentando os
dois crioulos, que se puseram em
fuga. O vigia da garage, entretanto,
n&o sabendo do que se trotava, atra-
cou-se com Orlando e depois de
tomar-lhe o lmnrovlsoda arma, cho-
mou a Rádlo-Fotrulha, entregando
o preso a quem acusava de furto.
A R.-P. tinha o n." 24 e era co-
mandada pelo detetive Ouilhermlnn.
Segundo declarações do carregador
Benjamim Dias a um vespertino des-
ta capital, um seu amigo de nome
Antônio dissera ter presenciado a
prisão e que o mesma foi precedida
de violências, pois os policiais te-
riam agredido Orlando a socos e"rasteiras", depois do que o coloca-
rom no corro conduzlndo-o á Dele-
goela de Botafogo. Disse alnd» o
carregador Benjamim, que quando

um amigo de nome Abillo Ribeiro. I Antônio lhe contara a ocorrência,

GUARDAS MUNICIPAIS
espancaram o condutor

A origem do incidente foi a recusa de pagamento da passagem
de bonde — Cinco estavam à paisana e um fardado — Diante

do clamor público os agressores fugiram

estova também presente um seu
outro amigo de nome Vlterbo.

REMOVIDO PARA O HOSPITAL

E' absolutamente impossível aflr-
mor se Orlando foi novomente es-
pancado no interior do 3.» Distrito.
Pelo que temos visto com relação
ao tratomento dado pela Policio aos
presos, é possível que sim. O fato,
porém, é quo para o pobre homem
foi chamada uma ambulância do
Hospital Miguel Couto que, o trans-
portou, ficando o mesmo Internado,
até o dia 30 do mesmo mês, quando
faleceu e seu cadáver foi removido
para o necrotério do Instituto Mé-
illco Legal. Sua morte foi deseo-
berta por d. Isaura do Conceiç&o
Matlas, esposa dc Leonel Motlas que
era uma espécie de protetor de Or-
lando, tendo sido quem patrocinara
o vindo para o Brasil. D. Isaura,
sobedoro do acontecido, foi ao Dis-
trlto e dali ao hospital, tendo, en-
tão, conhecimento da morte do ho-
mem.

FALA O DELEGADO
DO 3." DISTRITO

O delegado do 3.° Distrito, ouvido
a respeito, declarou que realmente
Orlando ali dera entrado ocusado de
furto, mos como se queixasse de
nfio estar se sentindo bem, foi en-
vlado ao Hospital Miguel Couto, on-
de morreu.

Afirmou ainda aquela autoridade
policial que fora aberto inquérito
nfio só sobre a acusaç&o de que foi
alvo Orlando, mas também sabre
sua morte.

A Câmara do Distrito Federal de-
dicou sua sessão de ontem quase
que inteiramente em honra da me-
mória do repórter Nestor Moreira,
vitima da brutalidade da Policia. O
vereador Frederico Trota, no Inicio
da mesma, requereu fossem os tra-
balhos encerrados a partir das 15.30
horas, como uma homenagem à vl-
tlma c como um protesto contra o
crime perpetrado pelos policiais do
2.° Distrito.

EM VEZ DE RUA DA RELAÇÃO,
RUA NESTOR MOREIRA

Vários vereadores se manifesta-
rom sóbre o requerimento do sr.
Frederico Trota eo líder da mino-
ria, sr. Mário Martins, submeteu i
consideração do plenário, com inú-
meras assinaturas, um rcquerlmen-
to sugerindo ._ prefeito a mudan-
ça do nome da Rua da Relação, sede
da Policia Central, para o de Re-
pórter Nestor Moreira. Lembrou o
sr. Mário Martins que essa idéia foi
de inspiração de um repórter de po-
llcla, que êle, seu partido e a mino-
ria aplaudiam, pois significava, an-
tes de mais nada, um protesto não
somente da Imprensa mas de toda a
população carioca, contra uma poli-
cia desnorteada e infestada de ele-
mentos perniciosos. Afirmou mais o
lider udenista que, as placas com o
nome do repórter trucidado, naque-
la rua, ficariam como uma adver.
tenda . à brutalidade policial dos
funcionários do Departamento Fe-
deral de Seguranç Pública, não só-
mente do atual, mas de todos os
governos futuros.

Apelou para que todos os verea-
dores comparecessem incorporados
ao Palácio Guanabara, onde seria
entregue ao prefeito, em autógrafo,
a resolução da Câmara/ O St. Ma-
galhães Júnior, em aparte, solidarl-
zou-se com a iniciativa e disse que
nõo acreditava que o prefeito Dul-
cldio Cordoso deixasse de atender á
solicitação dos representantes do
povo, mas se tal acontecesse, apela-
ria para os seus colegas da lmpren-

sa. no sentido de, toda vez que se
referissem, no noticiário, à Rua da
Relação, colocassem sempre, Rua
Repórter Nestor Moreira.

Já o sr. Edgard de Carvalho não
desejava que' ó nome fosse mudado
em homenagem ao repórter, "pois o
povo acostumado ao nome antigo
daquela artéria, jamais se acostu-
maria com a nova designação". O
sr. Silvino Neto aludiu a vários
exemplos de ruas que tiveram seus
nomes mudados e consagrados pelo
povo, como a Gonçalves Dias e Rua
do Ouvidor, que tiveram outros no-
mes mas que hoje são conhecidas e
consagradas pela atual nomencla-
tura.

O presidente Levi Neves, concor-
dando com a sugestão, afirmou que
o prefeito receberia os srs. verea-
dores naquela mesma tarde e que
estava convencido de que a delibe-
ração da Câmara seria atendida.

PENSÃO PARA OS FILHOS
DO REPÓRTER

Ainda o sr. Magalhães Júnior
apresentou à mesa projeto de lel,
concedendo pelo prazo de três anos
uma pensão anual de 36 mil cruzei-
ros, pagos em duodêclmos, a cada
um dos filhos do jornalista assassl-
nado. A pensão será suspensa antes

do prazo de três anos, se o benefl-.,
clárlo fór nomeado para qualquer-.,:
cargo público. ' , ' O*.

AMPARO A VIÚVA 'iT'.'3

Também o sr. Silvino Neto apre*> ;
sentou um outro projeto, mandando _
abrir um crédito de 200 mil cruzei- \
ros, destinado a amparar a viúva do _-.
jornalista Nestor Moreira. .„ "

Antes de ser suspensa a sessão, o. - -.
vereador Cotrim Neto deu conheci» ,.
mento à casa da missão que êle e ...
seu colega João Luiz de Carvalho- -
desempenharam no III Congresso do ;
Municípios, realizado em São Lou- .
renço, e das teses que apresenta- .
ram. Aludindo às manifestaçóeâ
promovidas pelos congressistas oo
general Juarez Tavora, disse o ora- .—
dor que o Congresso era apolltlço e*',
a homenagem tributada ao general,"
não teve outro objetivo, senão o de
destacar um dos pioneiros da poli-
tica munlclpallsta. **-*-•

ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
Combater a lepra 6 obra de soll-

dorledode humana e de defesa social . „
— Sociedade do Distrito Federal de 7
Assistência oor Lázoros e Defesa, '
Contra a Lepra. — Rua Santa Luzia. 7
7D8 — 15.o _ sala 1513. ' •_.

Í7Í

7 ,77':;:-:'

P\_yí!- - *W|

n
Agora

V.S. FALA COM NEW YORK

• EM MENOS TEMPO •

VIA RADIONAL
($ canal» oxeluslvos)

Disque 01 e poeci Via Radional

Xavier - 0B9

Foi
O BOLETIM MÉDICO

o dr. Rui Figueiredo quem

Agora chegou a vez de a Po-
llcla. de Vigilância aparecer,' tam-
bém, nas colunas dos jornais, pela
inglória razão' de se entregarem
elementos dessa corporação aespan-
eamento de cidadãos.

No . Pronto Socorro •¦

Com contusão' ria cabeça, hema-
toma na testa e contusão nas cos-
tas, foi medicado no Hospital do
Pronto. Socorro,. Roberto Guarani,
de 28 anos, condutor da Light, re-
gulamento 2.038, residente na Es-
trada'Rocha Sobrinho,'lote 19, em
Mesquita. Dizendo-se vitima de es-
pancamento por ¦ parte de seis' ln-
dividuos, a vitima depois de re-
ceber os curativos necessários. íol
encaminhada > ao 14.- Distrito. Po-
licial, Jurisdição onde* se passou
fato.' ' ' ' '."¦[-. '77 

.•...,¦'*. 
', ¦

A ' história; do' aflresjflo. 
'

Ao comissário' Trocoll :b11 de ser-
viço declarou que trabalhava no
bonde, número 1.902, da linha 46
— "Estrela",; quando cinco, passa-
geiros recusaram-se a pagar as pas-
sagena,' alegando serem,'vigilantes
municipais, embora estivessem.à pai

sana. For sua vez alegou aos pas-
sageiros que somente gozavam da
regalia de passe livre quando far-
dados. Foi então que entrou em
cena outro vigilante municipal, far-
dado, o qual usondo de vocabulá-
rio impróprio para um policial,
declarando serem os outros cinco
seus colegas e que Cies não pa-
gariam -passagem.

Couardes, como sempre

Tornc*se conhecido ho

Banco
Andrade AmaudBjA.
MAftBi /.ua 9 dt Stttmt-o, 32 • TeL 32-SOW

Correio da Manhã

n
ÉS

I - -.._._ ._.______ c ^luJUi>i //"-•'7.
AGÍNCIAS: Bmsitctsso, Lapa, Pilares, Jacaré

e Grajaú

.7 ASSINATURAS 7
.CAPITAI. E ESTADOS: , ,

Ano (com direito ao Almanaque) .. Cr$ 150,00
Ssmestre •• •• Vr* 80/00

EXTERIOR:
Ano (com direito-ao Almanaque) .. Cr| 300,00
Semestre Cr$ 180,00

Diante, daquilo o condutor fez
parar o onde e nessa ocasião foi
empurrado por um dos "mantene-
dores da lel"; Agarrou-se ao agres-
sor sendo então agredido pelos ou-
tros cinco. Como era natural rea-
giU, sendo atirado ao chão, quar*
do foi barbaramente surrado a
"casse-tete"' pelo guarda municipal
que estava fardado. Desvencllhou-
se e saiu em desabalada carreira
a fim de não continuar sendo es-
pancado . ou talvez morto.

 , Fugiram

Houve protestos e diante da grl-
ta' geral os malfeitores debanda-
ram tomando cada qual rumo lg-
norado. No entanto a vitima aflr-
ma que pelo menos reconhecerá dois
de seus algozes. O fato foi re-
glstrado no'sentido de ser a ocor-
rência apurada.

AUfUADA A "BOIF
-Belo Horizonte, 24 (da sucursal)
— A "Boite" Aquarium, àrua Cu-
rltlba, próximo A av. Afonso Pena,
foi autuada, ontem, em flagrante
pelos comissários do Juizado de Me-
nores, quando foi encontrada1 em
seu recinto uma menor.

O proprietário e o gerente,do es-
tabeleclmento foram conduzidos à
Policia Central, onde prestaram.de-'elaracCes, enquanto a jovem, escol-* 

^«^l^-ft»!*»»*!^!»-^

atendeu Orlando no K.M.C. Consta
do boletim médico feito por aquele
médico que o paciente se encon-
travo em estado de como, apresen-
tando contusóes e escoriações gene-
ralizadas e anlsocorla quando rece-
beu os primeiros curativos ainda na
delegacia. Transportado pora o hos-
pitai, foi submetido a radiografias,
constatando-se ter a vitima sofrido
fratura do regl&o temporal-parletal,
com Irradiações para a base do era-
nio. No boletim que registra a mor-
te de Orlando diz ter êle falecido
às 16,30 horas do dia 30 de abril.
A Policia informou que o nome do
morto era Orlando Fernandes Mo-
rais, sem profissão nem residência,
e que havia sido preso no dia 27
pela guarnição da R.-P. n.° 69 e
encaminhado ao 3° Distrito.

E' mais um caso que terá de Ber
apurado devidamente e explicado
pela Polícia.

nfio é nadai ^

, Isso passa com

Em pi • em ÉS§_§ÍÍQ__Lr!^
t-mprlmldo» at_MttyS-* *^

A*r Neulrollro t hlperacldoi ,'¦ -
. «tarnocal o ego benòfl-

cnmenüi.íbre o flaadn.

l' >*
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¦ Chegaram! ||^, ¦?¦•¦,¦
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a mi nho incerto
A nossa única fonte de cli—

Visas eslá nas exportnçOes.
Até HgorRi para podermoi eu-
portar, tenioi concedido nina
bonificação pnr dólar du ex»
portaçfiá (CVS 5,00 para o
café e CrS 10,00 para os de-
mais produtos). Devido aos
novos salários, os custos de
prtkluçSo aumentados vão exi-
gir'maiores bonificações por
dólar, ou seja, maior desvalo-
ri/.ai;ão do cruzeiro de expor-
tação.

Para que pudéssemos pa-
par no prazo de dois anos, a
começar de setembro próximo,
o empréstimo do Eximbank,
o Banco do Brasil teria de
adquirir mensalmente 14 mi-
lliões de dólares. Anualmcn-
te, seriam cerca de 170 mi-
lliões. Como iria o Banco do
Brasil — na hora atual to-
mando dinheiro emprestado a
juros de 13%, mediante as
tais letras de juros de 6%,
pagáveis com- dólares de CrS
25,00— obter esse dinheiro?
Iria emitir, sem dúvida, e
emitir não para. adquirir dó-
lares com as atuais bonifica-
Cões de Cr? 5,00 e Cr$ 10,00.
Seriam bonificações bem su-
periores, tudo dependendo
da incidência dos novos sala-
rios «obre os custos dos- pfo-
dutos exportáveis. '¦". :. >..; ¦;'

r A "profrogaçSó, por mais
1 cinco anos, do pagamento do

, empréstimo de trezentos mi-
j lhões de dólares não íoi, co-

mo pensa e.declarou o sr.
I Oswaldo Aranlía, a confirma-

ção, por parti; do. Eximbank,"de que o Brasil eslá, eco-
íiômica e financeiramente, no
caminho certo'',-

Em primeiro lugar, nm país
quc está no ''caminho certo,
cconôniicu e fitianceiranien-
te", não -n'de e nem mesmo
aceita moratória. Em segun-
do hif-ar, os norte-ainerica-
nos devem saber que estamos
trilhando, em matéria eco-
llômica, financeira e, princi-
palmente, política, o mais es-
curo dos caminhos,

Uma economia nacional
cujos custos de produção
sofrem, por evidentes razões
políticas, o impacto, do dia
para a noite, dc um aumento
de 100% de salários não po-
de andar bem de maneira
nenhuma.

Mesmo que eles não cogi-
tassem de verificar o estado
deplorável em que vão ficar
ns finanças do pais, com o
futuro reajustamento de ven-
cimentos do funcionalismo,
um só fato os teria levado a
concluir pela inevitável e
crejsçentec. desvalorização do
cruzeiro';, X ,'£jii \ >',-¦ •

[¦t:.'X 
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# CAPITAL
iperigosas são as excursões dos homens da

política' prática no terreno da teoria econômí-
ca. .Ainda se tiram bem do negócio quando pro-ferem, gravemente unia trivialidade. Mas arris-
cam-sfc quando revelam; involuntàramerite, as con-
tradições íntimas das suas tendências menos me-
ditadas.. Eis o que aconteceu ao sr. Getúlio
Vai-gas, discursando no Congresso dos Munici-
piás-em São Lourenço, enunciando a verdade ou
meSo-verdade seguinte: "Uma nação só é forte
quandp produz mais dp que. consome".'-. ..A frase é tão grave que parece mesmo lugar-
comum dos mais triviais. Mas não é tanto assim.
É uma revelação. É o resumo de todos os erros
econômicos do' presidente da República.

^Produzir, mais do que se consome? Para
que? Afirmâ-se, maliciosamente, que até o ho-
mem mais rico do mundo não pode almoçar mais
que lima vez.pòr dia. A acumulação de artigos
de vconsumo é exigência das mais antiquadas do
mercantilismo, que nãò se torna moderno e efi-
ciente porque os nacionalistas mais ineptos deste
continente o professam. Não são, em geral, de
artigos de consumo que carecem os países sub-
desenvolvidos esiin dos meios de produção: querdizer, é. insuficiente a formação: de capital.

O liómem da rua, ingênuo e inculto,, pode
pensar nó consumo quando se fala em produção.Mas o administrador responsável, 'quando exige
produção — é, ainda por cima, produção superiqr
ao consumo — tem de saber de que^-trafe^dos
meios de produção, da formação dè capital.

Quando não se encontra bastante capital den-
tro do país, é-preciso procurá-lo no estrangeiro..
Mas as expectativas, à esse respeito^ .nãò» iã'ó>
das melhores '__]j 'X_X _'"'

Um observador suíço dizia, há pouco, que a
era das grandes inversões de capital em estradas
de ferro e outras empresas- no estcíijjgeirQ, já
pp.ssou. Teriam sido típicas do capifií1_jnglês e
francês do século XIX, mas hojif /'<o «'capital
se acha; ent mãos- dos norte-americanos, que en-
contram,,.oportunidades inesgotáveis e mais se-
guras déntrcr.do seu próprio país.

Convém-citar, a esse respeito,.um artigo que
o sr. A. Mífy; Page, diretor da American Tele-
phone & Tèlegraph Co.i acaba de publicar nò
Bulletin de.,la.Sóçiéií Bplge d'Êtudes et d'Expan-
sion: "Ifiscqtfi-se muito, nos Estados. Unidos, o
papel _db capital privado no estrangeiro. Uma
Europa Ocidental bastante fortepara afastar o
perigo de,('guerra será muito atráehte para os ca-
pitalistas-^ménçâhòs, porque na Europa não
há nenhuma:: discriminação entre1 capitais na-
cionais e estrangeiros. Mas, por enquanto, o ca-
pitai americano procurará <no mundo inteiro as
matérias-primás.necessárias para a sua economia'.-
Nâo é provável,., pais, qüe se meta a construir,
em países subdesenvolvidos, usinas elétricas, etc,
porquér.os bens imobiliários são sujeitos à nacio-
nalizaçãò e-aO confisco."

Quer dizer',' os discursos do sr. Getúlio Var-
gas, como o proferido em Curitiba sôbre'as usi-
nas elétricas, são lidos nq estrangeiro, produziu-
do as conseqüências inevitáveis.

Afastada, portanto, a possibilidade de arran-
jar meios de produção no estrangeiro, só resta
a possibilidade de fomentar a formação de capital
dentro do país. Para'tanto, a'inteligência hu-
mana sp conseguiu, até hoje, encontrar dois ca-
minhosj a acumulação, tal como se pratica nos
países de regime capitalista! ou o trabalho for»
çado, como se processa nos países de regime
comunista,' ,'¦ '; .' | j \ ¦.

Até agora, o governo ido-sr. Getúlio Vargas
tem feifo tudo para dificultar e atédifamar: a
acumulação de capital tio país. Como pretende,
então, éócigir produção superior rio: consumo?-.-'

j- !;:" * * *

A Resposta não será das mais.difíceis. 6 rie-
glme dé trabalhos forçados nío é privilégio do
comunismp. Existe, em germe, onde o Estada,
assume o controle direto do trabalho. O pseu-
dônimo. dêsse belo regime é a república sindica-
lista que os ajudantes do sr. Getúlio Vargas pre-
tendem .'introduzir no país. Mas é um produto,
êste, para o qual no Brasil não' há possibilidade:; de consumo.

TÓrMC0S'& NOTÍCIAS
OíXPMPO — Previsões para o Distrito

Federal — Tempo: Instável passando a bom,
¦ com nebulosidade. Temperatura: Em ligei-

ra elevação. Ventos: de. Sueste a' Nordeste,
frescos*!: Máxima — 23.2. Mínima — 16.2.
(Serviço de Meteorologia do Ministério da
Agricultura).

Morada'elástica
Ha! ppuco tempo houve uma estiagem na'-. zona norte do Estado do Rio. Época de eleições,

logo ajiarÊceu no Senado um projeto de lei es-
I-' tabelecèf do moratória para os compromissos de

todos õsj ^agricultores, criadores, recriadores e
agro-inÒustügls^aiEt-líegíãòr"qüe teria sido atingi-

. Enfim, a prorrogação do
empréstimo vai servir pura

•corrigir até certo ponto o, ca-
niinho, econômica o financiei»
ramente, errado, em que nos
achamos metidos. Vai servir
para evitar maior desvalori-
zação do cruzeiro. Vai ser-
vir para evitar que façamos
uma' emissão mensal para a
compra de 14 milhões de dó-
lares. Basta que façamos uma
emissão mensal para a com-
pra dc 4 milhões.

Sem dúvida deve ter inte-
ressado aos exportadores nor-
te-americanos o dilema que'
lhes foi apresentado pelo sr.
Souza Dantas: ou prorroga-
vam' o prazo, reduzindo a
prestação mensal, ou passaria
o Brasi! a comprar-lhes, em
vez de 40 milhões de dólares
de mercadorias, como atual-
mente, apenas 26 milhões. O
interesse nosso, porém, foi
maior do que o deles. O inte-
rêsse nosso foi impedir maior
deterioração, a quase decotn-
posição de nossas finanças e
de nossa economia.

O fato é que, embora esti-
vesse certa a orientação eco-
iiômica e.financeira do Bra-
sil há alguns meses, a politi-
cagem desenfreada tornou in-
certos todos òs caminhos que
ainda pode escolher o Brasil.

só poderá merecer respeito qunndo puder in-
fundir-lhe, não modo, mns, n segurança n que
tem direito. Ehhii nicsmn segurança que truns-
mltom os soldados e oficiais do Corpo de Bom-
bolros e atualmente os da Policia Militar do
Distrito Federal. 

'

Transporte marítimo
A seção de Economia Si Finanças noticia,

hoje, umn Iniciativa du CEPAL vlsundu a equu-
clonur o problema do transporte marítimo entre
ds pulses du Américu Latina.

E' essa, sem dúvida, umu Inlelutiva louvável
e digna do maior apoio. O transporte marítimo
entre os paises latino-americanos se tem cons-
tituldo em obstáculo sensível ao desenvolvlmen-
to do intercâmbio entre esses paises. No caso
do Brasil, a questão é aguda, pois conhece-se o
estado precário de nossa frota e a prática ausên-
clu de medldus concretas e positivas no sentido
de dotarmos o pais de uma politica de ma-
rinlia mercante.

Assim, a atitude da CEPAL, sobre promo-
ver debates a apresentar sugestões para solucio-
nar a dificuldade de ligação marítima entre pai-
ses irmãos, que muito lucrarão comercial e cul-
turalmente com o fortalecimento das respecti-
vas relações, poderá concorrer para que, no
Brasil, tomemos consciência da nossa própria
situação, dispensando à marinha mercante as
atenções que ela merece.

Apoiemos, portanto, a iniciativa da CEPAL
e preparemo-nos para aproveitar ao máximo os

ensinamentos, os subsídios e n cooperação que
da rcfcrldn reunião poderão chegar-nos. Os prl*>
melros pussos devem ser nn sentido de bem es-
iiiiliinnii:! o nosso problemu e o segundo de
atuarmos, om Santiago, de modo efetivo c com
espirito coletivo, visando a suavizar os males
econômicos que afligem os paises desta purte do
mundo.

Nüo desperdicemos esta grunde oportunlda-
de.

Instituto inoportuno
Veio u público o ministro d» Saúde puru

declarar Inoportuna, no momento, a criação de
um departamento ou Instituto de Fertilidade.
Inoportuna porque determinaria despesas de vulto
em desacordo com as condições financeiras do
pais, quando problemas de maior Interesse es-
tão aguardando solução.

Já não se voltará, pelo visto, a máquina do
Estado para a profllaxla da esterilidade... Há
problemas de maior interesse,-ainda insolúvels,
reconhece o sr. Miguel Couto Filho, pensando,
sem dúvida na mortalidade.n(antii.

O Estado, preocupado com à fertilidade nos
matrimônios, deve ' começar' por . preservar-lhes
os frutos. Por absurdo que pareça, o problema
é o inverso do que' cuidaria resolver, o instituto
ou departamento propalàdoV

Não se trata de estimular a natalidade, mas
de garantir a vida aos que vão nascendo e morrem
miseravelmente.

SILONE

veria ser aprovada facilmente. Foi ter, como
do regimento, à Comissão de Justiça, e ali rece-
beu substitutivo incluindo o Espirito Santo e
Minas Gerais no brinquedo.

Encaminhada ao órgão técnico das Finanças,
o sr. Othon Máder apresentou emenda negan-
do a moratória e deixando aos fazendeiros agri-
cultores, pecuaristas, etc., a faculdade de se
dirigirem à Carteira Agrícola do Banco do Bra-
sil e combinarem o pagamento dos seus débi-
tos em prazos mais longos, além de outras faci-
lidades que a iniciativa menciona.

O representante do Paraná, homem obje-
tivo, explicou que a estiagem de que se queixa-vam os fluminenses era coisa comum em todos
os Estados do Brasil e que, se prevalecesse o pre-cedente do auxilio federal pleiteado, daqui pordiante nenhum produtor neste país pagaria mais
suas dívidas. Haveria sempre uma estiagem
para o recurso à moratória.

A emenda, porém, foi rejeitada e nessa al-
tura, esperto como é, o sr. ;01avo Oliveira achou
oportuno incluir todo o nordeste nos benefícios
do projeto, o que conseguiu suavemente.

Vemos, assim, que o Senado votou, nada
mais, nada menos, sob pretexto da estiagem ali
adiante no norte da "velha província", morató-
ria para as dívidas hipotecárias e obrigações
cambiais, dos agricultores, criadores, recriadores
e' agro-industriais do Estado do Rio, Espírito
Santo, Minas Gerais e todo o Nordeste!

Isso é que se pode chamar um projeto bem
apadrinhado.
(9 '/- 

_/ .-¦ iii- !»•'

Ò parque de inflamáveis
Em mais de uma carta que nos escreveu,

^engenheiro F. V. Miranda de Carvalho decla-
?%*£iié. o atual deputado Maurício Joppert era
có-âütor do decreto 23.629, de 1933, que dis-
pôs para a permissão de construção de depó-
sitos de inflamáveis em ilhas e lugares quantopossível isolados do movimento principal do
pprtq, .mediante licença do respectivo Departa-
mento.' O representante carioca, tal como pre-víamos, acaba de esclarecer o caso da tribuna da
Câmara.

A confusão do sr. Miranda Carvalho é ma-
nifesta. O decreto referido é muito anterior ao
parque de inflamáveis, na Ponta do Caju, que
êste. engenheiro fêz edificar em 1949 ou 1950.
O decreto nada tinha a ver com a edificação,
dêsse ou de qualquer outro parque. Dispunha,
apenas, como deviam ser os depósitos de infla-
má veis. Pela sua natureza e pelas suas condi-
ções, o parque do sr. Miranda Carvalho é, em
verdade, um subparque porque recebe e arma-
zena, còm encargos suplementares, o que já vem
de outra armazenagem, ou sejam a da Ilha do
Braço Forte, a da Ilha Seca, a da Ilha Dágua,
a da Ilha do Governador, etc. O parque da
Ponta do Caju, portanto, mal escolhido, perigo
permanente que sempre apontamos de longa
data, não tem nada a ver com o decreto, como
não mereceu a colaboração do deputado Joppert,
sendo de exclusiva responsabilidade do sr. Mi-
randa de Carvalho.

Ó representante carioca desfez a confusão do
ex-supérintendente da Administração do Porto.
Em resumo, confirmou o que a respeito já ha-
víamos declarado.

COMEÇOU NO SENADO 0 DEBATE
sobre a lei eleitoral de emergência

Aprovada a moratória para os agricultores do Estado do Rio
com extensão dos benefícios ao Nordeste

O Senado começou ontem a votar
o projeto de lei eleitoral de emer*
géncla, com numerosas emendas.
Como acontece sempre em proposi-
ções dessa natureza, o debate foi
longo e cheio de questões de ordem.
Aprovado o grupo de emendas com
pareceres favoráveis, pauou-se ao
grupo com pareceres contrários,
aprovado com destaque de várias
delas, tendo ainda o sr. Massena so*
licitado a retirada de duas de sua
autoria, por te referirem diretamen.
te ao Código Eleitoral, que nfio te-
tava em causa.

A emenda mais importante, daa
que tiveram parecer contrário, era

do sr. Vlvacqua, suprimindo do
projeto o dispositivo que estabelece

contagem dos votos, desde logo,
pelas mesas receptoras. Sua votação
ficou para a sessão de hoje, bem
assim a de outras alterações decor-
rentes do parecer da Comissão de
Justiça, por falta de número.

FALTA DE BORRACHA

O sr. Othon Mader falou no ex-
pediente sobre a falta de borracha
nos mercados nacionais, atribuindo
essa imprevidência á Comissão Exe-
cutiva da Defesa da Borracha, cria-
da pelo presidente da República e
redondamente fracassada. As fábri-
cas vão parar. E' assunto seríssimo,
disse o orador, que, entretanto, o
governo encara com a maior displi-
cência. Demonstra, além do mais, o
erro crasso da economia dirigida, da
intervenção do. Estado na economia
privada, de que decorre todo o nial.
que'.-noa-aflige neste momento, çjjg!Brasil não pode mais continuar com
esse diriglsmo econômico, íunestis-
simo ,para-o pais. Enquanto vive-

REPRESENTOU 0 BRASIL NA-RE-
UNIÃO DE TÉCNICOS DOS

BANCOS CENTRAIS
O sr. José Nunes.da Silva Gui-

marâes, da Superintendência da
Moedttítrèrido Crédito? retornou on-
tem áo Rio, procedente de Was-
hington. onde atuou, como delega-
do do Brasil à :onferência de
técnicos dos Bancos:.'Centrais, du-
rant«7íÍKflUal,os,:reprtcientantes do»
de^e'|3^iíès^'pííSes*airi»!ricanos proce-
deram a uma, troca de pareceres,
sobre todos os problemas de in-
terêssé mútuo relativos à política
monetária, econômica e técnlco-ad-
ministrativa dos respectivo» bancos.

Parte das reuniões da Conferên-
cia foi. realizada na aede do "Fe-
deral Reserve Bank", em Nova
York.

PLANO" FINANCEIRO"
O ministro da Fazenda subme-

teu à consideração presidencial o
processo em que o Ministério da
Educação e Cultura apresenta o pia-
no financeiro para a execução, o
exercido de 1954, da Campanha de
Educação de Adult"s e Adolescen-
tes. 
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A respeito, o chefe do govêr-
no proferiu o seguinte despacho:
"Sim".

 — i«i _m

BANCO DO COMÉRCIO S. A.
O mais antigo desta praça.

Il RESPI
De Hollywood: Mae West eatrearé

no "Sanara" em outubro,

mos aqui oprimidos, outras nações,
como a Alemanha, por exemplo,
crescem de maneira notável com a
liberdade de Iniciativa, assombran-
do o mundo com o seu espetacular
progresso e desenvolvimento. Citou,
ainda, o caso dos Estados Unidos,
que durante a guerra foram levados
a intervir na Indústria montando
fábrica», etc, e que já retornaram
Â livre Iniciativa, fazendo a trans*
ferência das fábrica» que montaram
a particudares e tomando, ainda, as
providências correlatas para man-
ter. integra, a liberdade .de co-
márcio.

MOR?

Foi aprovado o substitutivo do sr.
Atílio Vlvacqua ao projeto que es-
tabelece a moratória para as dlvi-
das hipotecárias e obrigações cam-
biais dos agricultores, criadores, re-
criadores e agro-industriais do Es-
tado do Rio, vitimas da seca que
ultimamente assolou parte do terrl-
tório fluminense. Nesse projeto, o
sr. Olavo de Oliveira encartou uma
emenda estendendo os seus benefl-
cios ao Nordeste, o que foi também
aprovada.

(Vejam a respeito dessa matéria
o tópico da quarta página Intitulado"Moratória elástica").

TUIUTI

Falou longamente o sr. Onofre
Gomes enaltecendo a figura de Osó-
rio e rememorando episódios da vl-
da dêsse grande cabo de guerra, no-
tadametne na batalha de 'fuiuti. No
decorrer de sua oração, o orador'
referiu-se à ação do Duque de Ca-
xias na guerra do Paraguai, tendo
recebido vários apartes do sr. Cha-
teaubriaijd, no sentido de. homena-
gear, também, aqueles vultos da
nossa história militar.

O sr. Onofre Gomes terminou as-
segurando que, dêsse modo, presta-
vá o tributo da sua admiração
àquejes bra-Heir.oE. kT'-..--.,., ¦¦-,

DIPLOMATA*'.

Foi lida mensagem do presidente
da República submetendo à aprova-
ção do Senado a escolha que fêz, do.
nome do sr. Nelson Tabajara de
Oliveira, para ministro plenipQtèri-
ciário junto ao governo de Israel.

LUTO NACIONAL

Pelo sr. Mozart Lago foi funda-
mentado da tribuna requerimento
considerando de luto nacional o dia
22 de maio de 1954, data em que fa-
leceu o jornaliata Nestor Moreira,
vitima da polícia carioca.

O requerimento estava subscrito
por 26 senadores, mas não pfide ser
tomado em consideração de vez quesomente ao Poder Executivo cabe
decretar luto nacional.

CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO

O projeto de ontem do sr. Nestor
Massena dispõe sóbre a criação de
municípios, regulando a matéria cm
todo» os seus detalhes e asseguran-
do que a instalação de qualquer
município novo será concomitante
com o funcionamento da Câmara
Municipal e posse de suas autorl-
dades administrativas.

DECRETOS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

O chefe do governo assinou osseguintes decretos:
aprovando projetos e orçamentos

-, --amim-a om „UlUu.».. Para a construção de um depósito
«. qahara? NRn faltará espaço oa- d* locomotivas e de 40 casas paraNo Sanara? NSo lanara espaço pu resid.ncia de empregadoSi da EsHtra.

da pela c^&iftad-ok.—--.-
w^ à trmmio parecia «ficíona- 8¦ «sta «Mrwto povo:.&*_¦ «ss iM&tâ

Exemplo
Na terceira página desta edição damos no

ticia e fotografia da cerimônia de expulsão de
um cabo e três soldados da Policia Militar, es-
tando ainda uni sargento' aguardando alta' hos-:
pitalaf para ter"b.'mesnio destine), Dizemoi^çeri-
mônia pjorque o: ato se; reveste de uma séiriè.dé
formalidades, inclusive', a do silêncio, um- si-
lêncio aterrador, capaz de esmagar o mais frio
dos celerados. Esse momento talvez represente
em intensidade o de maior castigo." -. De certo 'tempo para cá o pátio do quartel
da Bua Evaristo da Veiga tem servido de palco
a essas punições sumárias dé caráter humilhante,
mas. cujos benéficos resultados se atestam ná
disciplina e correção que vêm demonstrando os
soldados da Policia-Militar no policiamento da
cidade e nos serviços do trânsito, onde se mos-
tram incorruptíveis'. Nesses mesmos serviços on-
de elementos de outras organizações policiais
fazem praça de um amolecimento total, quando
não chegam' â única simplicidade da extorsão.

Igual rigidei» ,é encontrada no Corpo j de
Bombeiros. Na Polícia Civil só.ao-tempo do ge-
neral Etchegoyen processaram-se algumas ex-
pulsões, embora sem o ritual macerador no qual
o acusado é publicamente despojado do unifor-
me que não soube dignificar.

Já na Guarda Civil, corporação de certo
modo militarizada, nunca sa teve conhecimento
de nenhuma exclusão cuja finalidade fosso dar
o exemplo, publicamente..Por Isiwé.pòsslvel en-
contrar em suas fileiras bandidos como o guarda
que espancou o repórter levando-o à morte. Por
isso é que muitos;dei,seus elemento» virem á
forjar transgressões do tráfego nas ruas <U cl
dade e nas barreiras para extorquir dinheiro
aos motoristas. E quando a transgressão é real, o
resultado é o mesmo: deixa de existir a troco
da-propina-i-»-- ¦ •-'¦• *....--'••¦-'--—;--¦'»-.••..

A autoridade policial, via de regja dei

ra expandir-»*.

* *
Escreve em eeu relatório o ar, Ju-

Ves Dubola. presidente do Comitê de
Liberdade de imprensa: "Sam liber-
dade de expressã.o não existe De-
moeracla.''

De expressão e de Impressão.

* * "}
0.''W.-réI';' Farult terá d* perder

bastante peso para poder ter ope-
tiacjo, de uma moléstia Ctrjá natureza
nio M conhece ainda.

:. iúiVio vor aue é "pcW\ mearão.

* * 7
Informam da São Paulo qu* vlo

fechar todas as fábrica» da pneu-
màticoa. Motivo: f«lt» da ni»t*ri-u
prima. -'

p governo ttoi BM míoa am re-
médio da efeito Imediato para dar
•olucto A crise: requlfttar ttda a
borracha existente (em cano») nas
Délegacina de Policia.

* * 'í-i;.-;,
Sm Psssau (Auatrla), Fi-tor. Ws-

cli comunicou no departamento do
Registro Civil qu* «ua «spõoa Oara

«Y luz a dota gêmeo», um mm Pa*-
¦ali, • outro numa cidade « cem
quilômetros de distância, para on-
de a lctrrou o marido no ttifi-ear d*
uma motoclclata. X '. 

j
Dlepuje-*» d* nm avleoa Jato, «

IFVanz talYex Mas», hoj*. pai dç
qulntuplot»,

v * * * y
. O «scritor ürneat H»nün*-T»*r, V"
ha pouco ccccpou tacoh-m* dum d*.
saatm d*, aviação ao centro da Ats.-
t&V4c$}»Jc$u (am Nova Y«-rk. "Sou
V fico' repórter. Nunca aagu*. f*r
um -cep6rt«r, um loniallfU.''

Mai nlo oo leo.br* Ht-mlnrwy d*
vir exercer a prcÜM/to o» Rio
Janeiro. Prefira a Jhilulandia com
ca eeus canibais * catart maits mau

da de Ferro Noroeste do Brasil, na
esplanada da estação de Ribas doRio Pardo, estado de Mato Grosso;

autorizando a Companhia de Car-ris, l.uz e Força do Rio de. Janei-
ro, Limitada, a Instalar uma sub-estação «.balxadora de 132/25/6 Kv.
com a capacidade inicial de 25.000
KVa. e final de 1110.000 KVa.
na ciade de Nova Iguaçu, Estado
do Rio de Janeiro;

declaiando de utilidade pública pa-ra efeito de desapropriação peloDepartamento Nacional d* Obra»
contra a» Secas, área dc terreno
necessária à construção do açude
público "Boqueirão", no município
de Cabeceiras, Estado da Paraíba;

autorizando a São Paulo Llght e
Power Corapany, IM, a construir
uma linha d* transmissão trifásica
em circuito duplo entr* a estação
terminal d* Pirituba • a Unha d*
transmlirfo Anhaguera-Jundlal, no
município d* Slo Paulo, com a po-tência d* 8.000 KVa, sob a tensão
nominal d* 88.000 Volts, entre con-
dutore», freqüência d* SO oiclos por
segundo, • extenaão de S.ttO;

outorgando conceasão no Lóid*
Aéreo Nacional 8. A. para Inata-
lar um transmissor com a potência
de 0,35 KW», em aua «estação ra*
dlotelgegráflca d* Manaus; *,

aprovando o Regulamento do Oa>
blnet* dò Ministro da Aeronáuti-
ca, que com êste baixa. ¦

Banco Ribeiro Junqueira S.A.
RUA DA QUITANDA. 7t, 71

HOA QfflUtTM.

Cr$ 3.007.170,00 PARA A
POLÍCIA CIVIL

O diretor eeral da Fazenda au-
torizou o pagamento d* Cia ....
3.007.170,00 ao Departamento Feda-
rai d* 8ejurança Pública.

Outroislm,. determinou a reme»-
ia do respectivo proces-o à Dir*-
toria da D mt asa Pública, para oi
devidos fina.

SEGUE HOJE PARA ROMA
0 CARDEAL D. JAYME

Hoje, ia 22 horas, embarca
com destino.« Roma o cardeal
d. Jaime d» Barro* Câmara, que
sejnjÉ ¦__}___% ftViã» 4*

A MISSÃO SOUZA
DANTAS

O sr. Vicente Ráo, ministro das
Relações Exteriores, recebeu do »r.
Marcos de Souza' Danta», preslden-
te do Banco do Brasil, ora em
Waahington, o telegrama abaixo:

"Tendo concluído hoje a» con-
versações com o Banco de Expor-
tação e Importação, quero decla-
rar a Vossa Excelência qüe minha
tarefa foi sobremaneira facilitada
pela atmosfera, de alto prestigio e
compreensão dos interesse» do nos-
so pai», promovida pela direção que
Vossa Excelência tem Imprimido ao
Itamaraty, especialmente pelo que
foi realizado em Caracas. Desejo ma-
nlfestar a Vossa Excelência meus
sinceros agradecimentos pela coo-
peração prestada pelo Embaixador
João Carlos Muniz e por todo o pe»-
soai da Embaixada do Bradl. Per-
mita-me ainda ressaltar a Ineatl-
mável cooperação do Mlnlatro Ed-
mundo Barbosa da Silva, que mui-
to contribuiu para o êxito de ml-
nha missão,"

0 SUPREMO' TRIBUNAL
Firmou jurisprudência contra-
ria à criação de novos munici-

pios, sem audiência das respe-
divas Câmaras Municipais
A Assembléia Legislativa do E«-

tado da Bahia criou, há tempos,
o município de Sobrado, de terri-
tório desmembrado do município de
Casa Nova. A lei do legislativo
bahiano teve a sanção do Governo
do Estado.

Agora, vem o prefeito do muni-
cipio de Casa Nova representar jun-
to o procurador eral da República
do ato do Governo bahiano, uma
vez que não houve a audiência da
Câmara Municipal de Casa Nova au*
torizando o citado desmembramen-
to.

O sr. Plínio Travassos proferiu
parecer opinando pela inconstituclo-
nalidade do ato, parecer esse apro-
vado, unanemente, pelo Supremo
Tribunal Federal, ontem reunido em
sessão plena.

Está assim firmada, pela mais alta
corte de Justiça, a inconstituclona-
lidade da criação de municípios sem
a respectiva audiência das câmaras
municipais.

opresÍentTdolíbãíío
na argentina

Recebeu de Perón o Colar da
Ordem do Mérito

Buenos Aires, 24 — Os pre*
sidentes das Repúblicas do Lf-
bano e da Argentina assinaram uma
declaração enunciando os principio»
de justiça social, de soberania po.
Utica e de independência económi-
ca sóbre oa quais serão baseados
as relações entre os dois paises.

Depois da assinatura da declara-
ção. Lfbano-Argentina. o presidente
Perón entregou ao presidente Cha-
moun o colar da ordem do mérito,
(F. P.).

Domingo em San Jacinto

Buenos Aires, 24 — O pre-
sidente da República do Líbano c a
senhora Chamoun passaram o do-
mlngo em San Jacinto, perto de
Olavarria. Aa autoridades de Ola-
varria e a delegação libanesa es*
tabelecida na -região foram saudar
o presidente Chamoun, que partlci-
pou em seguida de uma caçada
com um peqUeno grupo de altas
personalidades argentinas. A tar-
de, o presidente Chamoun assistiu
a uma festa folclórica e depois vi*
sitou importante instalação indus-
tria]. O presidente e sua comltl-
va regressaram a Buenos Aires i
noite, N

Por outro lado, o presidente Pe-
rón, acompanhado dos jornalistas
libaneses que partlcpam da via-
gem do presidente Chamoun, visi-
tou hoje o centro de estudo» "OU-
vos", nos arredores de Buenos
Aires, onde foram recebidos pelo
ministro da Educação, Armando Men-
dez, e pelo subsecretário de esta-
do para Informaçóes, Raul Apold.
(F.P.).

Lolo nn rovlHta "Cunderno-",
edltuda sob os uuuplclos do Con-
f,i'i'xi;u pela Liberdade da Cul-

ura, umu entrevista de Ignuzlo
Sllone. O autor do "Fonlamn-
ra" e "Plio e Vinho" responde
a várius perguntas. Vou esco»
lher ulgumas paru entreter o
leitor em um dia (para mim)
do preguiça. Por que escreve?
Puru me comunicar. Em que
leitores pensa, de pieferònclu. tu»
«Hcrever? Nos homens e mulhe-
res dispostos a refletir, e in-
quietos. Que pensa oferecer-
lhos om seus livros? Um pouco
de companhia. E aos leitores
ocasionais? Uma piilao atrás du
orelha. Autores proferidos? Cer-
vantes, Tolstoi e Veraa. Pintor
contemporâneo preferido? Rou-''ault. Quais os personauens muis
estimulantes da história Itália?'
na? Gioachino ds Flores, Fran»
cisco de Assis e Tomás Campa-
iiclla. E de nossa época? Simo-
ne Weil. A data mais importan-
te da história universal? O 25
de dezembro do Ano Zero. Que
pensa da terceira euerra mun-
dial?, Criará as premissas para
a quarta. Cré no fatállsmo do
progresso? Não. Cré que o ho-
mem é livre? Penso que o ho-
mem pode ser livre. Cré que o
homem é responsável? Na me-
(lida em que e livre. Cré em um
Estado Cristão? Não; haveria
contradição nos termos. Em uma
sociedade cristã? A sociedade
onde o amor substituísse as leis
seria cristã, Que entende porrevolução social? A eliminação
dos obstáculos econômicos e so-
ciais que atualmente limitam a
liberdade do homem. Realizado
isto, o homem serA feliz? Não
obrigatoriamente. Sobreviverão
velhas angústias, surgirão ou-
trás. Cré possível a liberdade
ern um pais socialista? Penso
que na época dos monopólios
não há liberdade possível sem
certo número de medidas so-
cialistas. Como na Rússia? Na
Rússia não existe o socialismo,
mas seu contrário, o capitalis-
mo de Estado; não existe a 11-
berdade, mas seu contrário. Cré
que a classe culta tem uma fun-
cão de guia da sociedade? Não.
Aceita a máxima: "para não se
enganar, siga sempre a classe
operária? Não. Não existe uma
direção univoca da classe ope-
rária. Não há uma orientação
de sua maioria? Segundo o pais.a maioria da classe operária e
agora laborista, social-democra-
ta, comunista, titoista, sindicalis-
ta, peronista, etc. Segui-la sem-
pre, e aonde fôr, é absurdo. A
organização operária sem coer-
ção externa, não é espontânea-
mente progressista? Espontâ-
neamente, nao.

O resto creio que interessa
menos. Embora não se saiba quetenha adotado nenhuma reli-
gião, é visível que Silone está
interessado sobretudo nos valo-
res do cristianismo, éle que to-
mou parte >em reuniões do Kò-
mintern. Pena que nenhuma
pergunta o tenha levado a di-
zer por que processos e em quebase pratica acredita em uma
revolução social e na instaura-
ção do socialismo, a que êle apa-
rentemente continua fiel. Pela
tradução.

ECONOMIA & FINANÇAS

POLÍTICA AÇUCAKKIItAV
Com n orientação oficial que eatamo» atualmente adotando miam-

á produçSo nacional de açúcar..o reiultado direto e imediato ,¦¦ an,.,,..
lar sobremodo a expansão natural i|o consumo do produto (o o,,- {lun
mal por Iralur-se de artigo du grande valur ontrgIUco), K jssu tf 

'

du eleviiçíco «rlillclul do preto pura.ser atendido 0 produtor mirilnil
Katlimos Impedindo' também, com a politica aegulda, quo a proiiuao
«llnj» teu nlvcl ináxlipo do piudutlvlüudo, pol> ,- contliln Ue mwio ^
»lv»l a expanaflo do» setores que oferecem maior rendimento; Alím
dlBao, e por causa iii»»". determinamos uma concentração ,i,. _,*_,_.
nessa atividade, aelma do nlvol necessário.

Aeonleee. porém, que a qualidade e a intensidade do euntrflle ituii
não «flo (e nunca poderão ser) bastantes pala conter em limite. 1H
nhados, determinados por uma procura artificialmente dl limitada, umi
produção que tem amplas possibilidades de expuntóc). A-sirn ns óuolu"extra-llmlto'' (excedentes das quotas fixadas) que Indefactlvclmenli
aparecem, atuam como agravante da produçáo total, impondo o ei-o».
mejito respectivo,para os mercados externos, e tal escoamento, em li»
do' alio preço dò produto, só se lorna poaalvol, mediante o subsidio CJ™.bial em eacnla crescente, o que, em outras palavras, repreienta perd» /.
aubeUncln para o pals dado o aviltamento da relação do troem \.
ihedlda» que visam a solucionar o problema de forma diferente — apilveltanienlo do. "exlra-Jlmlte'7 para a produção de álcool - tèm muiconseqüências diretas: — exlgom. Investimentos adicionais paia -. „«,.dades de pioduçâo de álcool e determinam a obtenção de um produtoa custo elevado em Tarüo do encareclmenlo da própria matérla-prlmi
Mais tarde.'"êase último Inconveniente so reilete no custo de tortos II
produtos çn "ii e o álcool participa. Pode-se, alndn, afirmar que tal prâtiça Impóo taciibêm uma série de requisitos adicionais: ai compulioilí!
dade do emprego do álcool em certos fins. as veies até de modo contra'produoente; b) necessidade do obtenoão d* certos produtos fundamentais às dialllarias, os quais por vezes são escassos quando não consomem
preciosas divisas; c) necessidade dc Instalação de todo um sistema naiaetocamento de álcool (ou alteração do existente) etc.

Tudo Isso representa distorção violenta da .evolução econômica nitural. Perde-se substância moblllzam-se capitais, incrementa-se » oi™ta de fatores de produção, estatlflca-se todo um mecanismo burocrático de controle para... obter produtos a preços elevados p.-irj o con.sumidor nacional e não compeUtlvos no mercado internacional TudnMmvista» a manter um sistema «ecular de produção numa determlnnd, «glão do pai», e cujos resultados já chegam a tramar contra o nn.,,2!saudável dessa própria região. i ¦»««>»
Vejamos agora algumas das medidas propostas para alterar a celUtica atual. Uma dela» determina quo, daqui por diante, 0 aumentou

quotas de açúcar, correspondente ao aumento de consumo, par,, tòdaiusinas do território nacional, seja proporcional 4 capacidade dc Drodc1r-!Sdaquelas usinas. O que aconteceria »e adotado o principio? Com o t«lpo, ou nfelhor. a prazo bem longo, as usinas do Sul. de um mod„ .,„."teriam produção global bem superior ás do Nordeste. Isso todavl- .1.alteraria a perniciosa situação estrutural existente, porque- a) eosumo é de expansão contida e quase auto-llmttada em seu ritmí, IXpróprio preço (oficialmente fixado e sempre tendo em vista o nmarginal); b) haveria sempre margem suficiente à sustentado d-. ,.tnrnc Aa lnrli'ic-t>>in J- «__«.._ >.»j..iIc.ij.j. .... UUS EC*

prooutor

R. B.

CASOU-SE 0 BANQUEIRO
MOREIRA SALLES -

Paris, 3Í— O banqueiro
brasileiro Moreira Sales, ex'-embal-
xador do Brasil nos Estados Uni*
dos, desposou sábado a sua compa-
triota senhorinha Gonçalves,

O casamento foi realizado numa
localidade dos arredores parisienses
e desenrolou-se na maais estrita ln-
timidade.

Os recém-casados partiram de Fa-
ris ontem meamo, para São Paulo,
por via aérea. (F. P.).

RECEBIDO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA 0 CARDEAL-

ARCEBISPO -
O presidente Getúlio Vargas re-

cebeu, ontem, à tarde, no Palácio
do Catete, o cardeal D. Jame de
Barros Câmara, arcebispo do Rio de
Janeiro que foi apresentar despe-
dldas ao Chefe do Governo em vir-
tude de ter de viajar para a Itá-
lia, onde assistirá a cerimônia de
Canonização do Papa Pio X,

CONCLUÍDO 0 INQUÉRITO
DO PROJETO 336

São Paulo, 24 (Asp.) — En-
cerrou-se, hoje, o inquérito sô-
bre o projeto 336. A comissão
encarregada concluiu pela falta
d eresponsabilidadè dos acusa-
dos.

Fala-se que os funcionários
denunciantes serão punidos pelaAssembléia.

-»»»? tt»
NO CATETE

O presidente da República recebeu,
ontem, no Catete, para despacho,
os ministros Tancredo Neves, da Jus-
tiça; Antônio Balbino, da Edu-
cação, c Miguel Couto Filho, da
Saúde; em conferência foi recebi-
do o general Armando de Moraes
Ancora, chefe de Policia do Distri-
to Federal; e em audiência, a direto-
ria da União Metropolitana dc Es-
tudantes e a diretoria da Federa-
ção dos estudantes Noturnos de São
Paulo. ¦"...

O chefe do governo receberá,
hoje, às 16,30 hora», no Catete, pa-ra apreientação dt credenciais. o
sr. C*d»rlc Vernon Kellway envia*
do extraordinário e ministro plenl-
potenciário da Austrália, junto ao
govêino do Brasil.."BANCO 

BOAVISTA SÃ
Orna completa organlraoSo bancária.

300 MILHÕES PARA PAULO AFONSO
Autorizada a operação de crédito

O presidenta da República
aprovou exposição de motivos
do ministro da Fazenda relati-
va ao fornecimento da recur-
sos para a Companhia Hidroelé-
trica do São Francisco, que ea-
tava impossibilitada de oferecer
as garantias pedidas pelo Banco
de Desenvolvimento Econômico
?ara 

a concessão de um emprés-
une de 300 milhões de cruzei-

ros para continuação daa obras;
A Companhia nlo podia'ofe-1recer as garantiu porqu* seus

bens estavam vinculados aos em-
Êréstimos 

obtidos no exterior,
m face de tal circunstância,- a

referida sociedade de economia
mista lembrou a possibilidadede ser aolicado ao seu caso" o
que dispõe a lei n. 1628, de 1962,
isto é, a utilização do saldo da
cobrança dos adicionais do Im-
posto de Renda por ordem do
Ministro da Fazenda. Consulta-
do, o Banco de Desenvolvlmen-
to Econômico afirmou nSo ha-
ver impedimento em seguir-se
essa orientação, a, no caso de
determinação nessa sentida,
abriria o Banco um crédito de
300 milhões da cruzeiros i
CHESF, deduzidos os adianta-
mentos feitos « respectivos ju-
ros, o que resultará num saldo
de 178 milhões de cruzeiros dis-
poníveis. Ficará à CHESF, de
qualquer sorte, sujeita à fiséali.

Quanto k maneira de a CHESF
reembolsar ésse numerário, se
fará eom recursos provenientesda tomada paio Tesouro Nacio-
nal da partes beneficiárias daCompanhia no momento de 800milhões de cruzeiros. Mediantea aplicação d* recursos que ob-terá no corrente exercício • nosdois exertícioí vindouros, re*sultantes da tomada de suas
partes beneficiárias, a CHESF
poderá solver, em 3 anoa ape-nas, o debito qua ora vai con-trair com o Tesouro Nacional.

•¦'.-. -VTiAO SEGURA, '

BOA.VIvlA 
-ü! "SEGUROS

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

A Pagadorla do Tesouro efetua.rá hoia o pagamento das «eguin*tes fôlheo do 4.0 _ut útu:

ApoM-vlado»

Poder' JwUoiialcB,.«. 4.530; Con*
grasso Nsdonsi K 4J40; Tribunslde Contas, n. G.C00; Ministério da
JKttcaçío, ru 4.T0I a 4.709; Minis-tério da Saúde, n. 4.730.

j-snsScs

toras'da industria de menor produtividade, poi, a distribuição de mi-tas diferenciais se faria para a produção adicional, corresriond.ni .»aumento oe consumo; c) o controle oficial necessário para evitar 1cesso de produção em relação ao consumo (pois continuaria a .&grande diferença entre a procura, artificialmente comida, b à'«52bilidades de expansão da produção) estaria exigindo, sempre tnd„c ™recursos e providências de que hoje se lança mão. Em outras Ea situação antieconômica perdurará. Palavras,Parece, portanto, não mais se justificarem as contemporizar,-,,.Como mostramos em artigo anterior, a situação econômica do 2h.evoluiu, modiflcou.se. A manutenção do "síatus" 
q„.„Cf0 

"S
passa a representar prejuízo atê mesmo para a comunidade nordctlnfCumpre solucionar efetivamente o problema em bases naciona? n 1estamos fazendo, presentemente, com a política oficiai de sustentes!(garantia de quota, e de preço ao produtor marginal) é mobilizar c! 2curso, de toda a coletividade brasileira para amparar „„TXs5 

'

nbU^an.APr°V^tem0Sl !Tta°- ° princ,pl0' Para resoCo pr„Ç eir'liberemos a produção nacional de açúcar das pêias que , eX,'™"este amos vigilante, para as conseqüência, no Nordeste Se 3.»quaisquer perigo, reais de ordem social, utilizemos os SuSsítaS
n£.i» T"" 

d°l 
tel0r" """"•."dos «té que outra comZtóS Znftrnica seja encontrada, que será sempre mais favorável oue a .1^

umento. bem mai. Interessante» oue a continua «» H«»-mw™. I. ,ração do .olo num. cultur, de «X AnXlemÔ relativo1 ^
I — NOTAS NACIONAIS.
1) Transporte» Marítimo»

A CEPAL levará a cabo dentro
de un» quatro ou cinco meses em
Santiago do Chile uma reunião com
viste» a equacionar os problemas
;de transporte marítimo entre os
paises latino-americano», ótima
oportunidade para o Brasil se ln-
telrar do assunto, procurando, aomesmo tempo, encontrar subsídios e
cooperação para solver o seu pró-
prlo problema de transporte Inter-
nacional. " i\
2) Produção de açúcar, segando o»

frê Estada» grande» produtor»»
No decênio 1936/1945 o aumento

na fabricação de açúcar, segundo os
trê» grande» produtores da Federa-
ção, foi o seguinte:
Estado de Pernambuco -f 2,4, %Estado do Hio de Ja- ,
n«lro  +44,5 %'Estado de São Paulo.. 7-P;'47,1: %'

n -_. NQJAS. INTERNACIONAIS
1) Estado» Unido»: Lucro, das prin-

¦ elpal» empresas •-.' »
Quarenta e oito das principais

empresa, dos Estados Unidos, gru-
pada.iegiindo alguru setores de att-
vldades,; • apreientaram o seguinte
resultado' financeiro, no biênio
1952/3YV . 7:>.i';\

i. 1953 Íl5S
¦ USI 'milhões

Indústria-(12 empre.. .
sas) .,,.... ..... 2.587,3 2.1BÍ,S

Bancos e Finanças

Total

1939/40,. ..___..__.*. IM,
1948/49.. ....__,_, i. 1.241
1050/51 __, .. 1.440
1952/53.. 1.584

Imagens do tempo

DOMINGO, COM CHUVA

(12 empresas). ..
Serv. de utilidade

social (12 empre-
sas)  6828

Ferrovias (12 em-
Pre"a)  505,5 4T0.1

28« sa»

7M,«

4.024,4 4.51!,»

2) Comunidade Européia do Canto
e Aço

O representante da Indústria ale.
mâ na Comunidade Européia-do
Carvãl e do Aço negou ter ísse or.
tfanlsmo qualquer efeito negativo
sobre o parque Industrial teutô.
nico. Alegou qu cas dificuldades por
que passa a Comunidade no mo.
mento se originam em causas inde.
pendente» ao desnível que se verlfl-
ca na estrutura da siderurgia doi
diversos participantes, destacando 11
oscilações de preços dos produtosIndispensáveis â produção de aço,
eomo as mais responsáveis,

m — DCínmnrNTAMo esta»-
TISTICO ,!

iVcWlI: Consumo de stjdeir .'
.Safras mUital,

(Para outras lnlormaçSea sõbifl
Comércio t Produção, vejam, no se»
gundo caderno, a secção "Vida Co»
mercial").

'-.

*mm ,-«--'t~'-»*k ' * ÁJmM \\__k_^_________UÊ___mlÍBÈ IUu| MÉMJMnB wÊ___t_m_W__W_________LwMS_í üfr -MfS *im

Conhecia Nestor?
iVão. Nem sequer prestei

aíençãç -no. coso quando os jor-
nais déiam. noticio. Mas de-
pois era „.mp.osc.ue. não, tomar
conhecimento. _E _o senhor?

Também nunca, tinha ou-
vido falar nele. E aqui estou
porque me revoltei.XÃcho que
muita gente terá feito ó mes-
mo que. n<5s. ' 7 

';
Tem razão. A princípio eu

tinha.resoltiido acompanhar tur
do pelo rádio. iVão queria «ir
por simples curiosidade, como
se fosse um espetáculo. Depois
senti que devia «ir, que era mi-
nha obrigação... Não sei ex-
plicar bem.. . ,-

—'E o' senhor acredita que
esse sacrifício do rapaz dará re-
sultadp?

Um resultado: jâ deu, e é
que não. duas. porém milhares
de pessoas que nunca viram
iVestor ntm sabiam de sua exis-
tência, se sentiram obrigadas a
sair de casa parti acompanha-
lo, sacudindo a indiferença, co-
mo se estivessem pessoalmen»
tt atinoldas pela sita morte.
Nilo ttnhm duvida, todos foram
atijrindos, desde o presidente até
o último desempregado num
banco de JarpUm, Separe que
há duas hipóteses: a policia sa-
bia _úi Nètior'tia^'jornalista, ií
atacou' n«« tim repórter incí-
modo, que apontava ttut erros:
tf o crime contra a verdade. Ou
nüo o reconheceu, e surrou
riele um-Qualquer; do * povo, a
esmo, por brutalidade pura: é
o crime contra o homem -— eu,
ó senhor, um juiz, um comer-
M^t^^^^^^^^mymdrjh
«m ct^rtájítítd. Todos levaram
sua partç|. E se alguns não con-
fessaráfli: isso é porque estSo
por trás dos criminosos. Mas
tiles também apanharam em po-tencial. Amanhã podem apa-
nhar de. verdade. .;

Nào 4 um consolo,
cCíaro que não, a ainda que

apanhassem deveras c na ma-
ma .hora, não ficaríamos tra»
quilos. Mas alguma coisa avan-
çou-neste particular: primeiro,
ninguém môls" se- tente 'seguro

cada «fs sabe «rus

va pela solidariedade; segunio,
a policia desta vez foi mal in»
cedida, é pode continuar a stV
lo, quando os sonoientos des»
pertam.

Era preciso mudar isjtci
homens.

Para distrair a atenção,
sim. -Para extirpar o mal, ||*
nho minhas dúvidas. Os' ho».
mens são substituídos depois át
experimentados, e salvo a!gt|*
mas exceções espetaculares, qijí
se evidenciam antes da safdii,
levam algum tempo a se UM*
tar. Tira-se um, bota-se owtoi
Tudo mais continua na meM,<
Os responsáveis mais altos /iii"
gém horror ou fecham-se epi
copas. Imagine a mudança ei'
trema: ponha na chefia de pi»
Ucia um dos adversários mais
ferrenhos da ordem atual, edo»
mais surrados por ela, como ira»
líder comunista. Inocente» 78
culpados continuariam it¥*
trucidadas com a mesma fritt
za «*¦ e dessa vez, em nome <H
btmr. sentimentos.

Então só há uma esperaft-.
ça: educar os homens? Ma» »*•
mo i lento!

Certamente que sim, m«
sobretudo i preciso desconlw
dos homens. Quando se «rou 4
monarquia o poder absoluto, f
quando se.inventou o gotiérnl
representativo e de duraçSo w
mitada, caminhou-se um pottrt
d frente, no sentido de dorníf
a natureza. Acontece que, me»*
mo durando um minuto, o po«
der acná tempo para exceder-
se. Então, temos que estar «em»
pre acordados, sempre preveni
dos. Esse caso de Nestor «o*
reira ensina isso. O repórter dl
um jornal do governo, inofen*
sivo como um pássaro, mont
com o rim arrebentado no inf»
rior de uma delegaria, e m
dos responsáveis ainda lhe pa*
gao.ídxitt vai beijá-lo na te»
ta..: Jd leu cena igual W
romance? Mas o senhor esMjj
molhando todo, sem capa. vWJ
esses homens e essas ",u"1'I'e'
ém redor, quase sem ag«amó»
com os rostos molhados.

Vefo, mas parece eus iH
«o gode|< myenaa (MVfh

! parece quo ¦"»

i, Estío eí-S-W

^«m9BcccI
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Você nâo precisa
sfr milionário;..

¦aroTabrlr uma-contd
em nouo Banco...^

t i i& guirdinilo e econômi-
nndo que se chega ¦ milio-
«irio. Com cem cruieirns você
joile começar a conulruir o ecu
falurfMio,

(BANCO HIPOTECÁRIO

UR BRUSILEIRO. s.n.
fundado pela Sul America

tm 1925

IUR0S Dl 8,04 «t o. o. pago*
ntoulmente. Drlicnturc» do
Binco Hipotecário Lar Brasi*
Itiro, Procure obter informa-
tia libre *»'" vantajosa apli-
U(]o para auas economias.

O

luo do Oovldor, 90
(uo do Colete,. 221
Av, Copocabano, 661
(uo Uranoi, 1072 - (Perto da

| Estação do Ramot)
(uo Oldogard Sapucaia, 7,

I |o|a B • Méier
Av. Ernanl Cardoso, 77-A

I Cascaduro -fc
(ua Maria de Frelta», 110,
i |o|as A e B - Madureira
(uo Haddock Lobo, 400,

l lojas A o B - Tiiuca
(uo Visconde da Pirajá, 559,

loja B • Ipanema
Av, Amaral Peixoto, 171

Niterói .--y,,., ,
Agências i

Sio Paulo, Recife, Salvador,
Belo Horiionte, Niterói, Porto

Alegre, Curitiba, Santos,
Goiânia, Bauru, Campina*

•y ¦¦ »*»•»-

J HORÁRIO: ^
'De 2«» is (sa feiras: de 8:1 S
li 11:30 hs eem interrupção.
Aos sábados: de 8:15 às 11 bs,

\ ¦*>

*'faca io LAR BRASILEIRO
bm prolongamento de seu lar!

NO ENTERRO DA VITIMA DA VIOLÊNCIA:

Com lágrimas e silêncio a população condenou
a polícia que assassinou Nestor Moreira

Grande romaria à Capela Real Grandeza — Multidão no velório — Outro impressionante cortejo
fúnebre — Oradores no São João Batista fazem advertência sôbre as ameaças às liberdades pú-

blicas —¦ A defesa da profissão de jornalista—A demissão do Chefe de Polícia —

Aquela multidão que sábado, pelamunlift, & tardo e fi noite, chorou a
morte de Ncntor Moreira, na rua, no
corttjo fúnebre, na Capela Real
Grandeza ou cm casa, «tava repre-
sentada anteontem no enterro da
vitima dos bárbaros policiais, e, da
mesma forma, chorava e lamentava
as atrocidades cometidas pelos tal-
sos cumpridores da lei. Com eíelto,
a populaç&o carioca náo somente
la â rua para reverenciar a memória
do repórter <r"A Noite". Poi, tam-
bóm, para protestar contra essa Fo-
lida que, dia a dia, aprimora oa
métodos de espancamento.

O VELÓRIO

O corpo de Nestor Moreira levou
mals de quatro horas para Ir da
rcdaçRo d' "A Noite" t, capela Real
Grandeza na noite de sábado. Con-
forme revelamos em nossa edlçSo
de anteontem, íol conduzido a pá.Populares que nüo conheciam pes-Boalmente o grande repórter, car-
regaram o esqutfc. Chegando a ca-
pela, depois das 22 horaa, começou
o velório. Bastante concorrido. Mui-
tos se comprimiam no Interior da
capela para ver o corpo da Indefesa
vitima. A sua esposa, d. Antonleta,
com os filhos, Altalr e Allton, esta-
vam lnconsolávels. Choravam copio-
aamente. O mesmo fazia a xn&a de
Moreira, d. Ema. No melo do povo,vimos, no velório, varias autorlda-
des, parlamentares, magistrados, ofl-
ciais das Forças Armadas, represen-
tantes de Jornais. L& estavam Teó-
filo Ribeiro, presidente da Associa-
C&o Mineira de Imprensa, Luiz Qui-
marSes, presidente do Sindicado dos
Jornalistas Profissionais, M. Paulo
Filho, diretor do "Correio da Ma-
chá", juntamente com uma delega-
çíio dêste Jornal, Genollno Amado,
diretor da Agência Nacional, depu-
tados Heitor Beltrão, Benjamln Fs-
rah e Frota Aguiar, aeraldo Atalde,
representando os advogados de Mon-
tes Claros, JoSo Botelho, represen-
tando o governador do Fará, Ma-
noel Barcelos, presidente da ABR
e do Sindicato dos Radialistas, Ral-
mundo Magalh&es Jr., Bastos d'Avl-
la, César Collm, e muitos outros.

ft!&! Centenas de coroas
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O ENTERRO

Marcado para as 10 horas, o enter.

na sua PROPAGANDA
COMERCIAL OU POLÍTICA

USE
êste conjunto
de ampfificação

O sentimento popular não arrefeceu, nem mesmo com a chuva. O povo se encarregou de
fazer os cordões de isolamento enquanto o corpo do jornalista era levado à sepultura. Com-

pungidos, todos ouviram os oradores que condenavam a barbaria.
ro somente saiu às 10,30 horas. A
despedida da família e dos amigos
foi um espetáculo tétrlco, lndcrcrl-
tlvel. NSo somente choravam os pa-
rentes e colegas de Nestor. Mas to-
dos os seus amigos quase todos os
acompanhantes. E eis que, após a
despedida a encomendacào, feita pe-

lo padre Aníbal, o ataúde t fechado.
O general Alcides Etchegoyen, o cel.
DulcldlQ Cardoso, os srs. André Car-
raaonl, M. Paulo Filho, Carvalho
Neto e Herbert Moses seguram as
alcas do esquife. Começa, então, a' Última caminharia de Nestor Moreira
para a sua moradia definitiva. O des-

locamento da massa é difícil. A mui-
to custo chegou o féretro ao port&o
principal do Cemitério Sáo Joáo Ba-
tista.

DENTRO DO CEMITÉRIO

Mas o cortejo avança, mesmo
assim. Os Jornalistas, encarregados

da fiscalização, orientavam os pre-
sentes. E, em silêncio, o corpo de
Moreira atinge o portáo e vai en-
trando. A chuvlnha fina e fria que
cala nfto foi bastante para dispersar
o povo. Dentro do cemitério havia
multa gente esperando o féretro. As
11 horas, após vencer todos os obs-
táculos, que se resumiam na Impres-
sionanto e compacta massa humana,
O cortejo atingia, finalmente, a ae-
pultura n.o 17.160 da quadra 43.
O carneiro é perpétuo e foi dado
pela Santa Casa de Misericórdia &
família de Moreira.

DEFESA DA PROFISSÃO

Os oradores lastimaram o deaapa-
reclmento do Nestor Moreira, além
de protestar energicamente contra o
crime perpetrado na Delegacia do 2.»
Distrito Policial. O sr. Plinio Bue-
no, redator d' "A Noite", discursou.

Freitas Nobre, presidente da Fe-
deraçáo Nacional dos Jornalistas, fa.
lbu de outros crimes praticados pela
Policia náo somente contra Jorna-
listas, mas contra cldadáos de outros
setores profissionais. Não somente
no Rio, mas também em Sao Paulo,
Pernambuco, Rio Grande, Goiás,
Bahia, do resto em todo o pals.
Disse quo a liberdade de Imprensa
estava ameaçada, sondo necessária
a Intensificação da luta para que
não sejam anulados pela violência
policial os dispositivos constltucln-
nais que asseguram a liberdade de
pensamento, falar e escrever.

CONTRA O CHEFE DE POLICIA
Manoel Barcelos pronunciou um

discurso violento, — nfio há outro
adjetivo, — contra a administração
do general Morais Ancora na Chefia
de Policia. Disse que não tinha qua-
lidades para o cargo. Faltam-lhe
qualidades de toda ordem para de-
sempenhar esta elevada função, dis-
se o conhecido homem de rádio. E
a sua demissão, disse,.é medida que
se lmpfie, para sossego' da população
carioca.

OUTRO DISCURSO ENÉRGICO

Carlos Lacerda fêz outro discurso
enérgico, tendo responsabilizado o
governo pelo que tem estarrecido o
pais. Fêz outrossim uma advertên-
cia sóbre a ação dos comunistas,
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que estariam so aproveitando do fa-
to para tirar proveito.

MAIS ORADORES
Ouviram-se mals oraaores. Fala-

ram ainda Raymundo Magalhães Jr.,
Tulman Neto, presidente da Comls-
são Permanente do 5.° Congresso de
Jornalistas de São Paulo, Teófilo

Ribeiro Pires, presidente da Asso-1
clação Mineira de Imprensa, Jler-
bert Moscs, e, por fim, a advogada
Maria Rita.

AS COROAS

Das centenas de coroas enviadas a

(Continua na 6.* página)

JACUTINGA
Puríssima aguardente de cena

A PRISÃO DO GUARDA ASSASSINO
O Juiz Mata Machado, titular da'

23." Vara Criminal, tendo recebido
no sábado p pronunciamento do
promotor Paulo Gusmão Dourado,
no processo Instaurado contra o
guarda Paulo Ribeiro Peixoto, au-
tor do bárbaro espancamento que
vitimou o Jornalista Nestor Morei-
ra. decretou sua prisão preventiva
ao meio dia de domingo, determi-
nando que íôsse executor da ordem

Detido na sede da Guarda Civil e removido para o Presídio — íntegra da cota do promotor e do
despacho do juiz Mata Machado, decretando a prisão preventiva

¦V*J|ll®ffllfl

o oficial de justiça Antônio Costa.
Para maior esclarecimento, publl-

camos, na integra, a Cota exarada
pelo Promqtyjr Paulo Dourado Gus-
mão e o despacho do Juiz Mata Ma.
chado, que decretou a prisão pre-
ventiva do assassino do jornalista
Nestor Moreira:

COTA DO PROMOTOR

"Em face da morte da vitima, no-
tlciada pelos jornais, requeiro sela
requisitado, com urgência, o laudo
do exame cadavérico, a fim de pro-
nunciar-me sflbre a competência,
questão preliminar a ser estudada
antes da denúncia.

Considerando, que a vítima fale-
ceu; considerando que o ilustre Dr.
Delegado-' solicitou a prisão pre-
ventiva do indiciado Paulo Ribeiro
Peixoto; considerando que, em face
da morte da vitima, qualquer que
seja a classificação legal a ser dada
ao crime do indiciado Peixoto, o
máximo da pena será superior a dez
anos de reclusão; considerando que

artigo 312 do Código do Processo
Penal preceitua que "a prisão pre-
ventiva será decretada nos crimes
a que foi comlnada a pena de re-
clusãopor tempo, no máximo, igual
ou superior a dez anos, requeiro,
com fundamento no artigo 312 do
Código do Processo Penal a prisão
preventiva do Indiciado Paulo Rl-
beiro Peixoto. Rio de Janeiro, 22
de maio de 1954" (a) Paulo Dourado
Gusmão.

DESPACHO DO
JUIZ MATA MACHADO /

"Vimos, etc. Ao concluir seu bem
elaborado relatório de fls. 163, o
Dr. Delegado declara que, aten-
dendo à ordem pública que precisa
ser resguardada,, a conveniência da
instrução criminal e a necessidade
de assegurar a aplicação da lei pe.

nal, tratando-se, na espécie, de cri-
me apenado com.a pena de reclu-
são, de natureza inafiançável com
fundamento no artigo 312 do Código
do Proc. Penal, represento a Ilustre
autoridade judiciária a quem fôr
destrlbuído êste inquérito, no sen-
tido de ser decretada a prisão pre-
ventiva do guarda-civil Paulo Ri-
beiro Peixoto.

O ilustre Promotor desta Vara, na
cota de fls. 105, requer a prisão
preventiva do indiciado com apoio
no artigo 312 do Cód. Proc. Penal,
aleganao jâ agora o falecimento da
vitima, ocorjrjdo ontem pela madru-
gada, como. è fato notório porque
noticiado por todos os jornais'e pa.
las estações de rádio, juntando, pa-
ra comprová-lo, uma folha de jor-
nal com a noticia (fls, 166). ,

Isto pôsto:
Atendendo a que existe prova da

materialidade do crime, no auto de
corpo de delito defls.-55 a 56: aten-
dendo a que existem Indícios sufi-
cientes da autoria do indiciado, nas
declarações da testemunha de fls.
24 a 26, no auto de reconhecimento
de fls. 51 e nas declarações da tes-
temunha de fls. 105 e 106 e em vá-
rias outras peças constantes dos au-
tos; atendendo a que se trata de
crime Inafiançável, deflro o que pe-
ae, em seu relatório, o Dr. Delegado
de Policia e o que requer o Dr. Pro.
motor desta Vara, na promoção rie
fls. 165, para decretar, como de.
creto, a prisão preventiva do indi-
ciado Paulo Ribeiro Peixoto, quali-
ficado a fls. 311, combinado com o
artigo 313, n.o I do Código do Pro-
cesso Penal, por conveniência da
instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal.

Expeça-se Imediatamente o com-
petente mandado de prisão, o que
será hoje meamo apresentado à De.
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O guarda municipal n.° 2.061, José Gonçalves de Oliveira,
quando era ouvido pelo delegado Mário Pereira de Lucena
legada de Vigilância, pelo próprio
Escrivão dêste Juizo e entregue-se
uma das vias ao oficial de justiça.

Remeta-se o laudo de exame ca-
davérico, como requer o Promotor."Rio de Janeiro, 23 de maio de 1954
(a) Mata Machado.

RECOLHIDO AO PRESIDIO
Acatando Imediatamente a deter-

mlnação do magistrado, o oficial de
Justiça dirigiu-se h Policia Central,
entendendo-se a respeito com o co-
mlssárlo Moacir Novals, chefe da
Seção de Capturas Recomendadas,

A EXPLOSÃO DE CAXIAS
Investiga a Polida fluminense
as causas do sinistro — Con-

tinua foragido o fogueleiro
As autoridades policiais do Es-

tado do Rio estão empenhadas
em esclarecer em seus mínimos
detalhes a explosão ocorrida sex-
ta-feira última numa fábrica de
fogos situada em Caxias, sinistro
de grandes proporções e sôbre o
qual, na oportunidade, dtmos
amplo1 noticiário. r

AINDA DESAPARECIDO O
POGUETEIRO

As diligências para localização
e detenção do foguetelro Eduar-
do de Araujo, vulgo'"Araujinho"
e que era o dono da fábrica, ten-'
do fugido após a explosão, est&o
sendo feitas de maneira inten-
siva. Todavia, apesar dos esfor-

A novo sôbre-fampo aerodinâmica do Liqüidificador

ARNO - IV CENTENÁRIO permite-lha adicionar autrot

olimenlos sem desligar o motor «, eomo tem eícapacidadt

de meta xícara comum, serve também como prático medidor

de ingrediente*. E veia estas outras novas características*

1. Copo em formato de eoquetelelra para lervtr « receitai
diretamente na mesa. • ¦ '¦! ¦'- '

2. Motor "super-silent", ultra-potente...- 3 velocidades.-para
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ços despendidos, as autoridades
ainda não tiveram êxito.

CLANDESTINO E PALSIPI-
CADOR

Já está definitivamente prova-do que a fábrica funcionava
clandestinamente, não havendo,
portanto, para seus empregados,
nenhuma garantia. A par desta
irregularidade, entretanto, existe
outra, qual seja a de que "Arau-
jinho" era, também, falsificador.
Os peritos que trabalharam no
local encontraram vários rótu-
los de firmas de .conhecidos fa-
bricantes de fogos, o que veio pro-var que ali eram falsificadas mar-
cas de outros fabricantes.

A CAUSA DO SINISTRO
Conforme noticiamos, um dos

empregados da fábrica de fogos
declarou que o Incêndio teria sido
causado, provavelmente,- por uma
ponta de. cigarro atirada em local
perigoso pela operária Ester San-
tos, que por slnal morreu em con-
seqüência da explosão.

Os peritos, ao que soubemos,
narecem aceitar, a hipótese Já queEster íóra vista fumando nas pro-ximldades de material explosivo.
Entretanto há quem tenha visto
o proprietário da fábrica andan-
do, também, perto dos explosivos
motivo pelo qual as autoridades
não afastaram ainda a hipótese
de o incêndio ter tido,.origem
criminosa.

da Delegacia de Vigilância, que pôs
o delegado Hermes Machado a par
da medida judicial. Essa autoridade,
transportando-se da residência para
a Delegacia de Vigilância, comunl-
cou-se com o sr. Pereira da Costa,
diretor da Guarda Civil, que infor-
mou achar-se Peixoto ali, & dispo-
slçüo da Justiça. Assim, o comlssã-
rio Novals, o oficial de Justiça An-
tônlo Costa e o detetive Pllardl,
chefe do Depósito de Presos da Po-
llcla Central, se encaminharam &
sede,da Guarda Civil, efetuando a
prisão do guarda Peixoto, que foi
removido para o Presidio da Bua
Frei Caneca, onde aguardara o pro-
nunclamento da Justiça.

NAO HAVIA FUGIDO

SSbado e domingo tomavam corpo
os rumores de que o guarda Pel-
xoto, auxiliado por colegas e ami-
gos, havia desaparecido e tomado
destino Incerto, admltlndo-se mes-
mo que tivesse se ausentado desta
capital. No entanto, tudo nfio passa-
va de boato, pois o matador de Nes-
tor Moreira desde sábado pela ma-
nh& se encontrava recolhido, de or-
dem de seus superiores, na sede da
Guarda Civil, por medida de pre-
caução, tendo em vista o faleclmen-
to do jornalista.

PALA O DELEGADO
FEKNANDO SCHWAB

Como o Inquérito instaurado na

Delegacia de Economia Popular con-
tra o guarda Peixoto tivesse sido re.
metido ao Juiz da 23.» Vara Criminal
antes da morte de Nestor Moreira,
perguntamos ao dr. Schwab se acre-
ditava na baixa dos autos para no-
vas diligências. Respondeu-nos a
autoridade que tal nfio deveria ocor-
rer, pois, apesar de ter-se agravado
consideravelmente a situação do
guarda, com o falecimento do repor-
ter, havia nos autos o pedido de
prlsfio preventiva e material sufi-
ciente para o pronunciamento da
Justiça. Acrescentou o delegado de
Economia Popular que, tendo sido
o Inquérito remetido à 23.» Vara
Criminal, nfio mais poderia Intervir
no caso, agora sub-judice.

IMPUNHA-SE A PRISÃO
PREVENTIVA

O promotor Paulo Gusmfio Dou-
rado, Indagado sôbre a decretação
da prisfio preventiva do acusado,
respondeu que a mesma se impunha,
tendo em vista o falecimento da
vitima. Acrescentou que, de acordo
com o Hkto legal, o processo voltara
às suasflhfios, para, no prazo de 15
dias, apresentar a denúncia.

URGE A REMESSA DO LAUDO
DO I.M.L.

Em vlrtude da prlsfio preventivado guarda Peixoto, torna-se neces-
s&rlo que o Instituto Médico Legal
remeta à 23.» Vara Criminal, com a
mfixlma urgência, a fim de ser ane-
xado ao processo, o laudo do exame
procedido no cad&ver do jornalista
Nestor Moreira. E' que, se nfio fôr
oferecida denúncia dentro de 10
dias, o criminoso poderá ser pôsto
em llberd-de.

PROSSEGUIU O INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO

Tiveram prosseguimento, ontem
na Delegacia de Roubos e Falslfl-
cações, os trabalhos referentes ao
inquérito administrativo instaurado
contra o guarda civil Pauli Rigeiro

Peixoto, matador do Jornalista Nes-
tor Moreira.

Foi ouvido pelo delegado Mário
Pereira de Lucena, titular daquela
delegacia e presidente da Comissão
A" Inquérito, o vigilante municipal
José Gonçalves de Oliveira, que se
encontrava de serviço no 2.° Distri-
to Policial na noite da ocorrência.
Suas declarações, no entanto, nada
de novo consignaram, pois o guar-
da ratificou o que anteriormente
declarara. . ,.
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FALECEU 0 ADVOGADO
EMÍLIO GUIMARÃES

Campos, 24 (Asp) — Faleceu o
conceituado advogado Emílio Gui-'
marSes autor de "Enciclopédia deDotrina" e "Dicionário Jurídico Tra-balhista". O enterro foi concorri-
disslmo pois o morto gosava de
larga estima.
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ENSINO
A MORTE DO PROF. TITO ENÉAS LEME LOPES

Era catedrático de Física da Faculdade Nacional de Farmácia e de
Biofísica da Fluminense de Medicina — Traços da vida

do grand e mestre
Faleceu anteontem, tendo alilo ho-

pultado ontem, o catedrático .la Fa-uldndo Nacional do Farmácia o da
Faculdade Fluminense .ie Medicina,
professor Tlto Boca* Uniu Lopes.
Vitimou-o, nos 4i anos du idado,
Um colapso car.llnco.

Nascido no Rio de Janeiro n 21 donovembro do 1910, fira o curso se-
unilArlo sob o rcirliiivv de prepara-lórlos, no Colíulo Santo Inilclo.
Em 1923, matrlculou-se nu Fncul-'Iftde de Medicina do Rio da Janol-•o, atual Faculdade Nacional do Me-liolns, oajr, apôs brilhante curso ne

riduou doutor em 1931. N.) devor-
t do curao, além das atividadesno oxerceu como Interino do Hos-
tal Silo Francisco do A.«sls e do'ronto Socorro, dedicou a.i ensino¦ ..-no professor particular de FísicaMatemAtlcn.
De 1531 a 1937, trabalhou no Ser-- Iço Sanitário do Estado cln Slo
mio, ni Inspatnrla da Laticínios o

j "Ite em Guornntltrnita.
Km 1936, oncnrrigou.se do curao do

Blcloüla Educacional na Escola Nor-
vi...! do Gii.irntliiiiuetit,

A cliaiiuiilú .Io proíossor Carlos
Chagas Filho assumiu, em io:is, as
lutiaOci do Física Biológica da Fa-
ciildiulii Nuclnnnl do Medicina e de
chefo do T.iihoriilório,

Km 11713, oblevn, por concurso, o
titulo do Livro Docente do Física
filolòulc.i da Faculdade Nnuloniil ut
Medloltia.

Do lllll a 1916, exorola as funcOes
do Técnico Iispeclallzado do Labora-
tiirlo de ninfislca, com funcoc* de
ensina o pesquisa, havendo Uolxado
essa carijo para ruisiiinlr a .llreçilo da
cu.lelra da Física Aplicada ii Far-
mftcia, nu Faculdade Nacional dc
Farmácia.

Em 11117 por concurso, foi provi-
d0 ns Cu.lelra do Física Aplicada n.
Farnincla e na d,. Física lllolOülci
da Faculdade Fluminense de Mediei-
na,

A convite dn IniláMrla Farmncííu-
tica Francesa üo Brasil, viajou para
Eu: opa, tíctaj.! cuido no serviço do

professor Mareei Gulllot em 10-18,
ot.teudo poliu í.ua;i atividades o ti-
tulo dn "chaigd do cnnfcrenrcs íl ti-
trn útangor" da Faculdade do Far-
macia du Paris,

Deixou, publicado, os seguintes
trabalhos: "Aljíuns estudos sobro a
Faixa do Sorot"; Faixa dc Soret nn.
metahomotcloblna desnaturada"; "A
Ecpoctrofotoinotrla como melo do ln-
vustlsracfo cm Bloloirla": "UoRlstro
catoAlo cm BlolORla" ; "Estudos sO-
tiro a faixa do Soret" e "Dosagem da
hemoglobina".

O PESAR DA F.N.F. H
DA F.F.M.

Assinadas pelos acadêmicos Nlr-
val Pinto Freire, do D.A. da Fa-
cuidado Nacional de Furmftcla e
Mnurlclo Allmon, da Faculdade Flu-
mlnense dc Medicina recebemus ofi-
cios em que. em nome dos corpos
discentes daqueles Institutos unlver.
sitJrloK. expressam profundo pe-
ear pelo desaparecimento do gTan-
üo mestre.

INALTERADA

: 39 MIL GNIZERQS PARA A COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS ESTUDANTES DE SÂO PAULO

:ssa uma das reivindicações pleiteadas pelos estudantes paulistas,
ontem recebidos pelo presidente da República

Estive, ontem, no palácio do Ca-
1 lc, cm audiência com o presl-. ute dn República, uma comissão
c ¦ estudantes dlripentes da Fede-
) ;ão dos Estudantes dos Cursos

J turnos do Estado de São Pau-
1 . tendo a frente o presidentei i entidade, sr. I. Helkls, que fez
c trega ao chefe do governo de

1 s memoriais contendo relvindl-
i ,'ões da classe.

C qua ptcíteam os estudantes

Solicitam os estudantes auxilio
f lancciro para a Cooperativa de
' 'nsumo dos Estudantes dc São
1 uto (CONESP), num total de
1 .'zentos mil cruzeiros tendo cm

NOTICIÁRIO
[ 1ATRÍCULAS NAS

O número de matrículas, nas 12 escolas de Agronomia e gem-se o certificado de ser o can.

vista o objetivo de baratear o
material escolar fornecido por a-
quela Cooperativa. Outro auxilio
de oltocento mil cruzeiros para que
o Restaurante do SAPS que scr-
ve àqueles estudantes possa cobrai'
de junho a dezembro deste ano,
cinco cruzeiros a refeição ao in-
vós de doze cruzeiros que cobra
atualmente. Pedem, ainda, o apoio
do governo para que o Serviço^e
Assistência ao Estudante de Suo
Paulo, mantido por àquela Fede-
ração, se constitua num cm precn-
dimento de .Âmbito nacional para
distribuição de bolsas de estudos
n estudantes pobres e selecionada-
mante capazes, através de recur-
sos provenientes de uma elevação

de cinqüenta centavos no selo de
educação e saúde.

Serão estudadas as reivindicações
dos estudantes

O sr. Getúlio Vargas, depois de
ouvir o relato das reivindicações
contido nos memoriais, determinou,
imediatamente, an seu ajudante de
ordens, que telefonasse ao minis-
tro da Educação dos estudantes
tro da Educação recomendando -
lhe quo estudasse com o maior
empenho das pretensões dos estudan-
tes paulistas e atendesse dentro das
atuais possibilidades às relvindl-
cações apresentadas. No "cielhê",
da A, N„ um aspecto tomado du-
rante a audiência.

i is 8 de Veterinária controladas pela Superintendência do En-
i io Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricultura, em
% irios Estados, perfaz, no atual ano letivo, 1.153 alunos para
: primeiras e 7G1 para as segundas. Nos anos de 1947, 1951
c 1953 observou-se, respectivamente, uma freqüência de 1.079,
3 215 e 1.138 alunos para os cursos de Agronomia e de 281,
<53 e 623 para os de Veterinária, com elevação crescente nes-
t 3 últimas e apenas ligeiras variações naquelas, apesar da pro-\ dência de se fazerem duas chamadas para os exames vestibu-
] res. As aulas foram iniciadas em abril passado. O Ministé-
í o da Agricultura tem, em suas dotações orçamentárias para1 54, a importância de CrS 3.212.000,00 para as bolsas de es-
t dos que concede aos alunos das diferentes escolas. A maior
r irte (Cr$ 1.800.000,00) cabe à S.E.A.V., que distribui as
l lsas aos alunos dos estabelecimentos que lhe são diretamente
f bordinados ou por ela fiscalizados. Em 1953 foram concedidas
í S dessas bolsas, no valor de CrÇ 262.000,00. No corrente ano
o total eleva-se a mais de 300.

ENGENHARIA
Provas 

""""

"hamados a seção do currículo
c olar: — Aloisio Belo Gomes de
I ttos, Samuel Roberto Guido De-
c ola, Ely Pedro Barreto, Jorge
ti Oliveira, Aluisio de Andrade
1 ndes, Fernando Sales de A. Me-
lo. Domingos G. Mandim, Cláudio
IV írclo R. Petrlbú, Anibal Fran-
c . Chairallah A. Sader, Cocnrad"Y es Sholte, Alulzio Ferreira de
1 ra, Salvador de C, Moraes Her-
n nglanz,,Haroldo da R. Martins,
T- wton A. Leimlg, Henrique A. de
E rros Azevedo, Cláudio Salles dos
£ itos, Juvenal Milton Eugcl, Her-
E láo André Fachettl.

hamados a seção de mecanogra-
íi : — Para tratarem de assunto
d seus interesses: José Nublo Sou-
to Mayor, José Maria S. Barbosa,
E nald T. Van Rybroeck, Antônio
K Ison de O. Cervone.

..'hamados ao gabinete de estra-
tr. das: — Neyde A. de Araújo LI-
ma, Adyr de Albuquerque Mello,
P dro E. de Souza Lima, A 1 -
d: ivando Fernandes da Graça.

.'hamadas de alunos do 5.° ano
p: ra exame radiográflco: — A Dl-
rt.orla do Núcleo Profllátlco, pro-
sc ,'ulndo na campanha contra a Tu-
b< iculoso noa meios lniversltárlos,
cr wlda a todos os alunos do 5.°
aro, desta Escola a comparecer a-
qt Me Núcleo àav. Wenceslau Braz,
71 — para exame radiográflco
pi lmonar até o dia 30 de junho
ci í qualquer dia útil das 8 às 11
h< as.

.'onferêncla: -Prof. Fritz Sturssl
— sob o patrocínio do Prof. An-
tó Uo Alves de Noronha, serão rea-
li7 3das no salão Nobre da Escola
N: cional de Engenharia, três con-
tt Anciã relativas a Pontes e
G indcs Estruturas pelo Prof. Frltz
S rtuissl da Escola Politécnica de Zu-
rl ue. Os assuntas escolhidos pelo
M stre e a data em que proferi-
dr, esta conferência é a ssegulnte:
21 de maio, 6a. feira — La Pro-
b! me de la Grande Protéc. Dado
o ..lto valor cultural do conferencls-
te Prof. Sturssl que já foi Dire-
tr - da Escola Politécnica de Zu-
ri' ue e é atualmente presidente da
A oclação Internacional. Serão de
o: rema importância e de máxima
v; ntagem para os nossos engenhei-
roí e estudantes de engenharia, os
r. ultados dessas exposições. As
ce íferências serão feitas as dezoi-
to horas e em idioma Francês.

Curso de mecânica dos solos e
fu dações: — A 3a. aula do curso
si'S ministrada pelo Eng.° Francls-
co Pacheco Silva, chefe da Seção
_-. i Ensaios, da Divisão de Mecãnl-
àa dos Solos e Geologia, do Insti-
tuto de Pesquisas tecnológico do
E ado de SSo Paulo, e versará sô-
t> e "Propriedades dos solos interes-
ss ido a Engenharia de Fundações.
E sálos Respectivos". Esta aula está
m içada salvo motivo força maior,
p a a próxima segunda-feira, dia
2<! 5, as 20 horas. Relembramos aos
ln eritos no curso que, para obten-
,ç. i do diploma, dois requisitos de-
íii rão ser satisfeitos t Freqüência,
.cem tolerância máxima de 3 faltas,
c apresentação, no final do curso,
,'de um Relatório sôbre diversos
it-ns a serem fornecidos posterior-
monte.

Estatística:— A sabatina que es-
t; va marcada para 4a. feira, dia 19
foi .transferida para o dia 26, 4a.
f. ira, ás 8 horas.

Motores:—• Foi marcada uma sa-
b Una para ta. feira, às 20 horas,
tí-i 21. Esta sabatina foi adaiada
cl o — dle.
..Geodesia: — Dia 26, 4a. feira,
d; 13 horas, prova oral do exame
v: ;o de 2a. época em 2a. chamada

| BANCO DO BRASIL
Próximo concurso em agosto. Ini-

cl -.1 Ort 5.080,00. 300 vagas, todos os
:».]irovados aproveitados. Turma no-
Va reduzida. — Horário 18 às 20 hs.
diariamente. Professores do Banco
do Brasil. Apostilas de tfida a ma-
teia. Mensalidades CrS 250.00 (nào
b\ Jóia). Inscrições IBO — Av. Pres.
V rgoa 520, 8/ 1000, com Prof. Souza
ou Fone: 28-1372 com Prof. Pereira.

(27600) 71

para, Gerd Gustv Leyen.
Curso de extensão universitária

sobre "Unidades elétricas e magnétí-
ca": — Aos interessados, que fre-
quentaram o referido curso, profes-
sado pelo dr. Dulcídio A. Pereira,
entre 19 de abril e 3 de maio pas-
sados faz-se o aviso de que a prova
final que dará direito ao Ccttlíica-
dq de Aproveitamento do curso será
realizado no dia 1." (primeiro) de
junho próximo, no anfiteatro de
Fisica às 13 horas.

Representantes de turma — A
Seção do Currículo Escolar convl-
da todos os representantes de tur-
ma para uma reunião na próxima
segunda-feira, dia 24, às 11,30 ho-
ras, a fim de tratar sôbre o hora-
rio das provas parciais.

Geometria descritiva:— Dia 26,
4a. têjmàfÁ!udr% ,hQras..rPMiva_t-Sn
crita e oral de exame vago de2.o'
época para: Oswaldo Pires de Abreu.

Resistência dos materiais: — Dia
28, 6a. feira, às 11 horas, prova
oral de exame vago de 2a. chamada
para: João David de Souza. E pa-
va Benito Bruno Prova Oral de exa-
me vago de 2a. época em 2a. cha-
mada referente ao ano de 1052.

Aviso, aos alunos: -O sr. Secre-
tário avisa aos alunos da Escola
Nacional de Engenharia que a par-
tir do dia 24 de maio corrente, fl-
ca criado um serviço de informa-
ções e reclamações, que funciona-
rá no protocolo, sob a responsabi-
lidade de D. Regina Chaves, no ho-
rário de 11 horas às 17 horas.

Curso de especialização em estru-
turas em concreto armado: — Apro-
vado pelo Egrégio Conselho Uni-
versitárlo do Brasil o primeiro
curso de Especialização em Estru-
turas de Concreto Armado a ser
realizado no Brasil, comunicamos os
interessados, engenheiros e arqul-
tetos estarem abertas na Secretaria
desta Escola, de 17 a 27 dó mês
de maio, as matrículas para o re-
ferido curso que deverá ter inicio
no dia 1 d junho.

Sob a direção executiva do pro-
fessur Antônio Alves de Noronha
— que tem como colaboradores,
na comissão coordenadora, os Pro-
fessores Aderson Moreira da Ro-
cha e Sydney Martins Gomes dos
Santos, êste curso abrange as seguin-.
tes disciplinas que terão para re-
gentes, respectivamente os seguin-
tes professores:

a) Complementos de Matemática,
de Resltêncla dos Materials Elas-
ticidade e Plasticidade - Professor
Sydney Martins -Gomes dos San-
tos; b) Complementos de Estática
das Construções - Professor Ader-
son Moreira da Rocha; c) Comple-i
mentos da Teoria de Concreto Ar-
mado - Concreto Protendido de Es-
truturas de Edifícios - Professor Eu-
gênio Jeemann; d) Execução das
Estruturas de Concreto, de Concreto
Armado e de Concreto Protendido -
Professor Gilberto Domingues; e)
Fundações das Estruturas de Con-
creto, de Concreto Armado e de
Concreto Protendido - Professor Ser-
glo Valo Marques de Souza; f) Es-
truturas especiais de concreto, de
concreto armado e de concreto pro-
tendlo - Professor Leopoldo de Cas-
tro Moreira, g) Estrutras hi-
dráullcas de concreto, de concreto
armdo e de concreto protendido -
Professor Nahul Benevelo; h) Pon-
tes de concreto, do concreto ar-
mado e de concreto protendido •
Professor Antônio Alve3 de Noro-
nha.

O curso será ministrado em dois
anos, divididos em quatro perio-
dos de 16 semanas cada um. No
primeiro e segundo períodos de 1.°
ano serão lecionadas as dlsclpll-
nas de Elasticidade, Estática, Con-
creto Armado e Fundações. No ter-
ceiro e'quarto períodos do 2.° ano
serão dadas as disciplinas de Exe-
cução de Estruturas, Estruturas Hi-
dráullcas e Pontes. Haverá diária-
mente, 2 aulas - práticas em pran-
chotas durante o curso que termi-
nará para cada aluno com a ela-
boração de um projeto completo de
Estruturas de Concreto Armado, se-
rão feitos estágios e visitas a obras
em andamento.

Para matricula neste curso que
tem seu número de vagas limita-
dos em 45 (quarenta e cinco) exi'

diilato engenheiro ou arquiteto e de
ter pago a la. quota de sua anui-
dade.

Maiores Informações serão presta-
das aos Interessadas na Secretaria
da Escola Nacional de Engenharia.

Noticias do D. A.
Nota — Oficial do diretório aca-

dêmico — O D. A. vem por meio
desta prestar seu voto de solida-
riedade e pczar a classe dos jor-
nalistas, pelo brutal atentado sofri-
do pelo repóter Nestor Moreira e
que culminou com a morte do mes-
mo. O corpo discente desta Escola
quer manifestar publicamente sua
repulsa contra os ignominiosos e
covardes meios de que lançam mão
alguns elementos de nossa policia
por dar vazão a seu sadismo e
baixos instintos, meios êsses que se
vulgarizaram nos tenebrosos tempos
de ditadura. Protestamos veemente-
mente contra a atitude assumida pe-
lo brutal espancador do sr. Nestor
Moreira e fazemos um apelo aos
poderes competentes e a todos aquê-
les que de boa vontade, lutam por
um Brasil melhor, para que unidos
procuraremos estirpar estes meto-
dos que numa cidade como o Rio
de Janeiro figura como um verda-
delro cancro social, indigno dos
nossos foros de civilização, (as)
(Aider Toledo Piza Machado — vi-
ce-presldente em exercício.) (Fran-
cisco Sérgio Sabota 1.° Secretário).

Edital dr convocação — o presl-
dente do D. A. usando das atrl-
buições que lhe confere os Esta-
tutos do D. A. convoca eleição ge-
rais para os dias 27 e 28 de maio,
para escolha dos 2 representantes
do D. A. no Congresso a U.N.E.
-•«Edital-de convocação — O Vice-
Presidente dn D. A, usando de suas
atribuições convoca para dia 25/5,
hoje, uma reunião extraordinária
do Conselho de representantes, em
l.° convocação às 17,30 e em 2a.
e última convocação às 18 horas.
Assunto: Horário das provas par-
ciais.

Edital de convocação — O Presi-
dente do D. A. usando das atribui-
ções que lhe confere os Estatutos
do D. A. convoca a 2a. Assem-
bléla para hoje as 10 horas. Ordem
do dia discussão de teses a se-
rem apresentadas pelos represen-
tantes do D. A. no Congresso Na-
cional de Estudante, a realizar-se
em julho do corrente ano.

Newton Costa Rodrigues — Este
aluno está chamando ao gabinete de
Química — geral Aplicada, a fim
de tratar de assunto de seu lnterês-
se.

Comissão do novo regimento —
Está, marcado para o próximo dia
26, às 20 horas no Anfiteatro de
Física, uma mesa redonda com pro-
fessores desta Escola sôbre a ques-
tão do Novo Repimento.

MEDICINA

] NSTITÜTO SANTA LÚCIA
Ensino para crianças com dificul-

dades na aprendizagem
Internáto e semi-inrernato de ambos os sexos, ensino especia-
I! ado para crianças-problema, deficientes mentais, desajusta-

dos nas escolas comuns, portadores de lesões cerebrais, etc.
Direção técnica da Prof. E. C. Oliveira, especializada nos
! todos Unidos, ex-assistente da Clínica do professor Alfred

Strauss, naquele país.
Im Marquei de São VicenIe, 316 — Gávea — Tel. 47-6571

(Continuação da 1.* página)
soes, s etlos«jn salvar a Indochi-
nn e o sudeste da Ásln.

Bidnult terln transmitido a
Bcdcli .Smith u ansiedade dc
Paris ante a situação no deitn
do Rio Vermelho, iisslm como a
questão do saber-se qual a ati-
tilde ocidental nnte os avanços
comunistas. Examinaram, tam-
bem, o relatório do chefe do Es-
tado Milor francês, generalPaul Ely, sôbrc o que a França
deve fazer para conter os fôr-
ças do Vietminh em Hnnoi.

Paralelamente, o enviado cs-
pecial de Nehru. embaixador
Menon, confcrcncíou, esta ma-
nhã, com Molotov, depois do ter
conversado, ontem à noite, du-
rnnte tres noras, com Chou En-
Lai. À noite do hoje, conferén-
ciou, ainda, com Smith. Ama-
nhã se avistará com Bidault c,
novamente, com Edcn, com
quem esteve em Paris, no sabá-
do passado.

ATITUDE AMERICANA
Em Washington são esperados

os resultados dn viagem de ins-
poção dos generais franceses
Saían e Paul Ely à Indochina. A
imprensa americana reproduz,
em primeira página, despachos
de Paris, segundo os quais os
generais referidos teriam con-
cluido que a situação não seria
resolvida sem a intervenção
americana ou sem o envio, pelaFrança, de importantes reforços.

As opiniões dos técnicos do
pentágono parecem, até aqui,
divididas no que concerne à
possibilidade da defesa do dei-
ta com os meios atuais. Ao me-
nos até o fim da estação das
chuvas, certos observadores con-
sideram que poderá ser mantida
a defesa, enquanto que outros
pensam que isso possibilitaria
apenas uma intervenção dos Es-
tadog Unidos estritamente aero-
naval.

Para alguns observadores di-
plomáticos, a evolução da situa-
ção na Indochina, e principal-
mente um forte ataque do Viet-
minh contra o delta ou uma no-
va invasão do Laos, poderia
muito bem modificar a atitude
dos negociadores ocidentais em
Genebra.

A êsse propósito, segundo in-
dicações dignas de fé, a idéia de
um apelo à ONU, formulado pe-
lo Laos, que seria aooiado pela
França, teve bom adiantamento
recentemente. Tal apelo permi-
tiria obter-se certo "apoio mo-
ral". que os Estados Unidos
apresentam como uma das suas
condições psra uma eventual
ação no sudeste asiático. • , '•'

No que concerne ao momento
oportuno para a criação de um
sistema de defesa coletiva no su-
deste asiático, as divergências de
vista permanecem entre Londres
e Washington. Prevalece a im-
pressão, entretanto, em certos
meios, de que depois da recente
entrevista que o sr. Éden teve
com o sr. Chu En Lai, "A Grã-
Bretanha adotou uma atitude
mais rígida para com a China
comunista", como declara o"Washington Post" num titulo
que toma toda a sua primeira
página.

No entender geral, a menos
aue a entrevista secreta .entre
Bedell Smith e Molotov haja
trazido importantes elementos
noves, os observadores diplo-
máticos de Washington conti-
nuam a considerar que a situa-
ção permanece imprecisa. Co-
mo declara um comentarista da
imprensa americana, "as limita-
das vantagens e as considera-
veis desvantagens, bem como os
riscos de qualquer ação que pu-
déssemos empreender na Indo-
china ,são suficientes para ex-,
plicar a pausa marcada neste
fim de semana, em Washington.- (F. P.).

A CONFERÊNCIA
Genebra, 24 — Na sessão res-

iritn sôbre a Indochina, pro-
tildldu por Edcn, Bidnult pro-
pôs modificação à ordem dns
questões serem discutidas c
acrescentou dois pontos: o do
desnrmncnto das tropas Irrcau-
lares o o do permuta de prisio-
nci ros,

Grnnde pnrto d« sessão foi
consagrada à discussão do us-
pecto político dn solução da
questão indochlncsn. As dele-
gações comunistas acham que
esse aspecto deve sor objeto de
debate já n partir de amanhã.
Em oposição, as delegações não-
comunistas preferem estudar o
problema militar.

Torminadn n sessão foi distri-
buldo um lacônico comunicado
dizendo que "as nove delega-
ções tinham continuado a dis-
cutir em sessão secreta a ques-
tão do restabelecimento da paz
na Indochina".

Os sete pontos constantes do
plano Bidault são os seguintes:

1) Cessar do fogo; 2) zonas
de reagrupamento; 3) desarma-
mento dns tropas irregulares;
4) limitação dos reforços em
homens e material; 5) controle
da aplicação dos acordos; 6)
permuta dos prisioneiros de
guerra; 7) garantia contra a
violação dos acordos. — (F.P.).

4SSALTO EM PLENA AVENIDA
Os meliantes se utilizaram de chaves falsas
— Furto avaliado em mais de um milhão de
cruzeiros — Não foram encontradas impres-

soes digitais
Nn mndruiinda do domingo', fnl nn

saltndn a ótl.in "i.ux", pertenoanta
A llnn.i i'iiiin>tvl;il Míilirfcto o Cltrn,
cam ioda ns Avenldn lllo nrnncu
esquina com Avcnlilu Nllo Pecnnlitt,

NO ENTERRO...
(ConU-oac&u da S." p&glna)

redaçüo d' "A Noite", anotamoa as
seguintes:

Associaçito Beneficente dos Empre-
gados de "A Noite"; Homenagem
do Pessoal do Oficina e Composição
do "A Noite"; Vicente Perrota; Fo-
to-Confeccao de "A Noite"; "O Glo-
bo"; "Diário da Noite"; Publicidade
de "A Noite"; Pessoal de "A Ma-
nl.a"; Assoclaçüo de Cronistas Car-
navalescos; "O Mundo'; Clube da
Antena (RSdlo Repórteres), Zlca e
família; Cofres Toledos; Avladora
Leda Batista; Serviço do Imprensa
da Prefeitura; "Gazeta de Vitória";
André Carrazonl; Fotógrafos do "A
Noite"; Vasco Lima; Esterlotlpla e
Impressão de "A Noite"; Casa Han-
seática; Amaral, Senhorn e Filhos;
Zulmlra Galvfto Bueno o Filho; Sin-
dicato dos Radialistas, "Flnn"; "ül-
tlma Hora"; Comitê de Imprensa da
Policia Central; Comitê de Impren-
sa da Câmara dos Deputados; Asso-
cinçHo dos Cronistas Desportivos;
Agencia France Pres3; "O Radical";
Seção de Composição de "A Noite";
Superintendência das Empresas In-
corporadas; "Manchete"; Sccç&o de
Transportes de "A Noite"; "A Noi-
te Ilustrada"; Carvalho Neto; Gra-
vura dc "A Noite"; Correio da Noi-
te"; "O Campeão"; Rádio Nacional;
Lincoln Massena; Haldée e Alcides
(lrmüos de Nestor); "O Estado", Sil-
vio teao; Partido Trabalhista Brasl-
lelro; "Seleções Readera Dlgest";
"Jornal da3 Moças"; Vítor Costa;
Comissários do Marinha Mercante;
Henrique Campos; Josó Cnó e Fa-
mllla; Wilson Sons: Sindicato de
Contra-Mestres e Moços da Marinha
Mercante; Cícero Pena; Associação
de Repórteres Fotográficos; "O
Dia"; "A Noticia"; Carlos Pereira
Indústrias Químicas S.A.; "Folhas
de São Paulo"; "A Pátria"; Fanl-
flcadores Marítimos; Rádio Malrlnk
Veiga; Sindicato dos Professores do
Rio de Janeiro; "Vlda Doméstica";
Comitê de Imprensa da Justiça Lo-
cal; Escola Amaro Cavalcanti; Re-
portagem de "O Dia"; Gerência de"A Noticia"; Departamento de Pu-
bllcação Infantil: Clube da Lanter-
na; "Luta Democrática"; "Correio
da Manhã"; Associação Brasileira
dns Cronistas Cinematográficos; Se-
ção de Eletricidade de "A Noite";"Diário Carioca"; União Brasileira
de Compositores; Sindicato Nacional
dos Aeronautas; "Diário de Notl-
cias"; Ministro do Trabalho; Ester
de Abreu; Sindicato de Jornalistas
Profissionais do Rio de Janeiro;"Tribuna Nacional de São Paulo";
Adhemar de Barros; Federação Na-
cional de Jornalistas Profissionais;"Jornal dos Sports"; Sindicato dos
Oficiais de Náutica; Operários Na-
vais do Rio de Janeiro; Seção de
Convalescentes Cícero Pena; Nelson
Jardlf; "O Cruzeiro"; "O Jornal";
Associação Brasileira de Rádio.' ..

1.° Ano: Pede-se o compareclmen-
to, urgente â Secretaria, dos seguin-
tes alunos: Luiz da Fonseca Fer-
nandes Cunha e Paulo de Mello
Cavalcante.

2.° Ano: Estão convidados a com-
parecer, cbm urgência, à Seção de
Expediente Escolar, os seguintes alu-
nos de n.°s 2, 19, 40, 46, 180, 183,
197, 217, 221, 24B, 269, 273. 276, 277,
307, 117, 150, 152, 169, 204, 217, 221,
223, 234, 243, 273, 342.

3.° Ano: Pede-se o compareclmen-
to, com urgência, à Secretaria, da
aluna: Maria do Carmo Rocha Pe-
reira

5.° Ano: Solicita-se, com urgência,
o compareclmeno, à Secretaria, dos
alunos do 5.° ano: 25, 47, 78, 206,
86, 235. Pede-se o comparecimento
dos alunos: Francisco Geraldo Job
Ferreira e Oswaldo Santiago.

6.° Ano: Ortopedia — 2a chamada,
dia 25, terça-feira, às 14 horas.
Alunos da 6a 'sòrie que deverão
completar a selagem nos requerl-
mentos de matricula: 23, 49, 75. 100,
152. 161, 100. 209.

AVISO
Acham-se abertas, até o dia 29

do maio (sábado), as inscriçóes
para o provimento Interino da Ia
Caadeira de Clinica Médica.

Poderão Inscrever-se todos oi do-
centes da cadeira, exceto o atual
ocupante.

IVAN DA COSTA — Domingo
próximo passado, estando membros
do Centro .Acadêmico Carlos Chagas
de plantão no Pronto Socorro do
Hospital Geral Miguel Couto tive-
ram conhecimento do acidente ha-
vido com o colega do 2.° ano Ivan
da Costa, quando banhava-se na
pria de Ipanema. Esse colega
acha-se Internado nesse Hospital com
fratura do cráneo • os membros
do Centro Acadêmico Carlos Cha-
gas tudo estão fazendo para que na-
da lhe falte.

Pedimos aos seus amigos que pro-
curem visitá-lo numa demonstração
de solidariedade.

CONSELHO DELIBERATIVO — O
Presidente do Centro Acadêmico
Carlos Chagas convoca os colegas
conselheiros para a reunião ordiná-
ria do Conselho Deliberativo a rea-
lizar-se sexta-feira, 28 às 18,30 ho-
ras. Ordem do dia: Posse dos no-
vos representantes de turma e elei-
ção para o Tribunal Eleitoral • da-
ta do pleito para reforma da. Co-
missão diretora.

SIR ALEXANDRE FLEMING —
Revestiu-se de um invulgar brilho
a conferência realizada por Sir Ale-
xandre Fleming sexta-feira p.p. nes-
ta Faculdade, organlsada pelo Cen-
tro Acadêmico Carlos Chagas. Con-
tando com a presença de grande
números de alunos teve a abrilhan-
tá-la a presença de catedrátlcos des-
ta Escola, que saíram impressiona-
dos com a recepção que a atual
diretoria do nosso Centro Acadê-
mico proporcionou ao ilustre vlsi-
tante.

Fiilou saudando o conferendsta o
Prof. Carlos Chagas que foi o ln-
terprete do elogio do corpo docente_•

t;

O LANÇAMENTO DO CAJU
ANTÔNIO MARIA

Engraçadísslmo o anúncio que encontro num vespertino: "Caju
— saborosa fruta e fonte inigualável de vitamina C. A venda
nas barracas e postos de subsistência do SAPS". Pcla estranhes»
dos termos deste anúncio, pela cerimônia coni quc o caju está
sendo tratado, chego à melancólica conclusão de que, só agora, essa
fruta da minha infância e da Infância do todo mundo está sendo
lançada no Rio. Para ajudar o lançamento, o cronista vai escrever
alguma coisa do que ainda se lembra sôbrc o cajueiro: é uma
árvore da familia das Anacardiáceas (anácardlum Carymbosum) o
seu nome genérico é Anacardla Ocldentalls. Nos engenhos de Per-
nambuco, as chamadas matas de cajueiro (cajuals) davam uma
sombra multo gostosa, aproveitada, em tempos idos, para pique-
nlques e danças de Quadrilha. Houve quem amasse â sombra do
cajual, fazendo de leito a folhagem caida no chão, O fruto maduro
pode ser vermelho ou amarelo, sendo que os vermelhos sâo mais
doces. Dois refrescos fabulosos podem ser feitos com caju: 1,° Ca-
juada (espreme-se o caldo, p5c-se água, açúcar e bota-se para
gelar); 2." Cajufna (grande atração turística da cidade de Fortaleza,
espécie de vinho, vendido na Praça do Ferreira, e feito, de prefe-
reêncla, por um cidadão chamado Mundico. É obtido em cozi-
mento de panela, durante horas e hnras). As castanhas servem:
para as crianças fazer fogos (e são três os principais), e, assadas,
descascadas, são uma verdadeira delícia, podendo ser comidas na
beira da brasa ou no famoso bolo «Pé de Moleque". Para os
bebedores de guardente, o caju é tido como o maior tira-gtisto e
tlra-chelro Com apenas um caju, partido em fatias finas, pode-se
tomar uma garrafa de cachaça, sem quc se fique fora da linha e
sem que se cheire à dlstilarla, Úsa-se também Injetar, ao fruto, com
seringa e agulha, aguardente dc boa qualidade. Em seguida pSe-se
o caju na geladeira para ser comido lioras depois, no auge do pra-
zer. A compota é excelente. Há doía ditos sôbre o caju. Primeiro
(quando alguém quer atribuir conhecimentos a sl mesmo): "quando
você vinha com os cajus, cu Jâ vinha com as castanhas". Segundo
(quando se quer dizer que alguém já está mais velho): "Já tem
seus cajus". Na literatura foi multo explorado por Humberto de
Campos, servindo de adjtitórlo ft emorão que o memorlallsta trans-
mltlu de sua Infância, pobre e drsvallda. Na poesia, está multo bem
num poema de Joaquim Cardoso. Na canção folclórica, aparece
várias vezes assim: «cajueiro quc dâ flor". Sôbre a nódoo, que
faz nas roupas, diz-se multo, nn Norte, "não há sabão que tire"
As mulheres que pintam as melenas costumam falar dos "cabelos
acajou (francês). Os namorados praleiros, quando é tempo de
caju, usam selar seu amor, comendo (a moça e o rapaz) um fruto
ao mesmo tempo. Geralmente, uma das partes fica sem um peda-
clnho do beiço, e deve haver mais uma porção de coisa a dlzcr-se
sôbre o caju, fruta nova, que, hoje, aparece num anúncio de im-
prensa, com êste "slogan" tlpn airfncla do publicidade: "deliciosa
fruta e fonte Inigualável de vitamina C".

ESPORTES: No selecionado brasileiro Jâ houve um "keeper"
chamado Caju.

PROVÉRVIO: "Homem e caju o melhor tem ranço".
(Transcrito do "Diário Carioca"). (66231)

CERTO 0...
(Ciintliiuiiçãii da 1." plglna)

próxima guerra nãn dará tenipn n
preparativos; bem ajustados orgn-
nlsmos de nbnstcclmcnto, o nòllüns
defesos civis, nsslm como clcvndn
moral da população.

A respeito do poderio soviético,
o marechal Montgomcry enunciou
os seguintes fatos;

1) — Embora n Unlâo Sovlétl-
ca não tenha aumentado o núme-
ro de suas divisões desde 1947,
as tem apetrcchndas com os cle-
mentos mnls modernos o podero-
dos. Das 175 dlvIsScs de quc dis-
pSe, 65 são de tanks ou blinda-
das. II) — A União Soviética. Ale-
manha oriental e os satélites eu-
ropéus somam atualmente acima
dc 6 mllhOes de combatentes, dos
quais 4.500.000 estão nas forças de
terra. Seu estado de preparação é
excelente. III) — O numero do
divisões dos Estados satélites foi
duplicado, quase, desde 1947 e £
agora, de 80. IV) — Para um
avanço rápido, de surpresa, na Eu-
ropa ocidental, a Rússia tem uma
ponta de lança de 22 divisões na
Alemanha oriental. V) — O sls-
tema soviético de mobilização, cn-
salado periodicamente para assegu-
rar sun eficácia, permitiria ao bio-
co comunista dispor do 450 dlvl-
soes um mez depois de decretada
VI) — A fârça numérica da avln-
ção soviética se mantém em 20.000
aparelhos, Quase tfida a sua avia-
ção de combate é composta de
aparelhos a Jato. VII) — Também
quase tfida a sua força de bom-
bardclros leves é dc aviões n Jo-
to. VIII) — Quanto nos bombar-
delros pesados, a Rússia tem o
dfibre de aviões TU-4, similares
aos B-29 dos Estados Unidos, cm
comparação com sua força del051.
IX) — A Rússia continua apertei-
coando novos tipos de nvlões a
Jato. X) - Seu amplo programa
de preparação aeronáutica confere
â aviação soviética grandi poder.
XI) Continua no apogeu o pia-
no de construção de oerôdromos
na União Soviética e seus satéll-
tes. Xn) — As ffirças aéreas dos
satélites da Rússia são igualmente
poderosas.

XU) — A rede de aeródromos
soviéticos em toda a Europa Orien-
tal, com seus sistemas de alarma e
concentrações de artilharias anti-
aérias, constitui uma formidável
defesa para o perímetro ocidental
do território da União Soviética
propriamente dita.

XIV) — Desde a terminação da
segunda guerra mundial, as fõr-
ças armadas soviéticas melhoraram
sua capacidade para o emprego de
tropas serotransportadas o de to-
do tipo de armas.

XV) — A principal ameaça naval
soviética está constituída por seus
submarinos, possuindo a URSS mais
de 300 em serviço.

XVI — Os elementos navais so-
viétlcos, suas reservas, assim como
sua capacidade de colocar minas
com submarinos e aviões, consti-
tuem uma grave ameaça para as
rotas marítimas do Ocidente.' XVII) — Não há dúvida de que a
União Soviética progrediu multo
nos campos das armas atômicas, da
guerra microbiana e dos projetis
dirigidos.

XVIII) — A, economia soviética
mantém um nível de produção ml-
litar suficiente para dotar de equi-
pamentos o abastecimentos tô
das as forças da União SovléUca e
dos satélites, e, ademais, acumular
reservas. .

XIX) — Para Ilustrar a magnitu
de de suas reservas militares, pn,
de-se assinalar que a União Sovié-
tica possuiu mais que suficientes
tanques, morteiros e canhões anti-
tanques para mais de 300 Divisões
Suas reservas de artilharia de cam-
panha e antiaérea é várias vezes su-
perior à quantidade necessária pa-
ra abastecer a essas Divisões

o fnto fnl oomunleido no comli-
sárin Mngloll, do serviço no 5." uin-
trlto Policial n qual, om companhia
ilo dotctlvo Cldlii, chefe dn Seção
do Ki.iiin... o Furtos daquele distri-
to, compareceu an Im-al.

(.'linniM /(ilan.1
Pelos vestígios, ns nutorldiidcs.au-

xlllndns pelos técnicos do Gabinete
da Exames Periciais, sollcladns pma
tnl, verificaram terem os meliantes
iimuI.i chaves falsns pnrn abrir n
porta oc aço, quo fica ao lado da
nua Chile. Tcrln um dôles flcndo
nn Indo externo do cdlfictn, cnmo
vigia, ou "campana", como dizem os
meliantes em sua glrla, pnra aler-
tar os demais no caso do pareci-
mento dc algum policial. Os ladrões
que agiam no lntcrlr da loja, cola-
ram papel grosso nas vitrines que-
brando os vidros com uma pedra.

Dessa fornin amorteceram o liatu-
llin,

O /urdi
Dali riirrewirnm filmes 0 máqui-

tiras Vnllois» e toiilanini nlirlr a
máquina reglBlrnclurn, <> '!"» >
«ínseRUlmii! porque essn fiiiiclnn.-i
n eletricidade, flrando Intactos 4
mil cruzeiros quo nll bo achavam.

Os rombos feitos nnn vitrines fn-
enm dc 40 por BO eeiillnietrn». Qun-
trn linl.iiiB que estnvniii em exposi-
çflii nas vitrines lorvlrnm pnra n
transporte do mntorlnl furtncln. Os
proprietários dn firma comerclnl cul-

culnm os prejuízos em mais dn um
milhão de cruzeiros.

Não sendo constatada nenhuma lm-
pressão digital, nrefume-se tcnhnm
os nssnltnntcs ngldo cnm algum cle-
mento parn ncutrnlbi"' c"a» Impres.
soca pnpllnres, Forni ladas «II-
llgênolai pnra identlf.v.nr c prender
ns ladrões.

A Julia dc policiamento
Por fnlln do policiamento noturno

os furtos ac sucedem nu capital da
república, Urge quc sc tomem pro-
vldêncloo urKcntes nesse,sentido por
pnrtc da Policia de Vigilância, que
fo' criada eom essa finalidade e

que ntlllllmoi.to iirnliiin, ,.<,„,.,.,„
presta noi morndnrei «ln cldíií, ».necsuárlu tor vlalaUo o centroTeo.mereiul tl« malrópole porqucmli
drõoi dlnntn dliwo agom tmtaLoupnuamante,

Enquanto ns Indrãm nitrm A vrmtnde, oi guardas catão pnr oi ,.'
pinicando pessoas Indolciai «msnoticiamos em outro locnl. Não 

'•
pnra Isso qun us vi.mtrlviulntea ..
pagam,.. *•

D I V Ó R CTÒ"
Dc Estrangeiro o novo c«n.mento no exterior, llapldex teficiência doeiiiiiuntndanirnte

comprovadas. Av. lti„ nr,n.eo,m - 7." .,/,„_ ro£,

ROUBOU MÁOUltóS FOÍOSMCÃS
Avaliadas em mais de 20 mil cruzeiros

ria nssnltndo ns lojns Cnsslo Muniz
ncredltnndo-se que pertence a uma
quadrilha Internacional.

ÚLTIMA HORA

Manoel Rodrigues Monteiro
!••;":= (FALECIMENTO) ,;

Vasco Rodrigues Monteiro, senhora e filhos; Dr. Gerdal
Bôscoli, senhora e filho; participam o falecimento de seu pai,
sogro e avô - MANOEL RODRIGUES MONTEIRO - ocorrido
ontem às 22,10 e convidam para o seu sepullamenlo hoje,
dia 25, às 17 horas, saindo o féretro da Capela da Benefi-
cênda Portuguesa, para o Cemitério de São Francisco Xavier.

(66237)

CLARA VIEIRA DE CASTRO
SIMÕES LOPES A

(FALECIMENTO)
Clarita Simões Lopes Valdez Garcia (ausente), Álvaro

Simões Lopes e senhora, Francisco Fontoura de Azambuja,
senhora e filha (ausentes), Antonio José Gonçalves Chaves,
senhora e filha, Ary Fontoura de Azambuja, senhora o fi-
lhos, René Tompson Flores, senhora o filhos (ausentes), Ma-
noel Simões Lopes Neto, senhora e filhos, cumprem o dolo-
roso dever de participar aos demais parentes e pessoas de
suas relações e amizade o falecimento de sua saudosa mãe,
sogra, avó o bisavó — CLARINHA — ocorrido ontem, con-
vidandoros para as cerimônias de sopultamcnto a serem jéa-
UzaJas ffflfc fflí 2s,T__ 17iKorgs^flaindo o f&gfrtf flu Capela"íl

Um Indivíduo de cor preta, npro-
xliiiaduineutc l,7Sm. de Altura, com-
plelclio robusta, normalmente vesti-
do, barba raspada e cabelos corto-
doa rente ao couro cabeludo, tou-
bou duas máquinas fotográficas de
alto valor da Loja Profefllm, sita
A rua México 74-A, no dia 13 do
corrente.

Silo os seguintes as maquinas:
Uma Rollelflex último tipo, ob-

letiva Tessnr 1:3.5 de n.o 1.288.022
c umn Dlax n.° 1A6/207, objetiva
KTeuznach Xenar 1:2.8. avaliadas
cm mais de 20,000 cruzeiros. A no-
tlficaçtlo poderá ser feita direta-
mente As autoridades policiais ou
pelo telefone 52-7655, assim que se
identifiquem ns maquinas rouba-
das.

Consta que o ladrSo também te-

MAIS UM DESASTRE
NO TÚNEL NOVO

Chocou-se o automóvel violen
lamente com o bonde — Três

pessoas ficaram feridas
O automóvel dc chapa 10-60-70,

dirigido por Jonas Silveira Leal, de
4'," mios, médico, residente na Rua
Euiliões de Carvalho 163 apar-
tamento 102, quando trafegava em
reçular velocidade pelo Interior do
Túnel Novo, chocou-se violenta-
mente com o bonde número 2.050,
da linha Túnel Novo-Ipanema", que
corria em sentido contrário e cr:, di-
rígido pelo motornelro Otacillo Mar-
quês dos Santos saíram feridas, lem
do médico, mais duas pessoas que
viajavam como passageiros do carro.

Levadas em ambulância pnra o
Hospital do Pronto Socorro, ali se
Identificaram como sendo: Maria
Elisa Silveira Leal, de 40 anos, es-
posa do facultativo e Iara Silvei-
ra, de 37 anos, advogada. As duas
senhoras sofreram contusões e es-
coriações, retirando-se após os cura-
tivos recebidos.

O médico, com atura da oitva
costela, ficou internado em obser-
vação. O motorneiro do bonde fu-
glu, sendo o fato levado ao conhe-
cimento das autoridades policiais do
2° Distrito, que tomaram as provi-
dencias cm torno da ocorrência.

SOTERRADOS PELA BARREIRA
Quando trabalhavam, na tarde de

ontem, em um serviço do escavação
no edifício em obras situado nn run
Almirante Alexandrino n.° 976, cinco
operários foram soterrados por uma
barreira que se desprendeu eóbre o
poço em que os mesmos se achavam.
Socorridos por pessoas que presen-
ciaram o acidente, que os retiraram
do fosso, fornm levados ao Hospital
do Pronto Socorro, onde, ao recebe-
rem os necessários curativos, fo-
ram Identificados como: — José Isa-
que da Silva, de 44 anos, casado, re-
sldente no Morro de Santa Teresa,
sem número; João Inocêncio, de 36
anos, solteiro; João Ribeiro da SU-
vs, de 25 anos. solteiro; Gonçalo Be-
zerra de Souza, de 25 anos, solteiro:
e Francisco Antonio Januário, de 28
nnos, solteiro, residente na rua Cos-
me Velho n.° 95. Apresentnvnm to-
dos contusões e escoriações pelo cor-
po.

As autoridades do 6.° Distrito tive-
, ram conhecimento da ocorrência.

.PHjTCTEQi
RAÇÕES PRENSADAS"

MOINHO FLUMINENSE S. I.
AV. PRES. VARGAS 463-A \

Tel. 43-7398 - Rio do Janeiro *

CLINICA 00 HOSPITAL SILVESTRE
Modernamente aparelhada para tratamento das moléstias do 1|.

gado, estômago, IntcstlnoB, anemias, artrites, ncurltes o clátlc»,
Para obesidade oferece Metabolismo Basal o regime do emagre.
cimento. Sob a dlreçüo do

DR. C. CLARENCE SCHNEIDER
Médico do Hospital Silvestre

Horário: 14,30 às 17,30 — 2as„ 3as., 4as. o 5as. feiras.
Rua Manoel de Carvalho, 16 - 10.» - s/ 105 — Fone: 42-8901
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MONTADAS NO RIO POft
M %Hfuei/ia, tida,

RUA SACADURA CABRAL.79)
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QTJISISANA HOTEL
POÇOS DE CALDAS

Balneário de água sulfurosa — Boite — Cinema —
Piscina — Quadras de Tênis — Parques

'yyr
, •*:¦¦:. r

''Ijíf3_^llÍB_jJi_aÍÍB-B
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Diarius com refeições
pessoa  CrS 260,00

pessoas  Cr$ 450,00
CAPACIDADE PARA 800 PESSOAS

Informações e reservas: Edifício Rex — 5.° andar
sala 501 — Telefone: 22-8554

J,

pcilcív_fcis
continuam N atestando as excelentes propriedades

d» fricomicina
no combate à calvície e suas

diversas manifestações.

Apresentamos, hoje, o caso de Cícero Pereira de
Souza, portador de absoluta calvície, não pos-
euindo sequer sobrancelhas. Cora o uso contf-
nuo da loção Tricomicina, durante 8 meses,
Cícero Pereira de Souza, recuperou oa cabelos
perdidos e restaurou suas sobrancelhas.

As fotografias permi-
tem que se acompanhe
a evolução deste caso.
desde a absoluta calví-
cie até à recuperação
total.
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Em 21 de março de 1952, Cícero Pereira
de Souza necessitava de nova Carteira de
Identidade, pois a fotografia de sua Car*
teira Profissional, de 1950. já não correi-
pondia à sua fisionomia. Ot cabelos tinham
¦ido recuperados, embora seja possível
notar-se ainda a existência de pequeno»
claros.

Fac-smile da Cartei-
ra Profissional de Ci-
cero Pereira de Sou-
za, tirada em 19 de
novembro de 1950.
Pode-se observar
que o portador é
completamente cal-
vo e nem, ao menos,
possui sobrancelhas.

Janeiro de 1954 • Cícero Pe-
reira de Sousa, inteiramente
recuperado, deixa-se fotogra-
far sorridente e feliz. Note-se
que as últimas falhas da foto-
grafia anterior desaparece-
ram totalmente. A nova ca-
beleira é cheia, vistosa e sem
claros. Os cabelos são fortes
e brilhantes. Tempo efetivo
de uio da Tricomicina:
8 MESES I

íri
ò venda em tôdas as farmácias, drogarias e..perf
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cemuema
•» o mais enérgico rsstaurador
eapllar até ho|e conhecido, ó
um ponto íinal na calvíclo I
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l,° Caderno OORRFJO DA MANHA— Tôrça-felrn, 25 de Maio do 11)54 ._ r
Das Fabricas
CIMO

pora o
do sou
«icritórlo I

conforto
I • . j

_jy

móveis CIMO
RUA DOS INVÁLIDOS, 119

|»l»lono para 22-.372 • o
nano vandador o viiitorà

REFORMA BÁSICA DE
SUA PERSONALIDADE

O I.B.R.H. comunica que
eilão abertas ns matrículas pa-
ra o curso noturno de Técnica
de Cheiia, Liderança o Relações
Humanas, para ambos os sexos,
Aulas das 19 às 20 horas às 3as.
e 5as. feiras à Av. Graça Ara-
nha, 81 — 12° andar — Tels.:
28-0615 e 52-3599.

O programa dêste curso li-
vre para aperfeiçoamento e es-
pecializnção se assemelha ao de
cursos semelhantes da Harward
University e consta de 2 partes:
teórica e prática. Na primeira o
aluno é conduzido de modo a
qu epossa auto-analizar sua per-
sonaíidade de acordo com os
modernos métodos de pedago-
gia e didática, meio prático pa-
ra estabelecer paralelo entre a
personalidade de chefe comum
e a personalidade de chefe líder.
Entre outros assuntos estudam-
ie psicologia social, psicanálise,
grupoterapia, administração ci-
cntífi.a, exame de personalida-
de e tudo referente Técnica
de Chefiar: ordens, criticas, elo-
gios, tratamentos de queixas e
reclamações, desequilibrio emo-
cional. Técnica para lidar com
auxiliares tle modo a obter ren-
üimento, harmonia de equipe,
cooperação e amizade. Procure
conhecer o programa. Serão íor-
necidos diplomas aos que ter-
minarem o curso de 10 meses.

(66773)

FARMÁCIA
SÃO JUDAS TADEU

ABERTA DAS 8 AS 24 HORAS
Inclu-lve Domingos e Feriados

At. N. S. de Copacabana, 1219-A
Tel. .7-50*13

(357551

0 MORRO...
(CiiiicIiim.ii lln Últ. iniitinii)

rt» Unllo Federal « ho]» * da Pre-
feitura, Dltpemo.me dn illtrutir (»¦a« ponto, alIAi IA liquidado paln de»
creio federal 31,311 e polo decreto
municipal ","*,(), e ainda pelo de»
crelo-lei 1,140, tudo corroborado pe-lo laudo arbitrai, da mil, da ml-
nltlro Laudo de Camargo, A» de.
elaraeflea do proeur*dor reral, face
a dcfoaa qu» fia da Prefeitura, no
caao do morro d» S«nto Antônio,
levam-me nRora a acreditar tenho
êle opinado a favor da Companhia
Santo Tt-, t uma concluslo lófflcn.

O repórter far. menç.lo ao apelo
do ar. Aldo Moura para que o sr.
Maurício do Lacerda reassuma o
exercido do caruo para defender
novamente a Municipalidade em
Juízo e no administrado. "Estarei,
diz, dlspoato a alenrtô.lo, desde queantes o procurador-geral aa dispo-
nha a deixar o cargo e eeja aubatl-
luldo por outro, quo realmente de»
tenda a Prefeitura no caao, t que
o procurador-geral podo anular,
com seus t>l*toi, Instruções, pare-cerca e dllIgSnelaa dos demal» pro-curadores. Quanto A condenar qual-
quer publicidade a respeito de casos
afetos A administração e A Justiço,
lembro que foi esta a arma de queusei em 1932 c que levou a Unllo
Federal e a Prefeitura A aua vitória
contra a Santa Fé, e que hoje ainda
desmoraliza a prctcnsSo dessa
companhia no aentldo de que a Fre-
feitura lhe compre o morro de San-
to Antônio — que JA é da Prcfei-
tura — pela ba.atclu de trezentos
mllhOes de cruzeiros.

E acrescenta: "A condcnaçlo
atual a qualquer publicidade a res-
peito do caso é, certamente por me-
ra coincidência, o pon'o de vista da
Companhia Santa Fé manifestado
cm 1032, contra a _empre terrível
força da oplnlflo pública."

A COMPANHIA TEVE
CONHECIMENTO

"Devo lamentar, comenta, que
não re traga A luz o parecer do
procurador», cral, perante o qual te-
liam de retificar as suas conclusões
Jurídicas e se verem ofuscados em
seu saber, luminares do direito tais
como os srs. Francisco Campo» c
Miranda Valverde, para não falar
nos mortos: Sá Freire e Ararlpe
Júnior." ,

A COMPANHIA TEVE
CONHECIMENTO 1

"Continuo, a estranhar que sendo
privativos da administração os pa-
receres da Procuradoria, como diz
o procurador geral, de um deles
tenha tido conhecimento a respec-
Uva interessada, a Companhia San-
ta Fé.

A carta dirigida ao presidente da
Câmara dos Vereadores pela dire.
toria da mencionada companhia, e
indicio de que esta conhece o pa-
recer em seu teor, sem o que não
se teria apressado em preparar am-
blente no legislativo da cidade para
a aprovação do acordo que enten-
demos moral, Jurídica e financeira-
mente indefensável." , .

ASSOCIAÇÃO COMERCIAI 00 RIO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
'-'í-.f.l'.-"SS_.-*

Na forma do disposto no art. 23 do Estatuto desta En-
tldade, convoco os Senhores sócios Grandes Beneméritos;
Beneméritos; Remidos e Contribuintes quites a se reunirem,
em Assembléia Geral Ordinária, às 17 horas no dia 27 de
maio corrente, na sede social, à rua da Candelária, 9 — IS"
andar, para os seguintes fins:

a) dlauutL. e votar o Relatório o as contas da Direto-
ria, relativos ao exercício de 1953 e respectivo parecer do
Conselho Fiscal;

b) tratar de assuntos de interesse geral, dentro dos suas
atribuições estatutárias.

Coso nSo haja número legal para esta primeira oonvo-
ca_5o, fica desde Já designado o dia 31 de maio corrente
para a reunião da Assembléia Geral, em 2." e última convo-
cação, no mesmo local e à mesma hora acima mencionados.

Para tomar parte na assembléia, os sócios contribuintes
quites deverão vir munidos de suas respectivas carteiras so-
ciais, documento de identidade oa recibo de mensalidade.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 1954.

CARLOS BRANDAO DE OLIVEIRA
Presidente

(64136)

ÚLTIMA HORA

TIROTEIO NA AVENIDA RIO BRANCO
PersoguFndo um oficial do Exército, três policiais fizeram vários disparos alvejado o deputado

Tenório Cavalcanti, a quem o militar pedira proteção
Ontem A noite lurilu a noticia

da que im*.i,. nr. r.iiii. um tiroteio
na Avenida nlo nranrn e qu» te»
riam atentado rontra » vida do
deputado Trnorlo ravalcailtl,

Procuramos aquele parlamentar
nu» noa eirl.r.rPu o falo, narran-
do-o fo i-culni. farina:

Achava... Me na Avenida próxl-
mo ao Trianon, quando se aprnxl-
mou um homem nervoso, pedindo
»ua proteclo, Declarou estar «en-
üo perseguido, Julgou o deputado

qne pudriia até tratar-i» de um
i.s».i1i.iiilr. dado que dltla Mtar iob
per>»|tilclo, Exlglu-lhe que te
Identlflei-te. O «eu Interlor.utar H<
rou .nílo uma carteira para lhe
apresentar t o deputado pôde ape»
nas ver que era uma carteira de
Idsnlldade do Pxérrlto, «rm conse-
gulr ler o nome do pnrtidor.

A éiie tempo JA surgiam trêa ou-
tros Indivíduos que prla atitude
pod- Identificar como sendo os per-
seguidores, um dtles aproximando-

WTx+GvnrmmwSS 
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DESPOJADOS DA FARDA
Em seguida à leitura do relatório,

os quatro praças foram despojados
do uniforme, e escoltados a "loque
do caixa", conduzidos ao portão do
quartol. onde. uma viatura da Poli-
cl. Civil já os aguardava para leva-
los ao d.stlno conveniente.

Durante a cerimônia e ao deixa-
r-pw o quartel, os nuatro praças ex-
pulsos ila corporação cobriam o ros-
to, manifestando o pr-jo, que, torla-
via,, que lhes faltou quando deson-
riram a forda, praticando atos In-
digno*.

O pejo que lhes faltou, quando desonraram a farda, íêz-se
sentir na cerimônia que culminou com a expulsão a "toque

de caixa", dos policiais indignos

EXPURGANDO A POLICIA MILITAR
Concluído há dias o Inquérito lns-

taurado pelo comandante da Policia
Militar para apurar atos delituosos
do cinco elementos daquela corpo-
raçilo, foi realizada, as 14 horas de
ontem, a cerimonia de expulsão <le
quatro doE.es Indivíduos das filei-
ris da P.M.. no Quartel General, A
rua Evaristo da Veiga. O ritual da
cerimônia sobremodo significativo,
atraiu considerável massa popular,
que se comprimiu nos corredores c
na sarada do pavimento superior.
Em frente ao quartel também era
srande o número de pessoas que
aguardavam a salda dos praças que
a*» tornaram indianos da função po-
Hell. Renresentantts di imprensa,
íctójrrafos, clnegraflstas e radialls-
tas fizeram uma cobertura compita
da cerimônia.

Estavam presentes o comandante
çeral, coronel Urtirahy Magalhües, e-»•*¦ comandp.nto.s de todos os corpos
de trona da P.M.

OS PRAÇAS EXPULSOS
A hora aorazada, foram conduzi-

dos ao pátio do Q.G., local da ce-
rimonia. os soldados acusados de
atos delituosos 14 agora comprova-
fina om inquérito e que sâo os se-
guintes: cabo Alcides da .Silva Dlos
e soldados Valdir Petrcnllho de je-
su3, David Batista Figueira . E-dc-
cir de Faria. Por sc achar enfôr-
mo e recolhido ao HosDital da Po-
lícia Mlllta-.-, foi adiado r» ato da
expulsão do 3» sargento Hailton Gu-
temberc dos P.eis. o que se verifica-
rá em Idêntica cerimônia, assim qu-
o mesmo tiver alta do referido nos-
pitai.

MOTIVO DA EXPULSÃO
O tenente Jasson Marcondes fêz a

leitura do r.latório do Comando Ge-
ral em quo eram expostas as razões
da expulsão. Como integrantes d.»
destacamento de Pavuna. aquele:;
policiais voleram-se das prerrogati-
va-s de mantenedores da ordem par.,
a pratica dn crimes. O sargento co.
mandante do posto e seus auxiliarer
condescendiam com a violoçilo da
lei, mediante remuneração; permitia
o meretrfc.ii, dele auferindo lucros:
llgavam-se a negociantes sem escrú-
pulos, dêle« recebendo propinas; dé-
tinham indivíduos para extorquir
dinheiro.

FUNÇÃO DA POLICIA
No relaíórlo foi também focaliza-

da a função da Policia, como Insti-
tutelo do segurança pública e orga-
nização instituída para garantia do.
cidadãos e defesa da sociedade. Os
que vestem o uniforme de policial —
foi frisado no importante boletim —
assumem graves compromissos pe-
rante a lei e a sociedade; honra-
los é dever (.'ementar, violai-los é In-
dignidade imperdoável que incompa-
tlblllza com a proflssSo. o*, crlm*.-
nosos que ali estavam haviam rom-
Dido o con-ioromisso de bem servir.
hivlam delinquido de forma destra-
dante, pelo que o Comando lançava
mio do recurso extremo de expul-
elo, para nao transigir com desones-
tldade e violência e zelando pelo
bom nome da P.M. e sanoamen.o
moral de suas fileiras. A expulsf."
era feita de acflrdo com o artigo 21
do Re_*lmen.o em vigor naquela cor-
pora<_3o.

EM UNÍSSONO

te lançou » mio par» narrar o que
primeiro ». acercar» do deputndn,
« lutava par» agarrar o outro. Aln-
da reilitlii- e tentou dominar a ai-
luaçAn, pelo que o ar. Tenório ao
deu » conhocer, fiiendo ver que
»quHe homem estava pedindo »ua
proteção e que êle na qualidade do
deriitado faria valer sua condlçio.
,,Ao ouvir o sen nomo, o policial
que estava Ja a eim altura domina»
do por um Bolpe de Jlti-Jltzu apll-
cado p.lo deputado trotou de lu-
-Ir, e afaitando-ae uns rinz pasto:
sacou de uma arma e tanto (le co-
mo os dois outros dlspsrnram suas
»rm»s na dlreçSo om quo se en-
centrava o parlamentar.

Acentua o sr. Tenórlro que ai-
Kitmas ressoas quiseram ver no
rato um atentado a sua pessoa, mas
qut êle nto acredita nisso, por-
quanto viu deade logo que o aUra-
dor que primeiro disparou nlo era
homem que soubesse fazer uso de
uma arma, disparava a esmo e nlo
poderia acertá-lo.

Perguntamos por qu» nio trata-
ra de se d.render. A retpo-ita foi
a de que se êle o tivesse feito e
atirasse na ocasllo, amanhl, todos
diriam que (le "trouxera as des-
graça» de Caxias para a capital".
Acrescentou, ainda, que, nesse melo
tempo os três fugiram tendo ouvido
quando no melo da primeira fase do
Incidente algum deles dissera que
era da Policia Especial.

Informou-nos o sr. Tenório que o
chefe de Policia, tio logo teve cl-
êncla do fato mandou o delegado
de dia ao local, tendo também ali
comparecido diversas autoridades.
Amanhl êle Irá ver os flchárlos da
Policia para tratar de reconhecer
algum dos Indivíduos que se diziam
da Policia.

Terminou, narrando que os Indl-
viduos que perseguiam o homem
que primeiro dele se acercara, fu-
giram pela Rua do Chile, fazendo
disparos para o ar, naturalmente,
para cobrir a fuga. O perseguido, a
êsse tempo Já havia desaparecido.

WM-.AZIA
ACIDEZ

O «P6 Digestivo De Witt»
faz desaparecar as perturbações
estomacai», dores após as refei-
çôes, palpitações. ardores no es-
tomago e azia, logo após a primei-
ra dose, poi» o «Pó Digestivo De
Witt» co-rige o mal no seu inicio,
graças a sua formula moderna. .

n'Dl*E(TIVOD.WITT

(ConoIunSo da útilms pAglna)
rrtnu em tudo e pnr tudo «olldórlo
com a» considerações d» ordem ge-
ral o no coso espcclol tratado pelo
Ilustre líder dn maioria. Nlo há
um só membro da mnlorlo parla-
mentar que nlo aeja uníssono nesse
pensamento do condenar o atenta-
do. Nflo há uma só voz divergente.
Todos condenamos a violência, Mas
nlo i aó o Parlamento quo levanta
a sua voz, Tombem o governo se
levanta contra êace ato monstruoDo,
Emprego êsse adjetivo de caso pen-
sado. Ainda hojo ouvi do ir. pre-
tldente dn República ettas palavras:"Monstruoso atentado." Esperomos
agora, que oa autoridades e o Poder
Judiciário conduzam o processo a
fim tle que a Justiça se foca pleno-
mente lóbre essa trogêdlo. Poro
rcstobcleccr o dignidade humana nn
aparelho policial a minoria contorá
sempre com o apoio da maioria."

Depois quo o sr. Afonso Arlnos
aniincnu, cm aparte, que proporá
a nomeação de umn comlssáo espe-
ciai para tratar do assunto, nos
moldes da declaração do sr. Ca-
panema, êste prosseguiu nesses têr-
mos: "Nós estamos cansados das
violências policiais. Mais do que
a morte de Joio Pessoa, o que le»
vou o povo brasileiro & explosão
de 3 de outubro foram as vlolên-
cias do governo Washington Luis.
Nlo foi só êsse governo que teve
manchas. Os nnterlores também as
tiveram. Não quero acusar a nobro
figura do sr. Washington Luis. Re-
conheço nele uma grande figura
humana, digna de todo o respeito.
Mas os presidentes da República de
entlo — Inclusive o atual — nlo
têm a minlma responsabilidade em
casos dessa natureza. O que é pre-
ciso é que uma legislaçlo rigorosa
venha pôr cobro a atentados que
sáo dirigidos contra a vida humana.
O de que precisamos nlo é tanto
de uma organização cientifica da
policia. Nunca dei minha solidarie
dade aos processos de violência
para convencer. Entendo que só a
Inteligência pode convencer. Mas
admito possa aparecer um fanático
— político ou religioso — que pre
tenda usar o aparelho policial para
êsse fim. O que é horrível, cm

tudo laao, 4 quo uma vida «oja 11-
quldada por um policial, tem um
motivo, nem mesmo um Ideal, »ó-
ni.ui.* em iiiiiii.i da vlplínclu pela
violência."

Frise-se também, aliás, qu» a»
palavroa do ar. Capanema provoca-
ram da porto do ar. Coelho de Sou-
za um velado protesto pelo fato
do a comlssio de Inquérito Já com»
titutda, mas nlo instalada (aquela
da citação do ar. Breno da Silveira)
ler chegado n um Impasse prell-
minar por rcspomabllldade, talvez,
da maioria parlamentar.

ar. Capanema, aaslin acuaaiio,
defendeu-se. Invocou o testemunho
do sr. Castilho Cabral para o que
ocorrera em relação a que Invés-
ligou o coso dn Ultima Hora. Com-
portara-se com grando Imparciall»
dade, em assunto que envolveu o
governo, quando nlo prestara aua
assistência para que esta, como tó-
daa as outras, chegasse paclftcn-
mente ás suaa próprias conclusões,
bem como para que tais concluaSes
fossem em seguida votadas pelo
plenário.

De fato, o sr. Castilho Cabral de-
pós no sentido desejado pelo líder
da maioria.

Por fim, o sr. Roberto Morena,
representante comunista, pronunciou
um discurso nlo apenas de repulsa
à policia, mas também dc acusaçlo
direta no governo e, dentro dêste,
oo bloco parlamentar chefiado pelo
sr. Capanema. Náo acreditava que
simples expressóes do condenação
conduzam a resultados concretos,
destinado» » evitar que outros epl-
sódlos semelhantes continuem se ve-
rlflcando nos presídios do pais todo,

OUTROS ASSUNTOS

Registramos mais:
— O sr. Armando Falcão apre-

tentou projeto que cria facilidades

parn financiamento de construçlo
de hoapltal», quando promovida esta
construçlo pelos Institutos do Prevl»
dêncla.

— O ar. Alberto Tlottlnn recla-
mou contra a escassez de borracha
na» fábrica» pnullataa de pneumá»
tlcoa. Pediu providenciai do Ro»
vêrno, em vlst» dos prejulzqt que
está sofrendo ¦ lndúttrla nacional.

— Os srs. Wnldemar Rupp e
Ostoja Roguikl dlacullrain, ainda, o
coso da CITI.A, empresa que adqul»
riu da» Empresas Incorporados ao
Patrimônio da Unllo vastoa glebaa
no Paraná e tevo o registro do res-
pectlva operaçlo recusado no Trl-
hunal de Contas da Unllo, Ambos
têm pontos de vista flrmndoa, sen-
do o primeiro favorável no registro,
por considerar normal o negócio,
o sendo contrário o segundo, por
apontar na trnnsaçlo um açoda-
mento inédito no fim do governo
do sr. Eurico Dutra e várias irregu-
larldades formais. O projeto voltou,
emendado, ás comissões permnnen-
te»,

. — O sr. Daniel Faraco aprovei-
tou o 'ato de estar em pauta o
projeto sôbre reforma bancária para
explicar que considera a criação dn
Banco Rural diverso daquele que
constituirá objeto de deliberação do
Congresso. E' favorável ao Banco
Rural, mas recordando que sua cria-
çlo deve vir cm lei especial. A lei
que criará o Banco Central é gené-

rica • nlo t» preat» p»r« inlclatlv»
diiquel» naturez». Enquanto o B«noo
Central automatizará o listam» li*
crédito dn pai», o Banco Rur»l tio**
rá na dlatrlbulctio do crédito rural,
uma parcela apena», embora ram-
clnllttlma, do problema todo, Dal
a dlatlnçlo que Julga deve »<-r Ktla.

1 — Em primeiro turno fel »pro*
vado projeto que abre crédito d»
lll) riilllióe» para pagamento da p«n-
¦."><¦• aos herdeiros dot que tomaram
parte na Querr» do Paraguai e n»
Campnnhn da Cltplatln».

JUVENTUDEp
ALEXANDRE fe
U5A-SEC0M0L0CÁD

O REI DOS CABRITOS
Matadouro de Aves

e
Pequenos Animai»

Rua Illacliuclo n." IN
FONE: 32-3800

TUDO ABATIDO NA
HORA E A VISTA

DO PUBLICO
Aceita-se encomendas de
assados: Leitões, Perus,
Cabritos, eto. para bati

sado.* • casamentos
Fornece para Restaurante»
e.Hotéis a preços especial»

ENCOMENDAS:
Fone: 32-3800

(42164))
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Oradores, pro-
fessores e locutores

devem manter a voz
clara e sonora com

GARGÃNTEX

AMANHÃ

Milhões
^Cruzeiros
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10 geras tfe vio entre Ria e

MÉXICO

¦

Somente a <»i_**mPac__-eBgi.eiB v«o

direto. Uma aa México, com duas «ca-
Ias apenas vam a Califórnia.
Vfloa «nelos M*a-*e^V_.a»eowrer a Vau-
cooror-Tóqui-fl,
A soa escolha... • senriço Emprés* de
imo, eom ma-piJficas refeiçOea. paKro-
nas reclteéreis, ou PrtnceM». de tarifa
econômica, em ambiente de perfeita
cordialidade.
Super DC-6B, de cablne pnuuuitoada...
70 anos a> experiência em viagens to»
tcfnsctonBis.
* Turista.

•mem -mIIIokm lB#af*a*fcfc taatttlH
rn, iam Agente, do Víogon», M

WILSON SONS & CO.
Represonlontos no Brasil:

Av. Rio Branco, » • leH Z3JMÊ
Blo de Janeiro

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusão da última piglna)

srs. Jorge Caronl e José Lopes
Cury, quase chegaram a vias de
fato por causa de uma discussão
sôbre as possibilidades eleitorais
(hipotéticas) de cada um no muni-
clplo mineiro de Guarará. A inter-
vençSo do deputado Vasconcelos
Costa fêz com que ambos os corre-
ligionários desavindos (são eles can-
didatos à Câmara dos Deputadosl
controlassem seus ímpetos e fossem
para casa. Já era mais de meia-
noite e os hóspedes do Hotel Im-
perial precisavam de silêncio.
Borracha

O sr. Othon Mader atacou forte-
mente o governo, ontem, no Senado,
pela sua displiscêncla quanto à fal-
ta de borracha no pais t-ue Já foi
o maior produtor dessa matéria-
prima.

Bem se vê que o eenador em
questio é homem de boa fé. Pode
faltar borracha para a Indústria,
mas na Polida é que nlo falta.
Sono tranqüilo do ir. Menese»

_WM_f
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Plmentel

Sexta-feira última, o deputado
Menezes Pimentel compareceu à
casa do senador Olavo de Oliveira,
acompanhado dos deputados Sá Ca-
valcantl, Otávio Lobo e Antônio Ho-
ráclo, para comunicar-lhe, formal-
mente, que nSo é candidato ao go-
vêrno do Ceará. Acresoentou que,
nesse sentido, escrevera duas oar-
tas, sfndo uma ao presidente do
PSD cearense • outra ao governador
Raul Barbosa.

Mais tarde, o er. Meneies Plineo-
tel disse a amigos que nunca ti-
vera um sono tão tranqüilo quanto
o da noite da Eexta-feCra.
RennlSo da UDN carioca

ibsoluto, o Atlantic Aviation Motor Ofl triplica a vida do motor
de seu carro e livra-o de enguiços ou reparos custosos... Para
que o motor de seu carro lhe dê tudo o que pode, em potência e
regularidade, é preciso que esteja protegido pelo Atlantic Aviation
Motor Oil! Absoluto, o Atlantic Aviaton Motor Oil é excelente
tanto para motores Diesel, como motores a gasolina.

Aprovado
para motores Diesel
e a gasolina!
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Reunlr-se-â dia H. ia 18 horas, o
diretório regional da DDK do Dis-
trito Federal. A sessão será presidi-
da pelo deputado Maurício Joppert.
Nessa oportunidade serio tratado»
assuntos relacionados com a» elel-
çôes de outubro. A questio da
senatórla será. Igualmente, debati-
da na reunllo.

O deputado responde ao

ex-governador

O deputada alafoano Oséas Car-
doso enviou* -dte Maceió» violento
telegrama em qua responde és de-
claraçôes insultuosas que, a seu
respeito, fêz a um jornal desta ca-
pitai o sr. Silvestre Péricles, anun-
ciando sua próxima viagem Aquela
capital*. r~"' •-'•'' ^-*-
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UM AMOR DESAFIA 0 MUNDO!
dramática e apaixonante história vivida, èm que o amor alcança as

mais sublimes culminâncias!
/ UM AMOR DESAFIA O MUNDO!

em maravilhosos fotode- GRANDE HOTEL ° m°a,ca ws*0 fà
senhos, é publicado em >3'»f\|^l/í- l lv l LL omor/ qUe fá Sorfe.

Semanalmente, em "GRANDE H O T E L ", . os mais belos desenhos, os
mais empolgantes contos e romances. Poesia, Canções Famosas, Astrologia,

Passatempos, Humorismo, Receituários, Consultórios, etc, etc.

G$ANIVF H fl T F a maior revista em seu gênero, custaK A n V C nUlCL só Cr$ 4,00 - À venda nas bancas.
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VOCÊ JA FOI AO CÂSÃBL A
ASSISTIR 

"SATÃ DIRIGE 0 ESPETÁCULO" ?

NAO
mm/

quê está atraindo verdadeiras

Então leia as impressões de alguns dos mais
f conceituados cronistas sociais e especializa-

dos que já se manifestaram através
de suas colunas, sôbre o espetáculo

multidÕ3s à "boite" da Praia Vermelha:

JOÃO DA EGA ("Black-Tle" — "Ultima Hora") —"O luxo, o equilíbrio de cores, a síntese, a vibra-
são, a intensidade e a beleza marcaram encontro
no "show" do Casablanca. Podemos dizer e afir-

j mar que a sensação que envolve o espeotador em
I "Satã dirige o espetáculo" é sempre crescente,l alegre, estética, bem humorada, eietrizante e in-

teligente. Uma verdadeira consagração. Consagra-
«Só sincera e justa: emocional e sentida".

i * *
ANTÔNIO MARIA ("Diário Carioca") — "Carlos Ma-chado derramou na pista do Casablanca, dois mi-

lhões e quinhentos mil cruzeiros, para vestir e
despir (lindamente) mulheres magníficas em ju-ventude e beleza, cenarizando e iluminando o es-
pctáculo mais rico e de mais bom-gôsto a que jáse assistiu no. Brasil".

*. *
FERNANDO LOBO ("Diário Carioca") — "Satã diri-

1 ge o espetáculo" é, pela beleza dos seus figurinos,
pela riqueza de suas roupagens, a coreografia de
seus bons quadros, o-trabalho magnífico-de or-

I questração de Britinho, e bom-gôsto de todos os
I modelos, que são das mãos da senhora Carlos Ma-

chado, um espetáculo de alto luxo, de grandiosi-dade e magnificência".
r 

* * •-•;' * '

BRAHIM SUED ("Diário da Noite") — "Cora "Satã
dirige o espetáculo" Carlos Machado conseguiu

i, algo de espetacular!"

)

LUIZ ALIPIO DE BARROS ("Ronda" — "Ultima Ho-
ra") — "Com "Satã dirige o espetáculo" Carlos
Machado confirmou a sua categoria de melhor pro-
dutor de espetáculos musicados com que conta e
Brasil no momento. O "show" é um mundo de
riqueza, de cores, de bom-gôsto e de beleza im-
pressionantes".

*-..,*¦" *

GUSTAVO DÓRIA ("O Globo") — "E' um espetáculo
insuperável! Incontestàvelmente, consegue Carlos
Machado realizar o que dc mais belo já foi feito
em nossos teatros musicados".

JOSÉ' ÁLVARO ("Suplemento" — "Correio da Ma-
nhã") — "Satã dirige o espetáculo", é quase um
espetáculo cinematográfico: de uma vez só, os nos-
sos olhos não podem abranger toda a beleza que
possui".

MAGDALA DA GAMA OLIVEIGA ("Mag — "Diário
de Noticias") — "Fiquei entusiasmada com o no-
vo espetáculo de Carlos Machado. Gastando mi-
lhões de cruzeiros em sua iniciativa, conseguiu
apresentar em Casablanca, um verdadeiro espe-
táculo de arte, música, roupas riquíssimas, "bal-
lets" encantadores, plumas, adereços maravilhosos,
cores admiráveis, coreografias sensacionais, diálo-
gos requintados. Carlos Machado criou algo de
deslumbrante e novo".

wsmmmmim mm
TEATRO CARLOS GOMES

*\wm

Jieilafffl3mn»mi

apw"1 DQ,QUE AS,
JOHNNY '" ^W

WE1SSMULLER

ESTOFADOR
Reforma-se grupos estofados, pol.tronas, sumlers, colchõp-; de molzs

e todos serviços concernentes (, orle— Atendemos a dcmlellio. Otç».
mentos sem compromisso — Tele*
fone 58-1407 — Sr. Manuel ou Oe-
raldo. (]52)

MALAS VELHAS
Conserta-se qualquer tipo de ma-

las e compra-se malas americanas.
Telefone 22-0743. Chamar Sr. Pedra.

: . (35)0)

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TEATRO MUNICIPAL
DIREÇÃO DA COMISSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

TEMPORADA OFICIAL DE RECITAIS E CONCERTOS DE 1951
HOJE, 25 E 27 DE MAIO DE 1954

2 CONCERTOS DE PIANO E ORQUESTRA
DO CICLO' INTEGRAL DE CONCERTOS DE LUDWIG VAN BEETHOVF.N

DA com a participação
da Orquestra Slnfü-
nica do Teatro Mu-

nlclpal.

HANS SWAROWSKY- viena
maior — Concerto para plano e
Concerto para piano e Orquestra

js» i *> CARLOS MACHADO atendendo aos pedidos da população de Copacabana, está apresentando
LOÍllUtâlCãCãOi D Pre?os populares no TEATRO JARDEL, em duas sessões noturnos às 20 e 22 horas e aos-^ * domingos em vesperal às 16 horas, o fascinante e comovente espetáculo que durante seis

' meses 
empolgou a cidade:

"ESTA VIDA É UM CARNAVAL"
com GRANDE OTELO, DÉO MAIO, RUSSO DO PANDEIRO, Lord Chevatier, Maurício Loyola,
Hélio Colonna, Pina Brunette, Vieirinha, Jurema Samio, Edson Gil, Dulcinéa e as Pastoras, a
Batucada e todo o elenco de 60 artistas com a Escola de Samba tetracampeã do Carnaval
carioca: 
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ÍCRA/iSTO MAI6 PE IO

ii P RATAR IA
v.ndo 1 íaquelro, 1 balxelt do chi,

S tnolclros e vários saltas — Tcl.:
mWi .— —U,. 4*1231

LUSTHADOR — PINTOR J MAQUINA DE LAVAR ROUPA
¦-'- - -'--•--•-- --i "---"- Bconomat- — 'Embalagem

- Vendo melhor oferta —
 'mmm> -¦•-•¦¦•^•i-mm

Lustra',' encera, 'pinta,' pequenos I Bendlx
concortoo doiEóviilt; cm domicilio — I orlplnol

wml— li«Wfii1-'nT""i

MEIAS NYLON
Molha 80' a 49 cruzeiros. Tela de

Aranha a 70 cruzeiros. Casa Zllda.
Rua Santana 223. (10352)

apresenforri .."•' -. f,
ívO SEU GRANDE ELENCO 

",
', í-.\ r.' i *. ¦ i- ' *

' em /¦¦' ¦¦:

MULHER do DIABO
' '„.,. 

(E D M'ÉE)
de P. Á. Breau * Trad. de Matheus da Fontoura

A PEÇA QUE GANHOU O PRÊMIO~" 
.. • .; LUGNÉ^POE

MORINEAU
'..,-.' ¦: - em grande criação cômica

APRESENTAÇÃO. DO ATOR '

DELORGES CAMINHA „
: ESTRÉIA SEXTA-FEIRA-28
HOJE E AMANHÃ DOIS ÚLTIMOS DIAS DE"DAOül NÂO SAIO"

QUINTA-FEIRA NÃO HAVERÁ ESPETÁCULO

BMATOMETA
;W KIESELGUHR

DIATOMI.TA INDUSTRIAL LTDA., capacitada suprir mer-
cados nacionais filtrantes, isolantes, abrasivos, indústrias tintas,
óieos, etc. — Rio: Debret, 79 - s. 505. T. 42-7559. — São
Paulo: Rego Freitas, 85. T. 52-3567. (01041)

PROGRAMA DIA 25: •-.
Concerto para plano e Orquestra n. 1; op. 15, em dó

Orquestra n. 2, op. 19, em si bemol maior — Intervalo —
n. 4, op. 58, em sol maior. ¦'¦' • ,-
PROGRAMA DIA- 27: .-.-.:

Abertura "Leóriora", n. 3, op. 72 —.'Concerto para plano e Orquestra n. 3, op. 37, em dó
menor — Intervalo — Concerto para plano e Orquestra n. 5, op, 73, em mi bemol maior (Ira-
perador). , 

'• . •
BILHETES A VENDA A PARTIR DE QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1954. — Preços:
Frizas e Camarotes, CrS 650,00 — Poltronas, CrS 130,00 — Balcões Nobres, CrS 120,00 — Bal-
cões Simples, CrS 70,00 — Galeria, CrS 40,00 — SELO A PARTE. — A bilheteria está aberta
a partir das 10 horas.
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PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TEATRO MUNICIPAL
Direção da Comissão Artística e Cnltnral

R 0 L L EIF L E X
Tende-se pela melhor oferta Rol-

letflex, Schnelder Xenotar 1: 2,8 com
acessórios, diretamente da Alemã-
nha e Zelss-Ikon 1:4,5, em estado
de novo. Tel.: 262 — Nova Iguaçu
— Sr. Dante. (3910)

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
GENERAL ELECTRIC

Último tipo toda automática recém-chegada. Cede-se por
Cr$ 25.000,00. Rua Nascimento Silva, 565 — Ipanema —
47-3976. -¦¦¦• (27643)

COMO APRENDER A DANÇAR
. i 

í.» EDIÇÃO AMPLIADA
Com oi Qltlmos passos de mambo, bolero, rumba, gua-
racha, twing, fox, tango, valsa, samba, balSo, choro
e marcha. Contendo 120 gráficos a 320 passos, facili-
tando as damas «cavalheiros a aprenderem em suas
próprias casas cm 10 dias, no inicio sem cavalheiro ou
sem dama. Método-moderno pelo prof. Gino Forna-
darl, diretor do "Curso de Danças Rltr*. Av. da Ll-
herdade, 120 — SSo Paulo. Pedidos pelo Reembolso
Postal Crf 50,00. Caixa Postal 649 — São Paulo. A
venda no Rio,. Livraria SSo José,. Freitas Bastos, Cl-
iMIlracio. Alves. (838041

Cr$ 1.000.000,00
Tenho esta importância disponível para Renda ou nc-

gócio, só aceito propostas com garantias absolutas c base
corta de lucros. Cartas detalhadas para a portaria dêsto
\^^an£__ss_L^: :__ :.:ÉW)

0 ROLLA SALU6A
Casacas, fràcks, smokings, sum-

mer-jacka e palltds.mescla, calça lis-
tradas, para casamentos, bailes, pas-
seios, etc. no rigor, da moda. Rua
dos Arcos, 15 5.° andar — Telefone
32-6414 o também compro. Rollas.

(4119)

TEMPORADA NACIONAL DE ARTE
Espetáculos de Ópera

AMANHA — Quarta-feira, às 20,45 horas — AMANHA
6." Recita da Assinatura Noturna

CARMEN
ópera em 4,atos de BIZET

Com CARMEN PIMENTEL, CECÍLIA MOTTA, ASSIS PACHECO, RAUL GON-
ÇALVES, GUILHERME DAMIANO, HELENA PIMENTEL, LEDA CUNHA MELLO,ANTÔNIO.LEMBO, NINO CRIMI, SÉRGIO JNAPOLI. Regente: SANTIAGO GUERRARegtesenr: CARLOS MARCHESE. Cenotécnlco: MARIO "CONDE. Danças pelo CORPODE BAILE, sob a direção dg TATIANA LESKOVA. •

Bilhetes à venda, Frisas e Camarotes: CrS 350,00:Nobres: CrÇ 50,00; Báléões: Cr$ 35,00; Galerias: CrÇ
CrÇ 350,00; Poltronas:~ " 

20,00.
CrÇ 60,00; Balcões

(66889)

M-WÉ-W.'^ \È^: .À ^15^^^ If I I «f WEL aplaudida por :t3U mil pessõas^.^y^.j^BBPPffB

TAPETES E CORTINAS
LAVAGENS E CONSERTOS

Exccutam-so lavagens e consertos <te 1 tapetes, ebrtlnas é passadelras,
com a máxima perfeição. Retlram-se o colocam-jo. Orçamertos sem
compromisso. Telefone: 25-G478. Rua; Pedro Américo, 69. (29053)

FALTA AGUAf
¦ Pabrlca-se o coloca-ie caixa -digna do cimento armado, subterrânea

s) no colo, no torro. Os melhores preços da, praça. — IRMÃOS

Srs. Engenheiros e Desenhistas
Teodolitos, Niveis, Binôcnlos, Normó-

grafoB Leroy, Trenas Esmaltadas,
Récnas Flexíveis e outros

artigos do ramo.
Consultem: M.E.I.R.A., S/A

RUA DA QUITANDA, 65- V
Tels.: 42-5755 e 22-7960•-,.. Bio de Janeiro ,,„.
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BIRUTA
(S.M CM-IHO VIL)

rtl. Cl. P"tt IM Vil 4).UM

,\V-*
TRANSFERÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES DE SUB

OrICIAIS E SARGENTOS DA FAB

AVIAÇÃO
CORRETO T)A MANHA — TArça-fclr<i. 2»Vlè Maio rte ml

«!__?. n,_w_u,.do í0 *"*rvl_<* ebri.lUlro Anionio Albrrto fi-rcloaIraUi. «ornl Oo Pel,_oa| .r«...i*_rhi
(lUlro Anionio Alberto
<llr»tn. h. n,l do Peítoal
.,?_* í9. unl(ll«*« • enUbeleclin-n.
i ™?n». " "«uln,M «uhoflcl,,!.

Wm a Kii.olá rie Etpe.lallitni«•Aeronáuile.: _ubo«el. A.il.ó
K_l_ dlí. Hí*' ABr* Aronmij _nr.Mlttoil Paulo Emílio Farra, pi.Rim e wiiion reírtin díÍW«

TA1EUEVKA0 HO BRASIL JA DAMUCRO
M SETEMBRO: ENERGIA DE PAULO AFOKSO
m DE AUTOMÓVEIS NA OUIUTA CATEGORIA DC CAMW
WD .0 NACIONAL: 0 TRAMPOLIM DE VÍTOR COSTA
(PISE C. ENERGIA EM SAO PAULO -
NOVOS MODELOS DE CARROS INGLESES

Feita pira bem informar o homem de negócios „ ,. „i...PN condem» em sujs páginas os mai, lmpoS?_E_ •«»«*__

Leia V--•,,•*..'. ;;.,'.-.:, '•

Av,
do Q.

E_
A REVISTA HOS WI~ «p

BEM INFORMADOS
Em todas as bancas: CrS 5,00

'SAM ESTAR

. \
(65690)

ri- ?-r.\'__M°t; Nl«0'-»' Dlllllo,
-i?.. „ ^0A1FR|- fern,e«*° Cavalcanti
JjrwiWj do n A*, neclfe; Oawal-rto Furla, do N, Pq, Aer. ncltm*-ornlimo» Silva, do'1/..o o
., A»'°»lo Pinto Barbosa,M. 2.» Z, Acr.i

Pnra n Escola do Oficiais fa.PC-lollotai ¦* de Infanta. l.i de Guer-das: «ini.ntn Ayrton Pellondn Fr.in-co, do N. Pq. Aer. Porto Alcjre.Fnrnm clns .Iflcndos:
na Daso Arroa de Santa Crux:samento AntAnlo Zncnrln. do Aqui-no;.
nn Base A*rcn dc R/ln Paulo:sarnontos Hoynaldo Montalvffo eFrancisco Eduardo Costa;no Dcntncamcnto de Bate Aérende Santos: sargento Francisco Na_-.cimento Flllio;
na Base Aorea de Natal: sar-

Sento Jofln Francisco da Ilochajnn Escola de Aeronáutica: sar-
/tentos Domingos Gomes' de Aze-vedo, Abelardo Ricardo de Cam.-
mo, Jo.1i) Soares Bem e ZacariasPedro dos Santos;

,na Base Acrea
src:
níclo

na Escola Prcparatóila de Cadê-tes do Ar: sargento Moysés Mo-reira;
na Escola de Especialistas deAeronáutica: sargentes .Tose Ber-nardo dc Alvarenga e Sllva .LuizGonzasa Pimentel Leite;
na Escola de Aeronáutica: sar-

gento Caludlo Silvio Machado de*
Mello;

.10 Quartel General dn 2i« ga.na Aòrca, e designado para prós-tar serviços no Orgüo d 3 Trate-
çflo ao Vôo do Serviço de .Botesdaquela Zona Aérea, sediado na
Base A.rea *dò Fortaleza, a q.sl'
yl~.a 

adido, o sargento Erodoto
osé Rodrigues, *

dc Porto Ale-sargento Crlsplm Antdnlojg-

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
MINISTRO DA AERONÁUTICA

O .ministro * Nctrò JVtowrn *de»n«-
••liou 01 •„••':iiinii*:, requ«rlmuitoii '

Cel. Lutherp do CnrValho' Teixeira,
solicitando autorlinçío para contrl-jbulr.para ri Montepio do pflstn de
miijor-brlitmlolrn* "Deferido";

Cap, i.uiz Josi de Góes, sòllcltnn-do pagamento de gratificação daserviço níroo, a nue fez Jus, do
posto do capltío: ''Indeferido, porXalla dr amparo leial";

promotor titular da 2» Auditoriadn Ar* rou .'.•illr.!, HHson Blrhosa
Sampaio, solicitando soja apostlladn
scu titulo do nnnieaçSg para se fa-
zer constnr n eicVaçAo Ue seus ven.
cimentos: "Deferido"*,, '. ,

Cel.av. .Carlos Alberto Huet.deOliveira Sampaio, solicitando sejBnj'
pairas diferença»' d* tratlffcaçflo de-
reprosontaçrio,.no portodo dt 11 de
Janeiro de 104D a ..fl de Jnnclrodo UMI, cm quo s»fvlu como adido
aoronáutien à omh»~tada do Brasil
no Chile: "Iiidcfcrldo,,ím íace dos
pareceres, dn Dir. Int. • da Con-sultorla.' Jurídica'.'! •¦' ". vv'.".'.'/.'!

Jandyra Nunes Guergel, espri»h:do.
capitío Jota da' Amaral Ourg«r
Júnior, soll.ltândò conecssS. do lUhn
pensíío provisória: ''Indeferido, á
vista do parecer *da Diretoria do'
Intendência"; / :,

Inná. Bruno da Cruz, illuVa docapitão Armênio Duarte da Cruz eMargot Pujol do* Amaral, v_uva* do
capitão Elmo Pèfcira dó Amaral sn-
licitando Instauração dc um Inquí-
rito Sanitário do Origem, a fim de
que f I q 11 c provai! o as moles-
tias que determinaram, o faleclmen-
to de seu; marldqs: "Deferido. Sela
Instaurado o Inquérito Sanitário de
Origem, com o encarregado Indicado
pela Diretoria dc Saúde da Aero-
náutica"; • '

Ten.Cel.av. Manoel Burgo» Neves

DESASTRE COM UM "B-25" DA FAB
EM FORTALEZA .-,v

"¦-,'.,. 
Mortos os tripulantes

'A

Filho, trnrnli* Ruben do Farias Au-
gusto n urgonto Ant.nlo Gil, soll-
rliiiiiilu a Inclustío de ious nomes ni
réUtÍJ a que se refero o artigo 7."
do Dècroto n.°.21)^*111/51, para fins
dn amparo da !.•*! 11." |.207/00. "De-
ferido'. r

mi rn. Alvalr ne Souza Costa, so-
licitando retificação dn decreto queo roformou, para que ceia reforma-
do ni graduaçAo lupcrlor: "Indcfc-
rido, A, visto do parecer dn Dire-
torln do Pessoal";

) Alexandre Dias Mnrtlns, sollcltan-
dn rvadinl. .im na função de Mestre
qu< exercia na Dirctorln do Rotas
Aorens, dn qual foi dispensado a
pedido: "Indeferido, á vista dn pa-
reqer' da Diretoria do Pessoal";

'Antônio Laú de Moraes, sollcltan-
do revisão no processo administra-
tivo que' o demitiu: "Complete o
s£lo do, requerimento",?70.

ôiteína linha coo

graças

lll 
' ' ¦'¦,l"v"

Da esquema para a direita: cap.-av. Nogueira, ten. Tobias
e asp. Jamal

O Ministério, da Aeronáutica Infor-
mou ontem à tarife que tinha havido
nm desastre com um "B-25", n.»
313.1 da FAR, çm vôo de rotina no
entnpo de Piei. (Base Aérea de For-
tale.a).

Foi distribuída uma nota a lm-
nrensa. declarando de que o av!'io
haria ficado destruído e sua tripu-

Tomarão paria na Revoada
Jujuy, 24 (F. P.) — Uma delega-

ção do Aero-clube de Ju.tuy viajará
com destino a .ão Paulo, Brasil, a
fim de assistir à festa dos aviado-
res paulistanos por motivo do quar-to aniversário de fundação do aero-
clube de São Paulo.

Sepe hoje

. — Eu era um Merrad6";.i'

Chegava tarde no empreso,
perdia aviSo. punha o lar em

polvorosa. Hoje, nãol — sou um modelo de pon-
tualldade, graças a Westclox. Moderno e preciso,
Westclox é um bom despertador matinal, porém,
mais do que isso, é o amigo fiel de tOdas as
horas que noi chama e ajuda a cumprir nossas
obrigações. Controle também suas atividades
com Westclox, o mais novo rebento, no Brasil,
tia tradicional (amllia a que pertence o iamo-
so despertador Big-Ben, ';•'¦•:.:. ¦ .-'l/'

o amigo íiél d© tôáàs as horas

MSTCLOX
ACENDA EM TGDOS OS RELOJOEIROS DO PAÍS

fuiá-andt

Segue hoje pir-i „ Kui-on? o sr
Moiart Varela, cheíe do Serviço de
Imprensa e Relações Púbücns da"Panair do Brasil" embarcando no
aviSo da companhia hoje às 22,30
no, aeroporto internacional do Ga-
leão Ivôo 288) " .;>,".. •

TRANSFERÊNCIA DE OFICIAIS
DA FAB

O brigndeii o Antônio Alberto Bar-oelos. diretor-geral do Pessoal da
Aeronáutica transferiu, por neces--idode do serviço, para as unida-
des e Bstnheleclmentos *' abaixo. ' osseguintes oficiais:

para a Diretoria do Pessoal: cn-oitín Moacyr ria CoBta, Brogo, dn
N. .Pq. Aer. Belém; . .... ,-¦*.'

para a Escola de _ipecl«Hrtas:
de .Aeronáutica; tenente 'José Ba-*
jembergue, Le***n de Albuquerque,•lo Pq, Aer, S5o Pauloj*

paro* a Base Aérea, de Natal;,tenente Wiron Amsraj Cintra, do
I/S.o G. Av. (N-tat);

para o Hosoitnl de Aeronáutica
dq Galeão: ten.nte Rinaldo Ura
Castello Branco, da EOEG;

para a Escola de Comando-i*'
Estído-Mn. or !Ú%,' AeronAutiqa? :cà-
'litar. Ke.l«rá-Santos, d«*"N; Pq.
Aer. de Bolóm; . *¦'••.'. '

para a .Diíetorlq dn Mntflal da
Aeronáutica: canítão.Séboçfão.Nu-
nès -de Alynreiga, da FCTMÃ-t'*

para o Núcleo de Prroye di
Aeronáutica de Lagoa Santa: ca-
pitã.i Lirio Cezur daRoza, do D
M.' Aer;

para a Subdiretòria de Fln?n-.
ças da Aeronáutica: . tenente * For-
nando Corrêa Teixeira, da B. Àfc
St.a Cré, , '•

laç&o composta do cap.-av. ,Tps'f
Ale.-i.ndrlno; ten. Tob'r.s Augusto de
Oliveira e Sousa e aspirante Mário
Jamal, haviam falecido, ¦ -

Acordo Aéreo
Romn, 24 (U. P.) — A embalxa-

da do Brasil e o,governo Italiano
trocara-ri r.qtas sôb.eo acordo que'estabeleço novas rotas para as eni-
presas aóreas "Panàlr d* Brasil"

iC!.'Ala_it..!la". ... • 
'.-, •

;C_EGARA HOJE ; .
i o chefe do Estado-Maior

p 
; -':':üa'Aeronáutica

. De regresso de sua viagem dos
EE. Ul). onde esteve cm visita á
convite, dó Govfrno Americano, che-
gará boje, às lfi.30 horas, èm'avião'
especial da FAB,, o Major briga-
deiro Ajalmar Vieira Mascarenhas,
chefe do Estado-Maior da Aeronáu-
tico. ¦¦;•' . .: ¦ 

ji ¦ *':
.*;{) desembarqvae sera -'no hangar.
da 3a„Zon_, -vtórear. jio" aeroporto^
Santos-,D-_mont... :-H„«.! _:,*,* •+.•,*».,.;,
": 

Monitor dispensado
^P. »*,.*.._ )-.,'*.... >*.;*S. *,*' -.., .*..}.j;.:-t) mirüírtn. -dif 'Aerortáutliciá issi.*
nou ato, .dispensando das {unçSes
de monitor da. Escola de^Especlaf
listas ,de Aeronáutioà, o sarg. Ada-,
llton Strafacci. ': .

DOCUMENTOS PENDIDOS
¦;.,Na Sala de JjrIp"rensa<'do Mlnis-
tério da Aeronáutica .encontram-se
á díspDsiçjd dos ,*lèg|tlmqs dopos
os segujnies documentos:'

uqin'f carta dirigido,, à { senhorita
Waldette dq. Nascimento; carteiras
.Se Identidade dos tenentes Murilo
Vasconcelos de,Sousa Carvalho e
Carlos _ Coelho .dos 'Santoa • ir.
Osmar, Chioarinp, ,

Reunião amanhã
\ na SBDÁ ;.

a serviço
. , no estrangeiro ;.,

Autorizado pelo presidente da Re-
pública, o ministro Nero Moura as-
sinou portarias, resolvendo desig-
nar o suboficial José Jofre Do -
mlngues para servir como chefe
do ¦ posto de Correio Aéreo Nacio.
nal em La Pai, na República da
Bolívia, e o primeiro-sargento Belt
ferreira para servir no posto do
Correio Aéreo Nacional de Assun-
ção na República do Paraguai.

SUA 4JSSV

C/CORRENTES IIMÍTAÕ^
C/ CORRENTES _»QPUIA!?ES ;(^-'Çr$í;mC«)Ó,0Ó):.. o...... 6*
DEPÓSITOS ^.í1^
AOMiHISTRáÇtO DÉ ULÚRE8 - EFICIEKTÉ ASSISTÊNCIA TÉCNICA

BBNCO flLIflHÇII
,7 DQ RIO DE JANEIRO S. A.
\7J-.V$iáiüÂ&'Xojoslír-^r.:*- ?.l«»
fh_;te!.;BANCAU • Cx. Postal 168.... TELÉÍOHE 52-2052

0 BANCO DOS BONS SERVIÇOS

(Mi  •; vi(«í«r.-™-^ '"'-.¦.¦.-.".'í- •??•._?.* SSSSí''

.fc*fi*__*. *>--¦_.'

PÁSCOA
da Gui-nição Miülar

.' dos Afonsos .
Na quinta-ícirj próxima, dia

-1-,-àg B.horasí haverá rfjiissa re-
7.nda na Capela da Escola de*
Aeronáutica dos Afonsos, porD. Helder Câmara, para come-
morar a Páscoa dos oficiais, alu-
nosj sargentos c praças da .Gupr-
nicao Militar dos Afonsos.'.

Trem especial para os convi-
dndos i« famílias às 7 horas no
estação Pedro II; com paradanas seguintes eBtaçõ.s. S, Fran-.
cisco Xavier, Engenho Novo,
Engenho de Dentro, Cascadura,
Madureira Bento Ribeiro. Re-
grosso do trem especial às 12
horas,

QUANDO OS OFICIAIS DA
RESERVA DA AERONÁUTICA

têm uma situação transitória
Exarando parecer em mandado de

se_uranç» do Distrito federal, sen-
do requerentes Ant.nlo Ribeiro da
Sllva e outro, o procurador-geralda República disse que os oficiais
da reserva da Aeronáutica, convo-
cados, para efeito de curso, na con-
formldade do estabelecido no Deere-
to-lei n.o 0.631 e na Lei n.o 1.307,
de janeiro de 1951, têm uma situa-
Cão transitória, qut não se asse-
melha á condicSo de oficiais da
ativa, e mais que o acesso dos
impetrantes t feito nos termos do
Decreto n.o 30.778 de abril de 1952,
que nflo cogita absolutamente de
graduação, . *' '

NOVO RECORDE DE DIRIGÍVEL
v -177 HORAS V

Lakohurst (Nova Jerséy), 24 (F.Pi)
U-n dirigivel "ZPG-2" do tipo "Nan"
bateu orecord mundial de duração
para equipagam e aeronave, perma-
pecendo em vôo, sem se abastecer
em.-.carbu.anto, durante 177 Horas,
anuncia" esta tarde o Departamento
dá Marinha.

O aparelho levantou vôo da base
naval-aérea de Lakehurst, ás 11
horas e .0 minutos do dia 17. paraefetuar um exercício de patrulhaanti-submarina e continua voando.

Os Serviços de Imprensa da base
de Lakehurst informam que o di-
ri :ivel aterrissara na base aero-na-•V4(:de Kejr West, na Florida.... ,*;

CONFERÊNCIA NA "ECEMAR^

Prossegulndo rio programa >deon-
TercnclàB na Escola dé Çómphdo•paliza-se no próximo'dia-^l, âs ft.
horas, mais uma conferência, sôbre"Reglmens.Presidenciais e* Correia-
çij. entre os^Prii.eiíes Constituçio-,~a;tis" .proferida pelo* ccl.ííi.bf; Ayf-J
ton Lòbo__ ¦¦-*¦/?¦. **'}' -"'""O!tiiiilforineyparr õs òíiciáls'Võ'
e.«~'(ci^l)./ . ..'' :*'.", ; .' * "" ú

¦ MÍO DISPOSITIVO
M ___4^__Í____Í 7a' .'•¦•¦• ,-. AV-V--
,_>iíòi)(.vyor. ,-24 (F. P.) — A:'?G'i6.'
/•líera.l Eleçtilic"* revelou, que os bom-
bardèiros B-47 estSo equipados com
um dispositivo de defesa automático,
composto de canhões g.meos do 20
mm comandados peln radar. Acres-
centa. do oue, com êsse disoositivo
os B-47 podem abater os caças ad-

A "REAL" ADQUIRIU 0
4 CONTROLE DAS AÇÕES

DÁS "AEROVIAS"

Comp tivemos oportunidade
de illvulc.ir nn nu1*, pastado um
..Mi*'ii de rii|i.i-iii_i.i>, oitava In-
uraiiujo cn» adquirir o cnntrft-
Io tias «i.-rtt-N da "Aerovias Ura**'l" Mil*.* prilrlirlll llil ir. AdO-
m'»r de linrro*; posterlormerl-.'te ricni Intcreiiado o rnmt. nv.' I.liiinm domes, diretor sujierln*
toodento da "Iloal" com o tr.
José Cnrnlcero, nh0 rlioKiiram
a um oiitciiitlmoiilo natltt.iiórlo
e em «eituldn tal propotlu a"1'nnalr do lliasll" que operai-
¦e e administrasse a companhia,
tondo entretanto o Comellio Ad-niluMralIvii vetado. .

Fniüis liiformndn» ontem A
noite de que o controlo as açôe»da "Aerovlai Dfoill!' fòl adqul-
rido finalmente, pela "Kcal",
passnndo.de hoje. em dlnnto a•aer administrada por novn dire-¦torla. ' ' ,..

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria de Rotns Aérens,

pelo scu nvisq n. BO, divulgou
ontem a noite-os'seguintes in-formações de interesse da nave-
gação aérea:

Curitiba: Aeród.pmo' de Ba-caoheri praticável;
, . Morinaá: Aeródromo praticíl-vel, corti os primeiros 150 me-uos da pista 34 impraticáveis.
Biruta* restabelecida;

Moçoró: ZWMS, freqüência de5105 quilociclos, restabelecida;
Presidente Prudente: Aeró-dromo praticável; ,. *
Rto de Janeiro: Aeródromo

dos Afonsos — pistas de gramaimpraticáveis;
São José dos Campos: Aeró-dromo praticável;
Soo Paulo: Aeródromo deMarte — tetraedro inoperante.

No gabinete do ministro
da Aeronáutica

O ministro Nero Moura recebeuontem em seu gabinete para des-
pacho o brigadeiro Casemiro Mon-tenegro Filho, diretor-geral do Ma-
terlal da Aeronáutica.

Em audiência recebeu os srs. Fá-bio do Andrade, major Araken Ara-
rê da Cunha Torres, dr. Carlos Cal-da. Cortese. cel. av. Arthur Co-losPeralta o col.av. Francisco Teixeira.

ENSINO REEDUCATIVO PAR„~7.
SURDOS-MUDOS

Pela leitura lablal, ensina a falar- Sede: Alvnro Alvlm, 24, 3." and3. 1. Tels.: 42-1905 - 47-3478 - 27-3384

Renlizar-se.-át amáijhS às 10 ho-
ras, ir.Ms üma rcuhifiò. ordinária
oa Sociedade Brasileira de Direito'
Aeron. utlco,

Constará da ordem dò. dii," b* exa-
.-ne da necessidade da reviiío* do
Código do Ar: e a maneira de
proceder a respeito .

Alteração de Instrução
Tendo em vista uma proposta

do Centro Técnico de* Aeronáuti-
ca e de acordo corri o pareoer
do Estado-Maior da Aeronáutica, o
ministro Nero Moura assinou por-
taria, resolvendo alterar as Instru-
ç3es baixadas pela portaria 117,
do 19.3.953.

i(a portaria estabelece as instru-
ções para o funcionamento do Cen-
tro de Preparação de Oficiais da
Reserva da Aeronáutica de Sfio
Jqsê dos Campos). •

, Não Invalidam as ^',
¦l f^ formalidades
.' Considerando .ejüe surgirhm dúvl-
das quanto i Interpretação dos ar-
tiíos 83. 84,* e '85 dò C. V. V.
M, em face do que dispfle ò Avl-
so n. 24 de 29,4,94, ò ,'mlnlstro da
Aeronáutica dirigiu um aviso ao
diretor geral de Intendência, decla-
clarando qu* as prescrições cons-
tantes do referido aviso, nio in**
validaram «a demais formalidades
legais requeridas para ò pagamen-ts da gratificação de especialidade'
«¦.íuncío,. ..¦ ,_•. ¦¦¦;.. /¦.,•; 'jj,-,;•¦*..¦*•*.*

r,vlatal^||||í^
For motivo da paisagem de mata

ura aniversário da batalha da Tu*,
iuti, o Ministério da Guerra ra-.
liaou.. hoje, váíias. nolenldijde», i<
quais se stjlldarinafam tfldas asfflr-
sa» «tmadis:.do.Sali,^?;..,/ ..

O Ministério da Aeronáuttüa, por,*sua1 vez, éstêye -presente *.*as cerl-
môpias, 'terido-st.*íeHo::rtpr«_eirfír'
pelo seu ajudante de .ordens, oap.
ay.jI.tUpn ^»íç»mii,i*''**:Soui»',^. i

quebee, - '34 - Fala primai-vez aa cinca lrml. Dionne nlsestarSo reunidas para festejar e21) de m«lo; seu 20.o aniversário.
Yvone, que estuda Bela» Artesem' MontreaU virí 'reunir-aa Is:
«uw teâr-Jrrnttt' Antittt»,' .Caçt-.le • -EmiU*. * no "Instituto de JI1-
,-eólet, nia» a qulhta.v MaHa,' ngó
.estará presente: entrada em no-
vambro passado como postulante;do convento das "Servas do C«n-
tfsslmo Sacramento", em Quebec,ala pronunciará amanhi tatu .vo*
tot -de novisa, que precedem ;._*-

.. '..\^i^:[;;l:t"^.t':kl'-'t:^-.y.i^: 
^«c:.jX^:-

vers4**Í05,
n*j|*eris.

à noite ou através das

A; LENTE
NO

OUVIDO

aUe o ohu
le ole-ece*

OUEIfiA HE ENVIAR 0 FOLHETO ILUSTRADO• V •¦FATOS SOBRE A SURDEZ"
NOME '"•'¦ " " '¦

ENDEREÇO ___________
CIDADE i
EST>_0..._ "

ATENDEMOS A DOMICILIO

Centro

AV. WO BRANCO, US 1J* - IEI. 22-64.?
«V. N. S. COPACABANA. 540 - OR 507

mm

"W
¦*»—.

I /

ft (/1. K f C/i .
88.° ANIVER^RIO DA BAtAlHÁ DE TUIUTI

A ordem do dia do ministro ciíj Guerra 'V."í'm telegrama da ABI
Por ocnsino da» solenidade, mllú 0«6rl_ o «Südo 

"iTevfilr- 
,*dà^^'po»*'»1 «orUçlo.Jtraillelia da Inipr.nsa dU

tare» levoda» a efeito ontem, ao pó; evolução, sublima'!.» j«rV SjM 4« f'«IV «o tt, «eneral Sa ublo áx Coj.
do inouumcnto a Osòr.o, para co
nu iiiu.-.ii* a Passagem de mal» um
.nu*.. .'cáriii * aa I.at.ilhn de Tuiutl,
o general ZenAbio dn Costa, mini»-
tro da. (iiifiim, ri .* . ler. a .seguin-
le "Ordem do Dla".i "Transcorre
buli. mali um anlverrarlo da maior
balnilm c.impal trnvnila na Ameri-
.'.•i dn Sul, nn qual o nosso >¦:•;.;. u
to, «ob o i*iiiii.iii o tio invicto ge-iu*i';'' i)...'ii*i(> cobrlu-iie de glúrln
Imortal, ll.i i:ii .nm . nos campos
pnntanosos de Tuiutl, as forç.is bra-
sllclras com as forças aliadas *ar-
gcntlnas e uruguaias, irman.idas n -
loa ininr.u. i,"iitii*i.!itiH de drloca
comuni, tortaiccldaa nelo sagrndo
Ideal de .liberdade e lndcpcndcpo|a
c i:.ilv:ni'.-.i-i:i-i nela. consclepclá .das
gravaa rr.npons^bllldadcs, ruall—iram
o mcmor&vnl íc tõ milltar.fliie l)oJe
,ro fornemora, Mnnli. de U dt mulo
í'i: lilin. A. bniniii a(».ando o cimo
dos . i-Ainii.il.*. cli-viiii-:-.,. , docemente
dclxrvido o .campo Humlnndo, ^iclosul. I.plcla-Sn a batalha; O Iniml-
ro ataca., 111 momenloi ,d. cnnfii-
fim próprios om tais circunstüncas.
O impem do advcr.órlo ó extraardl-
n&rio. E" uma luta. de tltfls: mas
no peito varonil de nossos soldados
e na vonlnd. Inabalóvcl dc seus cho-
(cs lia o flnhno drcidldo cos que _a-
bem morrer scm recuar, dos que se
sublimam na defesa de uma causa
d.gna do sacrifício.

A bravura dos nossos combatentes
é lnexrettlvel. prodignli;am sem lie-
sltaçno auas-vídasj' s\lperam-sc em
heroísmos* e* arrojam-se Impávidos
contra* b.-deslcmldo adversário. Fe-
rem*. &1o>.feridos. Matam e mor-
rem, .legando. A posteridade nomes
c feitos.que hoje glorlücamos com
admtuçAo e. merecido orgulho.

K, oojno marcos fulgurantes a es-
plendérem para o futuro, projetam-se figuras legendárias dc alguns, che-
fes lustres, que na glória dos seus fel-
tos refletem as.excelsasvlrtudcs.de
suas.'respectivas armas.
. Temos Sampaio, 0 patrono da In-
f.m.ária, o' bravo comandante dn
Divisão encouraçada, chefe" equlli-
brado, consciente de scu alto valor,
cujas qualidades reveladas no dc-
curso de sua brilhante carreira c
culminadas no*epílogo* glorioso dc
sua vida, bem slntetiiam as'ylrtu-
des de sua própria arma em que
predomina o espirito' dc sacrifício,
3 tenacidade c o heroísmo conscicu-
te. Ferido, nns primeiras fileiras,
quando de espada em punho lnccn-
tlva os seus, comandos, só se retira
no fim da batalha em padiolas, mo-
ribundo. *„' Mena* Barreto, o lm-
petuoso comandante da Cavalaria,
nome que ficaria para a posteridade
Como simbolo de honradez, dignida-
de e bravura, que leva os seus cen-
táuros para o fragor .da batalha,
acutila o flanco do adversário e' o
dsmaga cçm Ímpeto irresistível, es-
crevehdo com aeu denãdo uma das
ihais brilhantes páginas da sua no-
ttre arma.

i Imortaliza-se Maliet, o Patrono da.-Artilharia, que naquela jornada sa-
gra-se chefe eficiente e bravo no
comando do célebre Regimento de
Artilharia a Cavalo cuja ação mui-
to, contribuiu para a vitória final.
São oe engenheiros de Conrado Bl-
tencourt què ae portam com valor e
Inigualável* dedicação próprios' das
Virtudes. de sua arma, em que o
preço da-tuta é o eaçriltcio cons-
ciente js quase anônimo.

. Todoa r.aouele dia mostraram-se
dignos e bateram-se com energia e
bravura; mas náo há a negar, foi
o general Osório a estrela tutelar
da jornada-gloriosa. Foi éle o chefe
Valoroso que soube combinar e co-
ordenar esforços com tino e sabedo-
ria impulsionando oe seus comanda-
dos para os objetivos essenciais; po-rem, quando a luta estava indecisa,
e os contendorea combatiam Sem
ceder terreno, abandona a prudên-ela, despreza a vlda e montado em
seu cavalo de guerra e empunhando
n; famosa lança de prata, surge àfr.nte de eeus comandados galvanl-zando-os com seu edificante exem-
pio. Soldados, oficiais e chefes ar-
rojam-se para o adversário numa
carga delirante e irresistível. A ba.
talha estava ganha.

Meus camaradas; náo rememora-
rnns aquela gloriosa jornada e os
ilustres nomes que ali se imortall-
zaram como Incentivo a ressenti-
mentos ou predomínio de reservas
ou rancores aos nossos' bravos ad-
versários. O lema 4o Çíastl.tWi si-
do e será sempre o de manter a
ooncórdla, a amizade e solldaríeda-
de entre os povos americanos, con-
siderados todos como uma só e gran-
ds família bem definida onde não
ondem existir ódios é dlssenções.
Oa troféus conquistados em Tuiuti
e os nomes dos heróis daquela glo-
rlosa jornada são relíquias sagradas
què nos enchem de admiração pelo
passado e nos Infundem fé no futu-
ro da Pátria: e esta comemoração
é uma, abençoada cor.tlm^ncln queros permite r*eve.<?T.e'ar junto ao
monumento do glorioso .enernl*

que »'i.uheinlii morrer jmí\i «9» !•'¦
¦.ai nm lü.uiii.* pala.*,,

tt o pretérita a diicentvvar-no-.un |i(i.*'-iij*'a iiiiltn,ti*'ia tal. pri
,'uirmo» nn 'coiiott-çAo Imensa i* .
n*3lS .*.ini'!ll.il» lilililililiiM mI,'1 llltlill-
ta vnntmlo de p*rfeiçáo a trandeza
,liii .povos, o .cdiiscioa.do. aeu ^i«n-
illtsa destino. .. . • ,

Kcita hora tormentosa para a na-
eloit.iliil.iil.'. cm que o embate das
paiiíLt.*» procura onvolver o próprio
Exóir t*)^ ^olopando principio» con-
erfuados, mlnniido a nut.irldade.
avillnndo cnincureres; desavindo Ir-
niCcí; nesta |ui:n cm *que subelitns
•*e (ii.ni.aiii pnra superar os vaiorcs
IUdl(l|0iin|s ii.io ;i**.;i siililliiiaçíui de
outros pidríles.mal» ejevados, mas
ptlo r, ii.i.N.iiiuiitii da .*aii*lPí|;i(lf e
.::¦« virtude» liuinanni: ih*Míí ' hora
de crises ¦.- deaalcnti'ià*eu conclamo
,*1ií(m ... solòadps a voltarnin-ee pa-raos binvis de Tuiutl,' e sob a alta
e fÇçuiidq Ipsprrcap dqs.ax.mplos
tt rerit,r.rlS, dcitfcâçflo. e .patrlotla-mo QUç êie» n**s Iisarant) feaflrmar.
mr.* todos noa o dJelrildo propósito
de continuarmos unidos «' dignos de
Mia» gloriosas legentlqs", ,,

TELEGRAMAS ' DA A. B.~ I.'.''
Por motivo do transcurso do anl-

versário da batalha de Tuiutl, a Aa-

ta, in ni* tm dn Gu.iiii, a seguinte*
in*. n*,.im*ni ilj* i*uii;ii.itiil.ii;i'ii*:i;

"/\n data» do Exército aão datas
¦ln uii|iii'iii,a, Tuiubcm i. im'.'.eiitniii
.ni l*''H..*a„ Armuilot a inniiir ilrli*. i
.du ririniM-iMrlii n da Soberania Na-
c;'ii'«i. aaplntçâq» do pnvo braiUel.
rèsNo" dl» de hnje destn bninihn do
Tuiutl, * "in ns nuu.*. ii"..|.i*. em Osó-
rio, ií..\) mi,fiai.*,i" Dins leira de Im-
prensa V illrlgi' ao cheio do Exér-
cito, na c_rlcia de v. • ,\a, traimiiil-
11r/i .i.i. sevs coiiianilailna a nnsaa
demonstraçá* de confiança nos snr-
vldmvs liiiaiigVcis dn Pátria c da'Censtitiilçlinii. A, Imprensa brnsllol-
Ta. num ptrf0do>Am l""1 ¦ Nneflo
pie-isa. mn.» do qK.» nunca catar
Atenta, aos, rumos dit* scu destino,
r.ltera aua té nos nltóy propósito»
das classes, arinndns e '¦ .«••iiiirinicn
de aua fidelidade áu iiiainr.v aspira-
çoes dò povo brasileiro, Inih) Her.
orrr illoj.»." \ . ,
ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUn.09• *•' DO COLltCIO MILITAR '

1
Reallza-se amanha, 28, As 17 hb-

ras, nn sede da Assoclneão, Av. Rio
Branco. 181 — S.° andnr, reunião
do Conselho Deliberativo, que est,.
convocqdo na forma dos estatutos
vigentes.

A diretoria encarece o compareci-
mento dos respectivos conselheiros/
de acordo com o artigo 37.

MEDALHA DQI PACIFICADOR

^^P__s_| ivmnimii \

Fornecedores oficiais do MINISTÉRIO DA
GUERRA conforme modelo depositado na

Secretaria Geral.

MAJVDAL
Rua Senador Dantas, 42,1.° andar

Telef.: 22-0748

EHCYCLOPÉDIA BRITÂNICA
Vende-sc edição de Inxo, 3/4 marroqnlm, beira doura-da, com todos os tlckets para aquisição dos livros do ano.

_ Está nova em folha e facilita-se parte do pagamento emseis meses.
_„„ Ver ? tralar à Avenida.Rio Branco, n.° 4, salas 407 a409, quarto andar, dás 10 horas por diante. (G5164)

.„_¦„,,..,. »...._^..-T rv.l-in ^ v

ÓCULOS -- "FILOS"
noa -jí.je
>r,QÍt"lirt' NAO QUEBRAM

ÓTICA NOVA
ít_*íttOV>* :.V6!lÇa»i

PR0CÜRÍ" 
'

VER NA
RUA MIGUEL COUTO, 15 (próximo a Ouvidor)

NOVIDADE EM BIJOÜTERU FINA
-.."'•írt'r>:-;,T J;vi.-__Mtíf.í:..*.. ,..¦": (0411..)
..'..-Jl .1. ..I- » Wl>W»aw**yw-*_»------iT"
----i . nr*-r il ¦<*. ri*

A senhora quer ser apenas elegante ?

quer ser também

prática e econômica 7

Comp as concepções de Dior e Fath, slo elegantíssimas
as criações lançadas por NYLOTEX, que modeladas ao
vivo, se harmonizam çom as últimas tendências dâ-móda.
E além de elegantíssimas, as peças NYLOTnEX são também
econômicas I Se ainda não usou, faça uma ex- f:

pertencia para ver que NYLOTEX dura dez vezes maiv
porque è feito de nylon da mais alta classe, que
não se deforma, não alarga nem esgarça. E como são
práticas! As peças NYLOTEX lavam-se em poucos mi-
nutos, secam rapidamente, não precisam «er passadas.
Ideais, pois, para viagens, Levíssimas, não
ocupam-es^çò.íouias^éça. sSoitífiçíehfÜ!*whhora
pode usá-las, lavá-las e vestí-laj de novo no mesmo dia I

faro sua segurança, exija o ETIQUETA NYIOTEX
garantida!..por' orna lélida org«nuíaç_o..qua rr^ntfm
:P^«f.;ãçM;:e^itoÍIÒ o ptó.;Njlo,_a.dite em.''picj__i.'
chu" de ij. portação clandestina. Nlohá.nyiónlupenor,
a NYLOTEX* 

':'• '¦¦¦•7,> *• *" 77'^'.:*;

NYLOTEX efeito com teceduras, apropria-
dás ao clima brasileiro. Por isso, muniím
atemperaitirti.jio cqrpó, i%o tgrtdável';*.<> .

invento quanto novtrãól •>'.,

;

Somlsoloe • Pl|amas • llsousos- • Anâguns •.*;.'j77\7c17-7:
¦'• '• 

^s^í e«nWnaç««» - Calça» - Sôutlôni • Onto» Blusas
*>„j.v ... - _*»•_-.-. • ,--.-- •!. • ..->; rf*r'. i.i.*;,;;

Jílí^lteliíi Tí^^^m:^^^'^': :rk *:¦:*.

¦' ¦^^^^-_T____^________¦^-'-^^^^^**-W^¦^ (

7 \ "' ^mWÈ -*_ " ___P' '*

':-ite-SlS^jJ !¦'',l11!!.!", Ji.... .'.''¦'..':¦
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Discursos...,

K-SOClAalS
.CASAMENTOS

A figura do confcrcnclsta a do
dlJCTinwdor a«{4 complclomoiitu d«l-
VresitcHadd.jios dias quo corrum.

Jd tlbcrnm alia dpoca oj discursa-
dores o.os coti/orcnclstaj, llojo, o
discurso'deve ser Inciso e concluo,
jinrii aer uplaiiilldo sinceramente pe-loi auditórios.

Fol-sa o tempo dos oradores pro-lixos quo tio melo do discurso jm-arava o lenço o oclila o eldftico polodo-doua, enxugando, cm seguida, a
comlssiiro dos Idblos.,, /

Na ira atômica tudo (cm quo.ícrsucinto,o llffclro,., /
Essa a razão, certamente, v^r quo,lid.dlas, ouui no ItutltutoXisiórico,

nujHujfrtipo cm que so/coiiucrsaun
apruuma conle^M o scniiinlc
comentário: s I *¦•*,-,

fbExiatcm í«»ÍW .categorias dcdiscursos, — dltrç/o tntàrlocutpr; asab.èr: o "liom/t)6rii",'quó-'<!'ci,i sin-
tesè,- o dlscyfoso. btm /cito o- lacd-nlco; morei<C(lor de todos os,np!au-
?°?<>P 

"JlCim-iiiati", 
que i! o ilísòurtobctn^sf-rlío, porem longo,L,Ò "/nau-

*><>yx'y. que i o mal V pronunciado,'maj/curto, .E o "mnu-mau", que rf' otjWÍ ntio tcm,ape.lação;; nem por on-'ctfe.jc pegar,'poli que aldmdcruln»
\i'extenso c, portantò/dctcsíduci; '

Contasse que uma notíucl confe-,
rencfsttl ;de antanho, -depois dc caJ
L-ctcnr os resignados ouuinfcs por,mali,dc quatro, horas seguidas, Id'
por; polia da 1. hora-da madrugada;
¦quando o salão,--já se encontrava'
senU-ua^o, esclareceu: "Fim do pró:logo. Vamos/agora iniciar a primei-ra,-pap.e.'; /•EXcuSÍdiO é. dizer, que quando a
orddora/ ICBanlou' nouanicntc os
oihtfs/dQ papel,, jd não viu mais nln-
Oiirím na platéia...'Um 

outro orador, para assustar os'seus ouvintes, ccrla ue;, subindo ri
trtbuna,.cituorgava umas, cinqüenta-
laudas do papel. Os circuiistantcs
bríincos de emoção, já sc -prepara'
vam para uma salda estratégica,

Suando 
na segunda lauda o orador

ava por encerrado o seu discurso,
pnra alivio c decepção ds avessas
dos seus admiradores que passaram
nesse din a admirá-lo ainda mais...•Um professor da Faculdade do Dl-
roito costumava dlrcr em aula que
temos todos o deucr de não "cha-
ecar a humanidade", quando nos é
facultada a palavra em qualquer
emergência ou circunsídneia.

Mas sc tlvcrwios alguma vez dc
lazer um discurso, procuremos, de
3>rc/crêncla, fazer o da categoria"bom-bom" c jamais o da classe da-
rqueles africanos dc Quênia quo tan-
to tem dado que falar ao noticidrlo
telegrd/lco dos Jornais, deixando,
ossim de uma ve; por tortas, os"mnu-mau" para longe de nós...

\, Petrarca Maranhão

NATAUCIOS
T" " ¦ 

Fazem anos hoje os srs. dr. Mário
Col-,0 dc Miranda, Luiz Freire da
Cdsta, Antônio da Costa Alseu, Luiz
do Morais Rego, José Fredollno Pru-
nes, Luiz de Azevedo Sodré, Stephan
Vanler, Flávlo B. BSistos. Lúcio Car-
doso do Souza, Ag-nor pinto de Sou-
za, Paulo Teixeira Mae Nlven, Urba-
no de Souza Martins, Silvio Wrlght
Kdtto Machado, André Augusto da
EP.va, Oswaldo Luiz Rainha, Natall-
110 Tolomei Júnior, Jo;é Antônio dos
Santos, c a sra. Ana da Costa Mo-
Teira, esposa do sr. Albino A. Mo-
relra.

Transcorre hoje o 85.° aniver-
sárlo natallclo do major reformado
da Policia Militar Alfredo Carneiro.

Transcorre hoje o aniversário
natallclo do sr. Manoel de Vascon-
co!t?3, diretor da revista "Publicidade
e Negócios" e presidente da Associa-
São Brasileira de Propaganda.

DATAS INTIMAS
Transcorre hoje o aniversário nata-

licio do menino José Mauro, filho
do prof. Alceu Pinheiro Fortes e de
d. Adiléa Pedro Fortes. O aniversá-
rlante oferecerá em sua residência
uma mesa Ce doces aos seus ami-
gulnhos.— Asslnnla-se hoje o aniversário
natalicio de Heloísa Helena, filha do
sr: Luiz Marques da Silva Filho e
ara/. Alice dos Anjos Alves Marques
da Silva. . , .

¦ m mw
Você é daqueles que têm

sorte no amor..,; mas azar
no jogo? Então aprenda a
jogar e... ganhe na cer-
ta, lendo, no filrimonúmero
de VISÃO, uma curiosa re-
pcríagém sô&re "como 

jo-
o~r e ganhar na csría".
VISÃO— a revista dos lio-
rnins bem informados — ja
çs':ú à vsnda em todas as
bancas de jornais do.país.

(66970)

Uri», Dlre» Pinto Alvei-Ten, Av.Illlilirhraiuln 1'ralon do Carvalho Lrl-
to — Realiza-»» hoJo, tux 17,4S hora»,nu. Matrl» do Coração do Maria, no
Moyer. a Cerimônia reltKlosa do enlo-
co matrimonial da, artn. Dlrco Pinto
Alves, ílllw da/trn. 'Marln 

do Lour-rtc.n Pinto AWKí, com o ten, nvliulorIllldehranitu Pralon d» Carvalho Lei-to, filho- do. ar. Lourival TerrclraLolto^ Bra, Hclerí» Ç/alon do Curva-lhq^Leltc. Barvlrao- como pndrlnho»e>ir pala do noivo. -• —®— .-<JÓDAS DE PRATA
, Ppr,motlvadiuir'bodrui do prata do
ar.. Antônio Alves r- rl;i »ra. Dcolln-
ilu .Oeriilillnii Alvca. iir-rf, rezada mia-
1'ir-rin neílo do graças, no:dia 20, as
9 hora»; n»' Igreja do Nosita' Senhora
dns Dôrcs, á Avenida paulodc Pron-
tln. . f. % ..••¦; j '.-

Na irfdc iliiKinlinlxiidn da Rrpúbll-
ca Ai'i:.-iitina, Un praia dc Botafogo,
228, haverá/hoje! ura* rccopçáo k co-
lônla argentina, itt Vtt-' horas, deven-
do fnlnr o-çfcl; ^.'.tínesto Fatignttl,
ndlilii inllltnr, sôliri!1 u data nacional

:argentina'../ • 'A-•'.','.- •

.-.As 20,30"bprás"'a'!Rndlo Contlnen-
.tal fará uniaiaualçKó,especial, quan-do falará'o'ministro dr. Fernando
Torcuato insáhstt;* ,• . ;.. ,,

ÉM AÇÁÒiút^GRAÇAS • *-!
i —-) r, i ,.,.,  >.

Quinta-feira '.próxima,.k\ 18.horns,
será rezada na capcla-do.Colégio Ml-
litar,.mlrsa, cm açáo'de' graças pelavitória da chapa da Cruzada Demo-¦cot ica. ¦ • .-

Em seguida haverá uma homena-
gem -ao general Canrobert, no adro
da'capela.

REUNIÕES 
"®~

Assaclaçáo dos Ex-AIunos do Co-
lfglo Militar — Na sede dn Associa-
çáo, á Av. Rio Branco, 181,<6.° nn-
dar, nmanhá, ás 17 horas, rcuniáo
do Conselho Deliberativo, que está
convocado na forma dos estatutos
vigentes.

SOLÉNIDADES^
Clm a presença dos governadoresde Sáo Paulo, Minas c Estado do

Rio, de altas autoridades civis o ml-
litares, renllza-se, no próximo dia 29,
sábado, no quilômetro 137 da E3tra-
da Presidente Dutra, a solenidade
do lançnmento da pedra fundamen-
tal do Piuso "Ferntto Dias", o.pri-
meiro do uma série a ser construída
por Iniciativa do Tourlng Clube do
Brasil c com os recursos fornecidos
pelo governo federal.

flora orador oflolal da aolenldado,
o profesHor Pedro Calmou.

Oa convidados partlrAo em ônibus
o automóveis postos k mui dlornal-
çáo pelo Tourlng Cluhn do lirm.ll, nn
inniihá do tllu 30, na i.íili- dessa en-
tldndo.

VIAJANTES
Dr». Ileckrr-Donnrr — Está «endo

esperada no Rio, hoje, a bordo do
navio "Pnolo Toscnne'11", a drn.
Ettn Brckor-Donncr, do miihou de
Ertnogrnfln do Vlenn, que traduziu
pnra o nlrmáo n "Rondônia" do nu-
toria do professor Roquetto Pinto.
A dra. Iloelier Donncr, viúva do nn-
tlgo ronnolhclro da Embnlxnria dn
Air ti lu no Rio do Jnnclro, viaja cm
ml.1.'.Io do enráter cientifico, e pre-
tondo visitar, támhém, Indlgennn lo-
cnllzndos na rcg'áo nordeste dn Ura-
ell. Além dn trnduçáo dn "Rondo-
nia", a dra. Bockcr-Donner orgnnl-
zou, no nno pnssado, umn exnnsleflo
no "Volkorkundermuscum" dc Vie-
na, sobro as expedições clcntlflcs
auatr'acria quo cstlvcrnm no Brasil,

Está sondo esperndo hoje nestn
capital o dr. Anthonv Jornnnes Gué-
nln. do Conselho Diretor da N. V.
Phlllns Oloeilamnenfnbrleken de
Flndhovrn, Holnndn, quo vem nn
Brasil rstudnr o desenvolvimento
dns Indústrias Philips em nosso pnls.Durante sun permanência entre nós.1
o dr. Ouénln rntnbohrá neaoclncôes
eom ns nútnrldndes hrnstle'rns pnrn
o Incremento dns relnrôes comerclnls
entro o Brasil p a Holandn, Várlns
homenagens seráo prestndns ao ilus-
tro visitante, destnenndo-se duns re-
cenções A sociedade carioca, nns re-
sWnclrs dos srs. Mnnncl Ferrelrn
OulmarAes e dr. Abelardo dn Cunha.

Pola Brnnlff chegaram ao Rio
as seguintes pessons: de Lima — Al-
ma Celll, Junna Cnsqulno, Alcjnn-
drlna Condczo, GIndys Snleael, Ann
Polegel, Margnrltn Splegel. Joel Tan-
deter: e, de Mt«mi — Arv P. Fnrln
dn Cunha, Gcorgo K. Potter, Mn-
nuellta Vljll.-Anatole Rvsllnge, Alice
R. Doitíhmrm, George B. Dbughmnn
c Josepha Franca. Pela Brnnlff cho-
gnrnm a Sáo Paulo: de Lima — Bror
Sjoherp. Ann Kuoch, Robert vnn d"r
Beeeh, Knre Herf.lord e Eva H«rflord:
e. de Mlaml — Chnrles E. Wnddel,
Pcter CVorowskt e Cnrollne Mott.Peh Brnnlff delxnrnm ontem o
Rio do Jrnelro ns scuulntes pessons:nnra Llmn — C. Crlttendcn, Flnvlo
Ferrelrn. Wllllam Fremon, Mnrla For-
tuna, Edouard Grlllctv, Reynnuld
Miguel .Freltns. Edltr Freltns, Lydln
GulmarSes, Guido Domlngues, Hnrry
*'ohler. Frnne Mohler, Mnry Hulse,
Frank Hulsé; pnra o Pannmá — Aí-
hort Stcton: e, nara M'aml — John
Jones, Isihel Jones, Samuel Pier-
polnt,*Ai>ens Oloyrn c Ernest Stu-
pakoff. Pela Branltf delxnram Sáo
Paulo com destino a L'ma — K'nt
Furukaja, Dulco Furukaja o Mario
Yendo.
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I jrjteaHzqi}^;sábadp à. noite,... ha sede do Botifogo F. R.,
ò banquete "em Homenagem ao IV Centenário dc São Paulo, or-
sranizado pelo Centro Paulista e de que participaram o Rover-nador Lucas Garcez e sra., os cheios de sua casa civil e militar,
políticos e altas autoridades. Na foto um aspecto do banquete, ao
qual'compareíéíain deputados federais e estaduais, numerosas
autoridades ©'fHüras'da nossa eVdá;sociedade paulista nresr.iUrs
a homenagem. Foram oradores or,'srs. João Ortiz M/int^vo, pref.Pedro Calmon e deputado Alcides Carneiro. O sr. Francisco
Primcrano fez a saudação à imprensa. Por fim, agradecendo ahomenagem falou o governador Lucas Garcez.
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seu passaporte para a beleza
7 i 7;' \:-'< \ < V;' y-X:-'!^. . V$fc£ X.

Helena fiubinstein tem o prazer de convidá-la

para assistir uma conferência BÔbre beleza feminina

que eua representante -pessoal, ^-i

Mrs. Edna Winters, realizara no auditório da
v A.B.I., a partir de 1." de Junho.,

*¦'¦'¦ 
;.'V/.•."¦, * 

'¦'.; '"*iv'-,

Plano da Conferência

Bera o mesmo que Mrs. Winters realizou, com êxito, 
v,\

noB Estados-Unidos e na Europa

... como acentuar a melhor feição' de tua

pertonalidade.
... exercício» o dieta» para ter um corpo

jovem e gracioso.

t ... ginástica facial francesa para a maior

perfeição do rosto.

(... último* segredo» epequeno» truque» do
maquillage.

Durante a conferência, V. receberá de Mrs. Winters
o seu Passaporte para a Beleza.

As palestras serào feitas em português e terão inicio às 15 horas.

RÁDW & TV

PRÓS E CONTRAS
José Vasconcellos cm dois nível»! Otlmo, na «u,-r primeira

Intarvencno no »how do domingo n» TV; (nqulnho, na te.
Kundn... B Jorge Murad, quo 6 um do» melhore» nrttstaa do
¦eu ignoro? Fin uma boa aparlçHo na TV e muniu.., £• Ur.
(tento avisar no famo»o JoHo Dia» que, domlnuo, na NnclonM,
61o catnva dolorosnmcnto desafinado. O quo n5o condli com o
seu cartaz*... E por falar em cariai: «randa responsabilidade
esta assumindo o Jovem Cnuby Peixoto, que adora terA da
Justificar nrtlstlcamonto a súbita popularidade que conquistou
o seu nome. Votos para quo 41o ORuento essa rcsponsablll.
dade... Nilo teria sido mais simples apresentar Ansel» Msna
(sua voz é quo estava Interessando) lem aquela coploia lu,..
ratura do "Casamento Musical" — domlnuo pela PRE-t?,,, Ary
Barroso precisa pensar no que vai dizer aos tcletpectadores,
antes do aparecer dlanto dns cílmcrns da TV. Pata nüo ficar
o convcrslnhn multo vaga, desaprovcltada. Antes — a o pen»
quo elo nüo continue — Ary costumava contar como nsaceram
os seu» grandes sucesso» musical». Com luso, dava ao programa"Encontro com Ary" um Interesso especial... Conviria que
Jacy Campos (um do» bom elementos dn TV Tupi) soubesn
disto: ninguém ouviu direito a sua cantora mexicana por trai
do "acompanhamento", nn terça, As 22,30... "o Júri abíolve
bem, mas pune mal" — disso o promotor Cordeiro Guerra no
programa "Seu sucesso predileto", que a TV ofereceu nn quar.
ta-fclra (c que esteve excelente), com Carlos Frias condmlndo
a entrevista... Nfio assisti, mas ouvi tfio boas rofercncltis ao
programa "Lar, doce lar" de quarta-feira na TV (com Sylvi»
o Loonldas Autuorl). que nfio resisto A ldòln de registrar essaa
improssiies, para que os donos do cartaz saibam do seu íxlto...
Louvemos, por fim, a Iniciativa do levar Sir Alexander Flemtafj
A TV ("Idéias e Imagens). A impressfio que ficou foi. porem,
dc que Arnaldo Nogueira podcrln ter explorado melhor .-, pre.
sença do grande cientista. Ou nfio?

H. P.
DOS PROGRAMAS DE HOJE tndoa Unidos); 2055 - Ridlo j„.nal — (4." cdlc.lo); 21.00 _ Um ».

f Cciivlies a» teu dispor
í. .

nas casas:

Helena "R

Casa Cirio 
'

a Exposição Carioca
Casa Hermanny
Caso Sear»
Casa Sloper
Perfumaria» Carneiro

ouvidor, ua e 116 c Lido

ubinstein

-*fi*i-...'i.-fi\* t* ¦:

B.B.C.; 20,00 — SumArlo da» no-
tlclas; 20,05 — Sumário dos progra-
mas; 20.00 — HAdlo panorama; 2050

mtcrlúdfo musical; 20,30 — Ço-
mentárlo da Grfi-Bretanha de Allan
Murray; 20,45 — Agropecuária; 21,00

Noticiário; 21,15 — Fim da trans-
missfio.

Continental; 18.45 — Resenha es-
portlva Fluminense; 19,05 — Fia-
qrantes da cidade; 19,10 — Notas e
comentários do turfe; 19,25 — Na
vanguarda do automobilismo: 20.44

Fotos em foco; 21,15 — Basquete-
boi em foco; 21,44 — Comentário do
dia; 22,00 — Rádio reportagem; 22,44

Informativo da R.P.; 22,52 - Bo-
letim do Pronto Socorro; 23,00 —
O dia de hoje na Capital da Repü-
blica; 23,10 — Ultima edição de Rá-
dio esportes: 23,30 — Boite dos
1.030.

Eldorado: 18,30 — Tres estrelas:
10,00 — O que vai polo turfe' 19,15

sugestões pora eua discoteca;
"0.00 — Escolha seu disco; 20,30 —
Você e a música; 21,00 — Rádio tes-
te; 21,30 — Intermezzo; 21 35 — Su-
essos de ontem e de hoje; 22,00 —
Concerto Eldorado; 23,00 — Ritmos
de boite; 24,00 — Música para um so-
nho divino.

Globo: 18,00 — Ave Maria; 18,15
História de amor; 18,35 — Clne

Rádio Jornal; 19,00 — Noticiário;
10,05' — Esportes no ar; 20,35 — No-
vldades long play; 21,00 — Canção
da noite: 21,05 — Rádio reportacens
E-3; 21,30 — Antes assim; 21.35 —
Fantasias musicais; 22,00 — Noticia-
rio; 22,05 — Folhas soltas; 22,10 —
O parlamento em ação; 23.15 — Mú-
sica para dois; 23,30 — Noticiário;
24,00 — Encerramento.

Mauá: 18,00 — Noticiosos Mauá;
18.05 — Programa variado; 18.30 —
Programa teuto brasileiro; 19,00 —
Noticiosos Mauá; 19,05 — Turma do
bate papo; 19,30 — A voz do Brasil;
20,00 — Hora israelita Brasileira;
21,00 — O sertão é assim; 21,20 —
Narclsinho e sua gente; 21,40 — Pa-
lhoça do Machadinho; 22,00 — Notl-
cias do turfe; 22,30 — Rotativas
Mauá; 23,00 — Programa variado;
24,00 — Romance no ar; 0,55 — Bo-
letim final.

Metropolitana: 18,00 — Hora do
Angelus; 18,05 — Álbum musical
D-2; 18.30 — Momentos líricos; 19,00

Solistas Internacionais; 20,00 —
Festivais; 20.30 — Nosso ritmo nos-
sa alma; 21,30 — Cantores interna-
clonals; 22,00 — Encontro com a
saudade; 22,30 — Grandes composl-
tores; 23,00 — Programa "Grlll-
Hoom D-".

Ministério da Educação: 18,00 —
Em tempo de Jazz; 18,30 — Rádio
Jornal — (3.» edição); 18,35 — Mú-
sica para o lantar; 19,00 — Resenha
cafeeira: 19,03 — Música para o jan-
tar — (2.» parte); 19,30 — A voz do
Brasil; 20.00 — Recital (da pianista
pianista Nida Roubaud Meireles);
20,30 — Ao redor do mundo — (Es-

VIDA eAHÚfãCA
SÃO GREGÓRIO VII

x.

Associações^ ' 
, -!

Ac.-tdcmla Brasileira de Ciências —
Em sessão ordinária, sob a presi-dêncla-, do professor Arthur Moses,
reune-se hoje; às 21 hfiras, na Es-
cola Nacioíinl de Engenharia, a Aca-
demia Brasileira de'Ciências!. ¦.""

Dá ordem do dia constam as se-
guintes inscrições: Uma nova versão

rijiab:"i completou seu 3." aniversário. Seus pals, o sr. Arquimedes Bar-
basa Monteiro c d. Maria José Garcia Monteiro, festejaram a data, para
alügria, da aniversariante. Na foto, Elizabeth, ladeada por seus pais, seus
avós, sr. João Funchal Garcia e d. Zlllta Macedo Garcia, parentes

e amigos.

Cirurgia Plástica e Reparadora
Defeitos dos lábios, orelhas, nariz, seios,
rugas, cicatrizes, tumores da face, defeitos
em geral, de nascença ou por acidentes.
Remoção de cicatrizes de acne e varíola.

DR. DAVID ADLER
Travessa do Ouvidor, 36-6° andar - Das 14 às 17 horas

Telefones: 52-2722 é 37-1751

de três teoremas de cristalografia
geométrica, pelo acadêmico n Elislá-
rio Távora; Aplicação da cromato-
grafia à determinação de eliminação
de medicamento', pelo acadêmico
Carlos Chagas e drs. Aída Hasson e
Lauro Sollero; O meteorito de Pi-
rnpora, pelo dr. Walter da Silva
Curvello; Sobre três esnécies no-
vas de Hellograoha Mallrah, 1921,
pelo dr. Dalcy Albuquerque.

Sociedade Brasileira de Geografia—. Rcaliza-se amanhã, às 17 horas,
uma-conferência de homenagem ci-
viça ao trlcentenário da Restaura-
ção Pernambucana.

Será confcrcnclsta o secretário ge-ral da Instituição, desembargador
Carlos Xavier de Paes Earreto, quefalará sobre o tema "A Restauração
Pernambucana". ,

Sociedade Brasileira de Alergia —
A próxima sessão realizar-se-á ás
20,30 horas, na Policlinlca deral do
Rio de Janeiro, onde o conferencista,
dr. Hélio Hungria, presidente da So-
eiedade Brasileira de Otorinolarin-
gologia, relatará o tema: — "Consi-
derações sobre Manifestações Alér-
gicas naso-sinusais".

Sociedade dc Endocrinologla e Me-
tabologla do Rio dc Janeiro — Es-
tá marcada para hoje mais uma ses-
são da Sociedade de Endocrinologla
e Mctabologia do Rio de Janeiro, a
realizar-se no Instituto de Endocrl-
logia (Santa Casa).

A sessão começará às 11 horas
constando da ordem do dia os se-
guintes trabalhos: "Considerações
sobre quatro casos de Pan-hipopi-
tuitarlsmo" — Prof. José Schermann
e Dra, Clotllde Vieira da Silva."Slndrome supra-reno-tlreoidéia" —
Prof. Waldemar Berardinelli.

P. E. N. — Clube — No sá-
bado, dia 29 do corrente, ás 17 ho-
ras com entrada franca, a de-
clamadora Finoca Xavier e a es-
crltura Maria Wanderley Menezes,
comporão o programa da sessão pú-
blico da associação mundial de es-
critures P.E.N. Clube em sua sede

I própria á Av. Nilo Peçanha, 26. Se-
rá levada & cena pela primeira
vez a peça em 2 atos A cartomante,
de autoria da primeira, tendo como
intérprete a atriz Ajara.

Sociedade de Homens de Letras do
Brasil — No dia 28 do corrente, às
16 horas, no "Jornal do Comércio",
o general Henrique Dutra fará uma
conferência sobre o tema: "O cor-
rietelro do Forte".—®—

Conferências

Nrtural de Toscnna, era ainda
multo jovem quando foi escolhido
para secretário do papa Leão IX,
censervando-se nesse carno no pon-
tificados de Vitor II, Estevão IX,
Nicolau II e Alexandre II.

-Em 1073 foi eleito papa, não
obstante a sua relutância, mas a
escolha tinha o apoio dos sobera-
nos de então, não podendo êle
pois esquivar-se.

Convocou de Inicio o Conselho
Lateranense, tendo também renova-
do várias leis da Igreja, o que
lhe valeu tremenda oposição do
imoerador Henrique, da Alemanha.

Em novo concilio, em 1075, em
Roma, agravou-se a situação com
a rebelião dc alguns bispos ale-
mães. que quiseram forçar a ab'-
dícbção do papa, o qual excomun-

gou o imperador e desligou os bis-
pos.

Os príncipes declararam deposto
o imperador, impondo-lhe Justificar
a si diante de Grcgório VII.

Como peregrino dirigiu-se. Henrl-
que a Conossa, onde depois de
três dias de espera, debaixo da
neve, foi perdoado.

Vingou-se fazendo eleger um an-
tipapa e marchando sóbre Roma
depôs Gregório VII, o qual se re-
tirou para Salermo, onde faleceu a
25 de maio de 1035,

"Verdadeiramente, todas as ge-
rações hão de chamar bem aven-
tnratia a Mãe de Deus; pois, a
todas as gerações Maria deu a vi-
da e a glória".

SSo Bernardo.

Mm THEOLOGSQE DE Sf THOMAS
A luxuosa edição da "Reviie des Jcunes" em papel "Bíblia"

Cada volume: CrS 35,00
Misscrey, O.P. — Le Marlage (3 volumes), Roguet — Les Sa-

crements, R. Bernard, O.P. — La Foi, J.D. Folghera, O.P. Lo
Ressurrection, C.H.V. Heris, O.P. Le Verbe Incarné (3 vol.) H.F.
Doudaine, O.P. La Trlnité (2 vol.) A.P. Sertillangcs, O.P. —
Dieu (2- vol.) E Hugeny, O.P. La Penitence (2 vol.) A. Ber-
nard, O.P. — Le Peché (2 vol.) A. Lcmonnyer. O.P. —.La Vie
Humaine, R. Bernard, O.P. — La Vertu (2 vol.) P. Synave, O.P.

41 Vie de Jesus (2 vol.), A.B7Bonlanger, O.P. -- Le Baptême La
Confirmatlon, J.D. Folghera, O.P. Les Vertus Sociales, M.J. Ger-
lan, O.P. — L-Ordre. J.D. Folghera, O.P. L'Au dela, M.S. Gillet
O.P. — La Justice, J.D. Jolghcra, O.P. — La Charlté.

Pedidos pelo Reembolso Postal:
EDIÇÕES CARAVELAS LTDA. — C. P. 3051 — Rio de Janeiro

(6C840)

Santos de hoje

Urbano, Pasierates, Leão, Zenó-
blo, Adclmo, Hildebrando, Madale-
na, Sofia.

— Hoje e amanhã: Rogações.

2 V. A. Irmandade do Divino Es-
pinto Santo da Lpa do Desterro

Esta Imperial, Venerável e Ar-
quiepiscopal Irmandade fará reali-
zar Solene festa em louvor a Sant'
Ana e São Joaquim, ao seu Di-
vlno Espirito Santo e o Nosso
Senhor dos Passos, nos dias 30 do
corrente e 6 e 13 de junho pró-
ximo, respectivamente.

O programa organizado é o se-
guinte;

Festa 'de SanfAna e SSo Joa-
qulm — Domingo, Missa solene, âs
10 horas. Ao Evangelho pregarão
capelão da Irmandade Pe. Emillo
Silva de Castro.

Novena ao Divino Espirito Santo
-Precedendo às festas do Divi-

no. Orago, haverá Novena, às 20
noras, na Igreja do Convento do
Carmo, nos dias 28 de maio a 5
de junho.

Festa do Divino Espirito Santo
Domingo, 6 de junho. As 10

horas, Solene Pontificai, Oficiará
D. Pedro Massa Bispo Titular He-
bron Prelado do Rio Negro, no
Amazonas. Ao Evanvelho, pregará
o pe. Deputado dr. Ponclano dos
Santos. Leitura da Nominata dos
Irmãos eleitos para o Ano Com-
promissal de 1954/55.

Setenárlo do Senhor dos Passos
Precedendo às festas do Se-

nhor dos Passos, haverá, na Cs-
pela Setenárlo âs 20 horas, nos
dias 8 e 12 de Junho.

Festa de Nosso Senhor dos Pas-
sos — Domingo, 13 de Junho, Mis-
sa Solene, âs 10 horas. Ao Evan-
gelho, pregará o Monsenhor dr.Be-
nedito Marinho de Oliveira, viga-
rio da Paroquia de São José.

Te-Deum Laudamus — Encerran-
do as festividades, haverá, 'na ca-
pela, às 20 hora», do dia 13 de
junho, solene Te-Deum Laudamus,
com sermão pelo Monsenhor José
Joaquim Lucas.

Todos os atos c solénidades acl-

ma mencionados serão acompanha-
dos por orquestra e coro sacros.

Páscoa dos Funcionários do Mlnls-
tério das Relações Exteriores

Realiza-se no próximo sábado, âs
8,30 horas, no salão de conferên-
cias da Biblioteca do Palácio Ita-
m2rati, a 21." Páscoa coletiva dos
funcionários do Minlst 'rio dás Re-
la;ões Exteriores.

A Santa Missa será celebrada por
d. Hclder Câmara, bispo auxiliar
do Rio de Janeiro,

Para êsse ato de fé foram con-
vidados todos os membros católi-
cos das Missões Diplomáticas acre-
ditados Junto ao governo brasllel-
ro.

Como preparação para a Santa
Páscoa, será I realizada', na próxi-
ma 'sexta-feira, às 17 horas no
salão de leitura do Itamarati, a
segunda conferência programada, e
que será proferida por d. Helder
Câmara.

Páscoa dos antigo» alunos das Es-
colas superiores

Esta tradicional Páscoa dosnos-
sos homens de estudo, iniciada em
1024, realizar-se-á, neste ano, em
8 de junho, domingo do Espirito-
Santo, às 8 horas, na Catedral
Metropolitana.

Será celebrante o cardeal arce-
bispo, d. Jaime de Barros Cama-
ra, e, após a missa, far peque-
na prática o Fe. Hello Viottl, S.
J.

Todos os nossos diplomados, são
convidados a participar desta Pás-
eoa coletiva que lhes é especial-
mente dedicada.

Conferências para rapazes

Série de palestra», em torno do
problema do'"comportamento mas-
culino face ao amor e ao casa-
mento, exclusivamente para rapa-
zes abrangendo os seguintes temas:
Moral Masculina - Frei Pedro Se-
condi; Preparação e responsabllida-
de da conduta masculina em fate
do casamento e do amor. dr. Gus-
tavo CorçSo. Aspectos biológicos

prof. dr. Percy Pereira dos San-
tos); Curso promovido pela Ação
Social Arquidiocesana (SA). Infor-
mações pelo telefone: 22.0270.

Será televisionada a canonização
de Pio X

Cldadedo Vaticano, 23- Um porta-
voz da cadeia oficial de televisão
daltália, informou que as cerlmó-
nias da ¦ canonização''sío Papa Pio
X, a 20 deste mts, n& Praça S.
Pedro, serão televisionada»,
Esta será a primeira vez ná, hls-

tória que uma canonização é te-
levisionada. ¦¦".. , "•'

Por outro lado, foptes dòVatl-
cano anunciaram que S. S. ò Fa-
pa Fio XII, que dirigirá a» ce-
rúnónlasda canonização, confia em
pronunciar um discurso ante cen-
tenas de cardiais, arbebispos e
bispos que comparecerão à cerlmó-
nia.
Selos comemorativos da canoniza-

ção de Pio X '
Cidade do Vaticano, 24 — Uma

série de três selos comemorativos
será imitida por ocasião da cano-
nização , de Pio X. Nas vinhetas
figura a efígie do papa dando a
bênção. (F.P.).

FESTA Dü SENHOR JESUS DO
BOMFIM — NOSSA SENHORA

DO PARAÍSO
Com grande solenidade terá lugar

quinta-feira próxima, dia 27 a tradl-
cional feste. do Senhor Jesus do
Bcmfim, nn seu majestoso templo à.
praia de SSo Cristóvão 241, com o
seguinte programa: àa 10 horas,
Mlcsa Solene — Ao Evangelho pre-
ga mons. dr. José Joaquim Lucas,
pároco da Matriz da Tijuca. Leitu-
ra da Nominata. dos Irmãos eleitos
para o ano compromlssal de 1054-55.
Às 19 horas — Solene Te-Deum —
Sermão pelo mono. dr. Benedito
Marinho de Oliveira, paróco da Pa-
róqula de São José.

JTesío de Nossa Senhora do Pa-
rntso — Dia 30 (domingo) às 10 ho-
ras, Missa Solene — Ao Evangelho
pregará o padre Antônio Avelino. A
noite — Festejos externos, constan-
tes de quermesse, leilão de pren-
das, com banda de música — Farte
Musical — A cargo da Irmã D. Léa
Leckard Ferreira.

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALU-
NOS DO COLÉGIO ANCHIETA

Pede-nos a diretoria da A.A.A.
CA. Informar aos antigos alunos
do Colégio Anchleta, de Nova Fri-
burgo, que âs 14 horaa do dia 29 —
próximo sábado — se realizará a
assembléia geral que terá lugar no
19° andar da Avenida Rio Branco,
e não mais no local antes- designar
do. Nessa assembléia ss procederá
n, cleiçSo da nova Diretoria, discus-
são de reforma dos Estatutos e as-
auntos gerais.
O CARDEAL CAGGIANO VAI AS-

SISTIR A CANONIZAÇÃO DE
PIO X

Biienoj Aires, 24 — Para assistir
k canonlzaçSo do Bemaventurado
Vio X, a 29 do corrente, seguirá
amanhã para Roma o bispo de Ro-
eárlo, cardeal Antônio Cagglano.

O cardeal Cagglano participará
também do Conslstórlo Secreto, con-

CLUBE DO CINEMA BRASILEIRO
Prosseguindo em suas atividades

artísticas, o Clube do Cinema Brasi-
leiro, realizará hoje uma "Parada
Continental", com a participação de
Jorge Goulart, Nora Ney, Dlck Far-
ney, Lúcio Alves, Bill Farr. Marle-
ne, Bené Nunes, Luiz Bonfá e ou-
tio» artistas da "Continental", que
serão homenageado».

No sábado, dia 29, haverá uma ho-
menagem a Gllda Valença, sob o ti-
tulo "Uma Casa Portuguesa, com
certeza", com a participação doa'
nais destacados artistas do cinema,
'rádio e teatro nacionais.

pórter no mundo das letras; 21M _Mensagem musical; 22.00 — Fonmeducacional; 22,50 - Rádio Jornaul
(5.» edição) — Resenha dos acorde.cimentos do dia.

Nacional: 18.00 - Esso Agrícola-1835 — Aventuras do Anjo; 18,35 -iNovela: 19,00 — Aconteceu no a.
£&. «ir AMm"n°í0™"" ¦«•mico; 19,15 — No mundo da bo]>'19,30 — A voz do Brasil; 20,00 J.A sua novela; 2035 — RcoôrlwEsso; 20,30 ., Vendo e «S&S£20,35 — Viva a marinha; 21,00 - $Ümentárlo político; 21,05 - Almana.aue Kollnos; 21,30 - Hlstórili ílchinelos; 21,35 - A canç"o d" leií!branca; 22,00 _ Noticias briver22,05 — Aventuras do nadnt- 22«Repórter Esso; 22,40 _ Recorta.
gem do dia; 22,45 — Música dentreda noite; 23 30 — Informativo: imBitmos da Panair no ar- 0030-Programa rio óleo de Pérola-' imInformativo. ' '

Roqucte Pinto: 18,00 - \v. Ms.ria; 18.05 — Intermezzo; 18,11 - w!dio Escola; 18,30 - Suplemento m-poíU^;-„19'00 - Juventude mud-cal; 19.30 — A voz dn Brasil- 20M-Resumo do noticiário da BBCr«••W-Artigo 91 - História do B*sil; 2035 - Atividades da Prefel.tura; 20,30 - Intermezzo- 2035-1
m\l$° 91«T7^cSgrá"a d0 Brasil;
fiel 

-AM^fes da Prefeiturazi.uo — um mundo só; 2125 — AO.vldades da Prefeitura; 21,30 - óií.ra Experimental; 22.00 - A cldarl»em revista: 22,30 - Gravaçõe»; a"jAtividades da Prefeitura; 2300 —Cantores celebres; 23,30 - Música d»Câmera.

ESPÉCIE DESCONHECIDA '
DE PEIXE NO LAGO

NIASSA
Blanture, Niassaland 34 - Cmpeixe de uma espécie desconheci.

3a 1°L Descado a uma profundida.dedeãO metros, nas águas do Ia.go Niassa, por cientistas britânico!,Esse peixe, de grande talhe e decorpo Inteiramente negro, tem na»dadelras peitorais curvas que mui«to se- assemelham a pés, O pebaainda nSo recebeu um nome e a*rá provavelmente enviado •Londres, para fins de classlflcaçio,
(FP),

Exames de Sangue, Urina, ele.
Tabela de preços na Fig. 415 dl

Lista Telefônica Classificada. ,.Dr. Rubens Alves Pequeno.
DIPLOMADO POR MANGÜIOTIOB

Av. Blo Branco, 173. ,'
S.o andar. Sala 202. Tel.: 22-MJ7,

DUCHAS ESCOCESAS
Duchas Kneipp, para Nervosos e Esgotados, Banhos de

Luz (Sudação) e de Vapor, para curas de ema&recimento «
de desintoxicação, Eletricidade Médica completa, Baios X,
Inalações de Penlcilina, Estreptomicina, eto., Mecanoterapla
e reeducação motora para doenças Nervosas, Paralisias, Atro-
(ias, Convalescença de Derrames cerebrais, Tratamento blo-
lógico das1 Doenças internas. Nervosas, Moléstias das Senho-
ras. Urlnárias, Sexuais e Glandulares. Na CLINICA FISIO-
TF.RAPICA do DR. EDUARDO VILLELA — RUA DA LA-
PA, 16 — sobrado — De 7 às 12 e de 15 às 18 hs. todos os
dias — Telefone: 32-8272. (1817)

ESCRITORAS E LIVROS 

% 0 QUE ELES DIZEM
<& Diz Flávlo de Aqulno que fêz um teste

com certo político brasileiro, que foi ministro por
vários anos e que, "segundo a opinião unânime,
mesmo a dos seus inimigos, era e é tido como
possuidor de rara inteligência".

Eis o resultado do teste:
"— Maior filósofo vivo: Wlll Durant; matoi

historiador vivo: Henry Thomas; maior roman-
cista vivo: Somerset Maugham; maior pintor vivo:

não sabia precisamente, pois estava um tanto
alheio a isto; mais músico vivo: admitiu que

não sabia, pois há anos não ia ao Municipal",
"Êste gênio politlco brasileiro — comenta

Flávfo — jamais ouvira falar em Braque, Matisse,
Lazar Sega», Burle Marx, Pancetti, André Gide,
Elilpt, etc; jamais lera qualquer coisa de Ma-
nuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade
Gilberto Freyre ou Jorge de Lima; sò ouvira
Villa-Lobos, a quem chamavam de louco, no Es-
tádio de São Januário, nos velhos "primeiros

de maio"... E o mais incrível é que nSo se
envergonhava da sua ignorância."

Para concluir:"— Não acreditamos — salvo raras exceções
— ter mudado muito a mentalidade dos homens
que dirigem esta nação, à qual eles freqüente-
mente chamam de "culta e civilizada"...

MEMÓRIAS

da vida sexual (S palestras pelo vocado pelo Sumo Pontífice. (U.P.)
Dra. Ester de Figueiredo Ferraz —

Convidada pela Ação Social Arqul-
diocesana, a crlminallsta da capital
bandeirante, dra. Esther de Figuei-
redo Ferraz, livre docente de Dl-
reito Penal da Faculdade de Direi-
to de São Paulo e presidente dr
União Universitária Feminina, far:
duas conferências, nos dias 26 a :
deste mês, ás 18 horas, assim divi
didas: "O papel da mulher na pn
venção da criminalidade" e "A si
tuação da mulher no Direito brasi
leiro". Ao promover essas confe
rências para o grand» público, tevi
a ASA em vista entregar a-um dc--
tacado elemento feminino o estudo
do panei da mulher e sua respon-
sabilldade na recuperação social con-1
temporânea.'
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PREÇOS AINDA
NAIS BAIXOS NA
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rONFORME já noticiamos, o editor José
Olímpio vai mesmo comprar os direitos

autorais das memórias de Maurício de La-
cerda. Trata-se, aliás, de entendimento an- '
tlgo, agora renovado. Essas memórias (o
titula ainda não está escolhido) compreen-
derão vários volumes e irão sendo publi-
cados à medida que o autor os fôr con-
clulndo. Abrangerão de três a quatro pe-
rlodos da vida pública daquele antigo par-
lamentar e tribuno, remontando o primeiro,
à época de seu nascimento, em Vassouras,
no ano de 1888, isto é, exatamente no dia
em que ali se realizavam os festejos da abo-
lição da escravatura (a cuja frente esteve
seu pai, ministro Sebastião de Lacerda), e
os sucessivos lances do manifesto republi-
cano. Virá em seguida a narrativa dos pri-meiros passos do autor como estudante, seu
interesse pelas questões públicas,. sua par-
ticlpação na vida política. Encerra o vo-
lume o capitulo referente à sua entrada na
Câmara dos Deputados, como representante
do Estado do Rio.

O segundo volume irá até 1120, e o
terceiro até 1930, abrangendo, assim, os eni-
sódios relativos às revoluções de 1910, 1922,
1921 e 1930. No quarto volume (que en-
feixará os acontecimentos culminados em
1945) explicará Maurício de Lacerda as ra-
zões qne o levaram a afastar-se da vida
pública e recolher-se a um ostracismo vo-
Iuntário.

Talvez haja ainda um quinto volume
que, como Maurício de Lacerda previna no
prefácio do livro que Iniciará a série (cuja
publicação está prevista para êste ano), "irá
nascendo e crescendo com os fatos da nova,
ou quarta República", que o autor preço-
niza...

CINEMA E LITERATURA
baseado na peça "Dialogues de Carmclltes", de
baseado na peça :Dlalogues de Carmélites", de
Bernanos. Como se sabe, foi essa peça um dos
grandes êxitos teatrais de Paris, nos dois últimos
anos. Tudo faz crer que o papel principal — o
de sóror Blanche de l'Agonle du Cbrist — í"4
interpretado por Ingrld Bergman.

«iiÉA:
FLAGRANTES

*y HOJE, âs 18 horas, no Gabinete Portu-
guês de Leitura, Gilberto Freyre realizará a ter-
ceira conferência da série que ali vem fazendo
sobre lusó-tropicologia. ? ESTA DEFINITIVA-
MENTE acentada a realização do Congresso In-
ternacional de Escritores, em agflsto próximo, nl
capital paulista. Foram convidados escritores de
vários paises. * PASCHOAL CARLOS MAGNO
reunirá em livro poemas escritos há quinze anos

0 DIA E A VÉSPERA
*> Quem conta essa historia é o acadêmico

Henry Mondor: num jantar elegante, a conversa
gira em tomo da felicidade. Um conviva se oi-
rlge à sua vizinha:

E para a senhora, qual foi o mais b"0 *'*
de sua vida?

Ela, num suspiro:
A véspera!...

C. L

¦ ¦-1

ARTIGOS DE LUXO A PREÇOS POPULARES — CAM*

SABIA — SPORT — ALFAIATARIA — VENDAS Eí^
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CONCERTO DA OSB

,m nroiromn com quo o
Jtffm lliins Swiirnwsky ho
Spciliii, snlmil» íi noite, do nú-
Sm da OSB, constaram troa
irá Intoortoiites! o Concerto
íji ile Beln Bnrtok) pnrn plano
ioMUfsim, Malhlas, o pintor,
Lfflhdch-lflli o n primeira Sln

llgui dc UiiiluiiH, Ah mc.imns
ISfliniUncina quo prejudica-

nm o conceito do semana nn-
Ejn» clrcunstftncloíi aliás fa-
ws porque ligadas; nestes úl-
So. itas. (io íxlto1 formidável
ÍJcrlstóvão Colombo de Clnn-
S cnm múslcrr do Mllhaud,
S Companhia Barrault — sa
GJvaram no horário nolumo
2 concerto de fim do semana,
&o tombem sem a cúpula, cm-
wj com o fundo apenas dceo-
«livo ile »"1*n- bela cortina. A
Biiiica, sacrificada, reclama, in-
Séntemente, o seu auditório;

0 concerto resido paio mães-
to Swnrowsliy se mostrou, dc
mo diiíno- do melhor sorte, e
ie obter muilo mair público. A
tbra ile Bnrtok leve como solis-
» Homero de Magalhfios, quo
»reafirma um dos destacados
valores entre os pianistas dn sua
(tração. Derradeira composição
jo mestre húngaro, a partitura
rípresentn um compromisso en-
w sua linguagem original -••
jsorlda no solo pátrio, e que
jBporta cm verdadeira renova-
no da matéria da música — t
1 forma clássica de Concerto.
Bc'a Bartnk, sabe-se, provém da
jnlilca autóctone, e foi condu-
tido às' mais avançadas conse-
pências artísticas, em um ter-
kco que so diversifica do tra-
(itionalismo europeu, e da pro-
(ação dos demais compositores
ja atualidade. E' um experi-
tentador de fecunda enverga-
tia, inclusive de possibilidades
cstrumentiiis inéditas, confor-
ue (az na sua peça Contraste,
pra piano, violino o clarineta.
dles que nos deixemos con-
rencer e até mesmo empolgar
jela música de Bnrtok, ela nos
joje causar estranheza. Não po-
sfa cm sua última composição,
pois o estilo original de Barlok
e mostra tão sem arestas, e in-
tjrado na forma de Concerto,
m tudo se desenvolve dentro
1: lógica e clareza perfeitamen-
iaccessíveis à Reneralidade do
pjbüco. O primeiro tema do
íovimento de abertura é expos-
D logo de início pelo piano, que
tn trabalho contínuo no decor-
ter da partitura, onde inexistem
iliás as cadências do instrumen-
íi solista que caracterizam - as
tos âo gênero. O segundo
lempo é o mais belo. dc profun-
Jrza emotiva cujos exemplos
nio são comuns no repertório
tontemporâneo, naquele diáloso,
(ecomovedora exoresão folcló-
rica, entre a orquestra e o pia-

no. O terceiro tempo, brilhante,fluente, tem, do inicio, parti-cular Intensidade dramática,A obra, escrita em um tom domi que desconhece ns dlstlnçõenentro maior o menor, 6 tratadacom extraordinária sutileza hnr-monlça. mas são com grandosimplicidade. O primeiro tempose iiflfTurou ntó simples demais.Sworowsky o Homero do Ma-..mimes, com a OS73, nos trou-x-.rr.n_ do Concírto uma versãodo reconhecível equilíbrio, nitl-do e dominada. O pianista pa-tr cio ae impôs, oxecutnndo-o, àadmiração do público. Fô-lo, cmobra dn fôloço, com irrepreen-sivel probidade. Mnior relevorítmico, um cerlo ímpeto inte-rio'-, quo n música moderna,
principalmente, c\ige, subll-nharinni a ImpprWneia da suaraalizriçíio. Mos est» fica demnr-cada por uma esnície dc autori-dade intirprotntivo, que decor-rou, ern face dn obra do BartoV,dn onrimilação consciente damúíiica e. dn sua tradução pia-nistic. fiel.

O maestro Swnrowsky não seconfunde com o-j exibicionlsta3da rcnencln. Tem como norman sobriedade de gestos. Nem porisso o opulento. cauHrloso con-traponto de Hindemith deixoude expandir-so com suficiente
I autonomia de voze*., ws trôs ro-busto1! quadros sinfônicos do"Mathias, o pintor". A obro, iánossa conhecida, 6 altamente
representativa do esillo rjolifrt-
nico do mestre nermânico, decomplexa virtuosidade de escri-tura, nutrindo a cameidade ine-
xaurfvrl de invenção. Vorifica-
se oue che.ai.mos n situA-la mais
em termos técnicos do que emo-dormi*., como so Hindermith
constituísse, no /«mbito de umaorouestva que domina manis-tralmente, uma réplica moder-
na, aos mestres da idnde de ou-ro docnntraponto. ante?: d? f»?-?harmônica, de nrenonderància
de escritura verticl ria Histó-
Ha da Música. Deixou-nos 'a
cbra uma imnrpssão final de
grandeza um tanto fni,

A primeira f.r-fnnia deBrahms oferece, ao contrírio.irresistível ímneto romântico.
Mas o oue há de s!.b-**o. de me-rijdo, na mímica de Svarowsky,
fêz com que a execução rediiii-
dassp. no primeiro trrnno, alPo
aerdêmica, bastante normenori-
znda, mas srm "ílari". Os .*no-
viroentos scinntes — a das-nr>!*n de condições acústicas de-
fioit;-rjas, com a •'"«"•"¦h da
cúpula — resultaram mais cn-
murücatívo*?, e o f?nnl r^^ost^
a eloqüência e o srarbo suficien-
tes nara psspí.ur"'- os aplausos
prolongados do público.

Eurico Nogueira França

ARTES PLASTiCAS

TEMPORADA OFICIAL DE BAILADOS
Abre-se amanhã, no Teatro Muni-

dpi, s assinatura para .1 Tempo-
ali Internacional dc Bailados, a
uifo, iste ano, do Grande Ballet
íj Matiiuís de Cuevas, companhia
(idealiza a terceira -"tourníe" ao
lasil ü íircstíçio internacional da
«ünizaçâo do Marquês Georges de
(uns.cresce ano a ano, na medi-
-troque se enriquece, o elenco e
1 repertório, com a aquisição das
«relações vocacionais dc evidencia
n 1 montagem de bailados moder-
ia. Na última temporada de Paris
(Ifâtre Empiru), por exemplo, a
limpe" apresentou pelo menos
tis novas criações de,alta qüalida-
fc artística — que nos vai revelar,
111 próximos dias —' fortalecendo
esequentcLicntíí o conceito de quetelrular tste sentido que Georges
li Cuevas sempre imprimiu à sua
(impanhta, que 6 o de renovar
instantemente os programas, me-
tante a'criação de novos bailados,
.usura.o interesse da organização.
Vis seio "Grand Ballet du Marquis

Bronislava Nijinsk» ("maitre de
bailei" e conselheira artística), e do
próprio Georges Cuevas.

Na próxima temporada que reall-
zará no Municipal (estréia a 16 de
junho), o Grande Ballet do Marquês
de Cuevas anuncia, entre numerosos
bailados tradicionais — "Les Sjlphi-
des", "Les Giselle", "Le spectre de
la rose", "La Lac des Cygnes" —
algumas composições coreográflcas
Inéditas, como "Pétrouchka", o (a-
íhoso bailado de Stravinslt}* e Ale-
xandre Benols, com coreografia de
Allchcl Foklnc; "La TertuUa", re-
cente composição corcogrâfica de
Ana Ricarda e Irene Lidova, com
música dc Manuel Infante; "Plége
de Lumií-rc", ideado por Pliilipe
Herlat, sobre partitura de Jean-Ml-
cliel Damase, com coreografia e"mlse-en-scéne" de John -Taras;
"L-Ange Grls", bailado do Marquis
de Cuevas, com música de Debussj.
("Suite Bergamasque"); e outros.
O repertório inclui, ainda, bailados
modernos já conhecidos das platéias
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Cena de um bailadq da Cia. do Marquês de Cuevas
li Cuevas" o realiza a contei|to, é
j>e pode apoiar-se sobre um corpo
JJ artistas úc primeira ordem, ex-
fntes da dança contemporânea e
J> corcosrafla, tais como Rosclla«iMowcr, George skibinc, Serge
Jolovinc, Marjorie Tallchlcf, Jac-WUne Moreau, ou então John Ta-«. William nollar, etn. Há, ainda,wataçao segura e experiente de

Barrault visita o Museu de Arte Moderna do Rip
Alguns instantes pela sala, na análise dos modernos italianos, no, es-
tudo na maqueta do Museu de am anhã, entre as peças do patrimó-
nio, coni a pintura de crianças e um lamento por não ser também p/ii#
for — Barrault irá inaugurar o teatro do futuro Museu de Arte Mo-

derna do Rio *;!

cariocas através da própria Compa.
nhia do Marquês de Cuevas, como"La femme muette", "Le prlsonnier
du Caucase" (Sklbine-Kachaturlan),"Dona Inüs dc Castro" (Ana Rlcar-
da - Joaquim da Serra), "Le mou-
lin enchanté" (Vaillat-Schubert),
etc. A temporada no Municipal
constará de seis recitas noturnas e
seis vesperais de assinatura.
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Em torno da maqueta da futura sede do Museu, vemos Jean Louis Barrault e Pierre Ber-
tin, ladeados pela sra. Niomar Mohiz Sodré, embaixador Maurício' Nabuco, ..Paschoal

Carlos Magno e Carlos Flexa Ribeiro. O projeto encantou os dois. artistas franceses
Ontem pela manha o Museu de

Arte Moderna do Rio abriu suas
portas em caráter excepcional,
para receber uma visita honrosa— o teatro francês personificadoem dois dos seus mais altos rc-
prnsentantes: Jean-Louls Barrault
e Pierre Bertin. Para recebê-los
la estava a sra. Niomar Moniz
Sodré com seus companheiros de
diretoria, embaixador Maurício
Kabueo, professor Carlos Plexa
Ribeiro e Nelson Batista, e mais
os srs. Paulo Bittencourt, Henry
Guerrand, diretor da Casa Fran-

que ficará pronto daqui a qua-tro anos. Barrault sorri e olha
maliciosamente para Paschoal
Carlos Magno que está. melo azu-
lado, e dlz;— Mas nosso amigo Paschoal
consentirá? Seu Teatro do Estu-
dante é que deverá estreá-lo.

Paschoal delira mas protesta:Barrault deve dar o seu signo
ao futuro teatro estreando. Sor-
risos.

Jean-Louls fala sobre artistas.
Conta passagens, fatos e unia
anedota sobre seu amigo e mes-
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:- Hn li su li
Nos estreitos compartimentos onde são colocados, já aperta-
díssimos, quadros e molduras do Museu. Barrault lembra

que é preciso acelerar a construção da sede definitiva

poeta dramático em "Christophe
Colomb".-7. Mais npn — protesta o ar-
tista — Paul Claudel c'est le plus
grand poeto du.mondei

Pierre Bertin, que Já tinha vi-
sltado o Museu, lembra com in-
sistêncla que uma visita às "ré-
serves" do Museu**é. indispensá-
vel. O ator chama de "reserve"
porque sfio obras que estão pra-ticamonte escondidas por falta de
sala para uma exposição perma-nente, mas trata-se do próprio
patrimônio artístico do Museu.
Barrault passa então a percor-rcr as apertadíssimas dependen-
cias, para verificar quais são.as
obras que o íovém museu já cón-
seguiu reunir. Vê os Plcassos. os
Leger, os Brancusls, os Max Bill,
os Matisse, os Siqueiros, os Porti-
narls, os Di Cavalcantis, etc.**-

Depois a conversa passa a ver-
sar sobre aspectos da temporada
da sua companhia no Rio. E
Barrault não esconde seu entu-siasmo com a grande receptivida-
de da mocidade carioca.— Eles são magnficos, gênero-sos, e sente-se em tudo a suasensibilidade, essa esplêndida re-
ceptividade para com o teatrofrancês. E' um prazer, uma ale-
gria representar para eles.

TEATRO
O ADEUS DE BARRAULT E MADELEINE

RENAUD
Um agradecimento aos empresários Viggiani

e Clairjois
A li**.iii de adeus aconteceu no

Miii\|<:)[-i_i ilimitnii !x tarde, rom
n íiltüva re|irc>rmaçflo do "Clirluto-
lilii- Colomb", do Paul Clnudol,

Com a Iniiii.*..» esgotada ilo_do nA-
lindo. _¦: gcnlo nmlm, illanlii do tra-
tro, com vontade do ninar, Ilrnr
de pé, ou tentada no rliHo, par» ne
entuilaamar, bater pi.lmn*. gritar
bravos, atirar llôrm no palco.

Agradcqo aos rmprrtftrlos Vlg-
glntil e CtalrloU a atrncAo quo ti-
veram a prdldo quo formulei, no dia
seguinte ao da chegada de Ilnrrniill
ao Rio, quando concedeu uma en-
trevltta coletiva & Imprensa, no:
sentido de que o maior numero de,
ettudantei pudesse assistir ao ts-,
peticulo dessa companhia excepclo-
na). . '

Durante os quinze dias da tempo-
rada foi umn prrncupaçAo de nar-;
rault e Madeleine: — "Que haja
sempre lugar para os Jovena",

E todos os illrctArlos receberem
para cada espetáculo de dez a vln-
te nalerlas. li tfiilns as nossas cs-
colas dramitlras Umbém.

Sexta-feira última, depois da es-
tréla da peça de Tchccow houve
feita no Duse: o Teatro do Estudan-
te recepcionava Ilarrault e seus ar-
listas, Foi uma festa simples, a quocompareceram, entre outros lideres
das nossas escolas, JoSo Pessoa de
Albuquerque, presidente da União
Nacional do Estudantes, d. Ana

Amélia, presidente da Casa do Es-
tiidantc do Brasil, Itlmond Daruqul,
presidente do Diretório Central de

IMnil. til._, da Universidade do Dis-
trito Federal.

No ii.iiii.iio palco cxllilram-te
im:.' os Jovrn». IMrrniill, Madeleine
Itcnaud, IMerro llartln, Hlmone Va-
Irre, Natalla Nerval, Maria Helene
Dtislé, Nlrole llerrer. .Irnn Dassally,
Jean Hrrvals, Jean Francols Calvé,
Domlnlque il» an, Jean Jiililanl r
os demais elementos da uimpanhla
pn-llclparnm dessa festa a que nüo
falliirniii r.iui-õrs. música e pratos
do Ilrnsll, além da presença da sra,
nabrlello Mlneur, adido cultural de
França, que se Interessa vivamente
pelos nossos artistas e poi todoa os
nossos problemas.

Cabe-mo hoje agradeeer a aten-
cAo dos srs. Vljidnnl e Clairjois que
domineo último, farlllliiram a pre-senç.i de todos os alunos do Teatro
do Estudante — para mala de du-
zentos — que se sentaram nos de-
graus das calorias e contribuíram
também com seu entusiasmo, seus
aplausos, sua pnlxivn pelo teatro,
para aquela apoteose no final de
cada ato da peca claudellana. No
primeiro houve 18 chamadas. E no
secundo 32!.,. Jean Louis Barrault
falou para dizer adeus e que se
comovia com tAdas aquelas ma*
nlfrstaçScs. Verificara que o públl-
co para elencos franceses crescera,
desde sua última visita, e que tado
aquilo se devia A mocidade a quem,
em nome de seus companheiros,
dedicava seu último espetáculo.

Paschoal Carlos Maono

cesa, o sr. Cândido Mendes, diretor
de "Singra", nossos companhei-
ros Antônio Calíado e Paschoal
Carlos Magno, além de jornalis-
tas e funcionários da casa.

Apresentado aos presentes,
Jean-Louls Barrault percorre de-
tidamente a obra dos modernos
italianos, mostrando francamente
sua inclinação por alguns traba-
lhos de Emílio Vedova. Inteira-se
do regime de exposições e do
programa, bem como do temoo de
vida do Museu, espantandò-se

com o número de mostras reali-
zadas.

Levado depois para apreciar o
projeto da sede futura do Mu-
seu, Jean-Louis não esconde o
seu entusiasmo pelo trabalho de
Affonso Eduardo Reidy e mos-
tra-se encantado com o fotogra-
fia da área que o Museu recebeu
da cidade. Paz questão de ver
cuidadosamente a planta, estu-
dá-la, ajoelhando-se para anali-
sar certos detalhes. Indaga sõ-
bre as dimensões, preço de custo,
tempo que irá demorar. Entusias-
ma-se com o teatro previsto nó
projeto. Quer saber detalhes téc-
nicos. Alegra-se por saber queabrigará oitocentos espectadores.
Toma medidas e faz cálculos.
Gostaria que a boca de cena fôs-
se mais alta, dlz. E Dona Nlo-
mar lhe explica o ponto de vista
do arquiteto. '

— Será então — replica Bar-
raul —¦ um teatro para peças de
avant-garde". Talvez aqui não
me seja possível representar "L"
Amphytrion", mas poderemos en-
cenar neste palco "Oedipe" de
Gide. 1

Dona Niomar solta a grandenotícia: Barrault será convidado
para estrear o teatro do Museu,

tre Paul Claudel, imitando-lheía
voz esua rudeza aparente. Píer-
re Bertin conta outros casos. E
Barrault considera-se,-, diz a to-
dos "humilde servidor do teatro
possuindo um imenso respeito pe-lo público". Sugerimos que o"metteur-en-scèce" superara o

A hora vai chegando, entre-tanto, e o artista tem de se re-
tirar. Ao deixar o Museu deixa-lhe também estas palavras:Vous me faltes regretter dene nasi-être peintre... Felicita-tions et affectlon!, <k

E Bertin, que viu' ò Museu maisde uma vez, talhbém é espont&tneo no seu adeus:Las reserves du Musée sonttrês prometteuses et le Musée d'Art Moderne de Rio será un des
plus beaux du monde.
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A. graça e espontaneidade da arte infantil encantaram Bar-
rault e Pierre Bertin, que vêem nesse aspecto um dos mais

positivos do Museu

NA TEMPORADA
OFICIAL

firkusny ' ;'

Conllniiam abertas, na bilheteria" reatro Municipal, as asslnatu-
„.ía[a dois recitais solistas e um
Erui. ao Pianista Rudolf Fir-
JTO. Firkusny estreará a 8 de Ju-5* Vindouro, estando marcado
i™-P« dla 10 ° segundo recital;' «mçêrto, com a Orquestra SinfA-
E,5_3S£Í£Êí sol> a direção de«arar flo" Carvalho;* reàlizãr-se-á

¦ íi». « * "Allrãlfrtcftte'*cm' 
Buenos

SS?" Rl"*',*5 firkusny tem conquls-™ entusiásticas refei-Cncias da
S' l*"!..lne reconhece "extraor-
""fno poder de se"duçfío, simpUçl-
?fe clareza é*' íôrca inlereretá.ai

HOJE, 0 CICLO DE CONCERTOS
DE BEETHOVEN

Frederich Gulda, que vem aipre-
sentando no Teatro Municipal o cl-
cU planlstlco de Beethoven, prós-
seguirá hoje, e dia 27, com. os dois
concertos para piano e orquestra,
com a Orquestra do Teatro Muni-
clpal, so ba regência do maestro
Hans Swarowsky.

O programa do primeiro concírto,
hoje, é o seguinte: Concerto em dô
maior, Concerto em sl bemol maior.
Concerto em sol maior.

O programa do segundo Concerto
no dia 27, ê o seguinte: Abertura
"Leonora", n. 3, op. 72. Concerto
para' piano e orquestra n. 5, op. 73,
em mi bemol maior (Imperador).

Encontram-se á venda os bilhetes,
no Teatro Municipal

"CARMEN", AMANHA
A Temporada Nacional de Arte

prosseguirá amanhã, à noite, com
a "Carmen", de Bizet, ensaiada e
regida pelo maestro Guerra, tendo
no papel de protagonista o melo so-
prano Carmen Pimentel, e nos de-
mais papéis principais o soprano
Cecília Mota, o tenor Assis Pache-
co, o barítono Raul Gonçalves, além
de Helena Pimentel, Guilherme Da-
mlano, Lena Cunha Melo, Antônio
Lembo, Nino Crimi e Sérgio Napoll.

E' essa a sexta recita da assina-
tura, estando os bilhetes à venda
na bilheteria do Teatro Municipal.

ESTRÉIA DO PIANISTA FRANCÊS
OLIVIER BERNARD

O jovem pianista francês OHvier
Bernard, ora em "tournée" pela
América do Sul, realizará o seu re-
citai de estréia hoje, às 21 horas,
no audltdrlo da Rádio Jornal do
Brasil, ^ Avelada

CONFERÊNCIA SOBRE BELEZA;-^í|^!lfA9;
Chegará, amanhã a esta cidade

mrs. Ednn Winters; conhecida es-
peclallsta norte-americana em assun-
tos de beleza feminina que, na qua-
lidade de representante pessoal de
Helena Rublnsteln, realizará no au-
ditórlo da A.B.I., a partir de 1»
de junho, uma serie do palestras sO-
bre os assuntos da sua especiallda-
de. Mrs. Edna Winters vem obten-
do grande sucesso nos países sul-
americanos por ela visitados, tendo
sido confldada pelo Ministério da
Educação do Peru a dar um curso de
especlllzaçâo para professoras da-
quele patè. .• ¦

ESCOLA DE INICIAÇÃO
AGRÍCOLA EM ERECHIM

O agrônomo Antônio Carlos PI-
nheiro Machado íoi designado pe-
lo ministro da Agricultura para
exercer a função de executor do
acordo firmado entre o governo da
União ea Prefeitura, ' de» Erechen,
no Rio Grande do Sul, para a cons-
trução de uma escola de iniciação
agrícola naquele município.

0 RADAR NAS PESQUISAS
SOBRE 0 CÂNCER

Nova York, 24 — Converteii.se
em uma possibilidade o descobri-
mento rápido e fácil da cura do
câncer mediante emprego do radar
Essa Informação íoi revelada pe-
los especialistas no assunto, drs.
Wild e Jonh Reld, da Universlda-
de de Minnesota e do Hospital de
Minnleapolls, ambos disseram que
suas experiências se limitaram,
por enquanto, às fases iniciais do
câncer no condutogastro-intestinal
e glândulas prostátlca.

GRAVADORES BRASILEIROS NA SUÍÇA
Alcança grande êxito a mostra i "Gra-

veurs Brésiliens" organizada pelos Museus de
Arte Moderna do Rio e São Paulo. — Salão es-
pecialpara Goeldi.

_-,i. - C _---..

Olivier Bernard, é titular do 1<>
Prêmio de Execução Musical .do
Conservatório de Paris, havendo es-
tudado com Marguerite Long, Ives
Nat e Lazare Levy. Apresèntou-se
com sucesso nas principais capitais
européias e americanas.

Ao se apresentar no programa"Recital-Coacêrto" da Rádio Jornal
do Brasil, organizado por Edlno
Krleger, Olivier Bernard intérpre-
tara as seguintes obras: Bra.ims —
Capriccio; Liszt — Au bord d'unc
source; Chopin.— 3 Escossalses e
Estudo n. 5; Havei — Jéinc d'eau;
Poulenc — Les biches; Strawinsky
— Estudo.

O

Ufefeffe.ii

A propósito da Exposição de Gra-
vadores Brasileiros que os Museus
de Arte Moderna do Rio è São Pau-
lo organizaram e enviaram à Euro-
pa, e a respeito da qual tem havido
certa dúvida, a diretoria do museu
carioca acaba de receber do nosso
Encarregado dos Assuntos Culturais
em Berna, a carta qüe transcreve-
mos abaixo e que nos dá noticias
detalhadas a respeito da mostra.

"Senhora Niomor Moniz Sodré:
E' com grande satisfação que lhe

posso anunciar o grande êxito obti-
do pela euposlçfio "Grffueurs Bré-
siüens" organizada sob o patrocínio

Resultado do julgamento
da Exposição de Cenários

e Figurinos
PREMIADOS OS ARTISTAS T.
PAMPLONA, LAURO PARAÍSO

E ANÍSIO MEDEIROS

Alcançou o êxito que fora previstoa ExposIçSo de Projetos de Cena-
rios e Figurinos, promovida pela
Comissão Artística e Cultural * dò
Teatro Municipal, .por Intermédio
da Escola Dramática Martins Pena,
destinada a incentivar, entre nós, o
movimento ¦ artlstiéo teatral. Em
qualquer dos- três gêneros artlstl-
cos que caracterizaram o interessa»-
te certame, isto é, a Opera, o Bal-
let e o Drama-Comédia, foi anima-
dora a participação de expositores,
quer pelo númerro, quer pela èxpres-
são des mesmos nos nossos meios
artísticos. O Julgamento dos traba-
lhos coube a uma comissão Inte-
grada pelos professores Murilo Ml-
randa e Santa Rosa, membros-da
Comissão" Artística e Cultural do
Teatro Municipal, e pelo tcatrologo
sr. Luiz Peixoto, diretor da Escola
Dramática. Martins Pena.

No gênero Opera saiu vencedor,
pelos votos dos srs. Santa Rosa e
Luiz Pelxotpi o sr. T. Pamplona
com o trahaiho "Romeu e Jblleta",
tendo o sr. Murilo Miranda votado
no autor de*. "Boêmia", sr. :Nllson
Pena. No Ballet, o sr,, Lauro Pa-'
ralso, com "Orfeú" obteve os voto»
dos srs. Luiz Peixoto e Santa Rosa*
cabendo ao artística Castelo, Bran-
co, autor dè "UUpurü", ò" voto do
sr. Murilo Miranda. Quanto a par-
te relativa a Drama-Comédia, o re-
sultado foi o seguinte: o trabalho'O poço", do Anísio Medeiros, ven-
ceu pelos votas do3 crs. Murilo Mi-
randa e Luiz Peixoto, tendo o sr.
Se_ita.BaEa .votada em'EHrlàt_& _?*ey-

desse Museu e do de Arte Moderna
de São PaUlo^e que deucrd perma-necsr aberta ao público durante os
meses de maio e junho.
.0 conjunto reunia 96 trabalhos de

12 gravadores nacionais e /icou mui-
to bem exposto no -moderno Gabi-
nete de Estampas do Kunstmuseum
áe Berna, onde esti normalmente a
coleção de Paul Kiee. Todas as gra-vuras foram montadas em passe-
partout de cartolina e colocadas
baixo vidro. .

As gravuras ocupam 5 grandes sa-
Ias, o que permitiu fosse dado des-
taque a todos, os trabalhos expostos,
rcunirtdo-o por tendências. Às obras
de Goeldi foi reservada unia sala
inteira. , '" ' *". ." . ¦ *.:'

A impressão de todos «excelente
e creio que a exposição multo ser-
viri para tornar mais conhecido ò
nosso pais *e a arte brasileirci na
Sufça. '¦ ¦ '•'•

, A' mostra jd' íoi solicitada peloIfUTisímuseum de Zurich, onde será
apreíentadíf conjuntamente com a
exposipdo de arquitetura brasileira,
jorganizada pelo Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro em cola-
boração com a Divisão Cultural do
Itamarati/. jA datd do «érnissage já
foi marcada para 9 de outubro «in-
douro. ¦' '•

Por outro, lado estamos em nego.
ciações com o Museu Kath, de Ge-
nebra, .que muito se > interessou em
apresentar as gravuras naquela ct
dade,.dentro 'das manifestações'ar
tísticat que devem realizar-se em
setembro próximo durante as ufa-
madas "Rencontres Internationales
de Genèué" deste ano, que terflo
por assunto: relaçíes culturais* en-
tre o novo e o velho mundo, dando
espedal ênfase a contribuição da
América d civilização ¦européia.

Se chegarmos a reativar, a exposi-
. çtto ¦ «t!»;.Genebrív.seria ctmeetrfente
iampliar à-iotual mostra,: Incluindo
agora pintores, gravadores e alguns

,artistas quo não foram, lembrados
nesta. Sobre o particular escreverei
oportunamente. ', v

. Por avião remeti M,;alguns.dias
dois catálogos e um cartaz da expo-
sição. Êste último é de' -pequeno
formato e se*, destina unicamente a
propaganda dentro, dos. museus e
institutos de alta cultura da Suíça.

Semeto-Ihe,- igualmente,. pqr«>tísodo Museu, maia des exemplares do
catálogo, liste servirá dc basa ao de
Zurique que será am linguagem ale-
mã. Como o atual certame» apre-
senta erros, rogo-lhe suas criticas e
sugestSes para melhorarmos o pró-ximo que conterá um artigo bastan-
te longo, de.caráter didático, do

i Sérgio MUUétsObre a gravura lio
.PrasJ.l; —¦ (BM W-.do-Amíir-al Miir-,
«nho — Encan-eciídõ doi( ÀSXÊ&&

ESTRÉIAS DA SEMANA
"Sua Exceltncla em 28 poso",

amanha, no Teatro de
Bolso

O autor dessa peça 6 Teófilo de
Vasconcelos. Vai participar da sua
representação, ao lado dc Silveira
Sampaio e seus artistas. "E* peça
para airradar e ficar multo tempo
no cartaz", dlssc-nos o autor de"Da necessidade de ser pollgamo"

SEXTA-FEIRA, NO CARLOS
GOMES. "A MULHER DO

DIADO"
José Maria Monteiro (prêmio dc

direção de 1953) está dirigindo essa
peça francesa, que mr original in-
titula-se "Edmée". E' uma peça
alegre, divertida do começo ao fim,
c será apresentada no Carlos Go-
mes, a preços populares de vinte
cruzeiros a poltrona. Nela, Henrle-
tc Morineau, Laura Suarei, Fran-
cisco Dantas, Fernanda Montene-
gro, Cüo Costa, Fernando Torres,
terão papéis de muita comlcidadc.
Cenários de Benct Domingos.

SEXTA-FEIRA, "AS URNAS
VAO ROLAR", NO

RECREIO

Ferreira da Silva o empresário do
teatro de revista que dirige a Com-
panhia Popular que está cnsalan-
do no Teatro Recreio, fará estrear
sexta-feira, às 21 horas, o original
dc Paulo Orlando, Paulo Gracindo,
J. Ruy e Humberto Cunha dcnoml-
nado "As Urnas Vão Rolar" quevem encabeçado por Mesqultlnha c
Mara Rubia. O elenco é grandlo-
so e conta com Saluquia Rentlnl,
Badú, Natara Ney, Lia Mara, Ar-
mando Ferreira Costlnha, Manoel
Martins, Totó, Tito Martini, Durva-
Una Duarte, Gilda Barros e outros.
Nas atrações o público encontrará
Noell Noel, Trio Chester e outros.
A cenografia de "As Urnas Váo
Rolar" é de Manoel Lima e Ange-
lo I_.-i.zary artistas que dispensam
referencias.

SEGUNDA-FEIRA 31, REA-
BERTURA DO DUSE, COM
"LAMPIÃO"

Deveria ser sexta-feira pró-
xlma. Mas há várias estréias
esta semana, no teatro profissio-
nal. o único teatro-laboratõrio
do pafs, que é o Duse, reabrirá
suas portas segunda-feira pró-
xlma, às 21 horas, para repre-
sentar "Lampião", de Raquel
de Qu»lroz, sob a direçfio de
Salvio de Oliveira.

Será a noite * dos cronistas
teatrais, dos cronistas da- cida-
.de. As suas cem poltronas se-
750 ocupadas pelos responsa-
veis das colunas do nosso jor-
nal e dos comentaristas radio-
fúnicos. Raquel de Queiroz es-- tara presente a essa recita, de-
vendo chegar ainda esta sema-
na, do Ceará, onde so encontra
em viagem dc férias.

Outras peças que já se encon-
tram em ensaios adiantados:"Da mesma argila", de Maria
Içncs de Almcira, direção de
Alfredo Souto de Almeida;"Prancyel", de Antônio Calado,
direção dc Nina Ranewsky;"Atire a primeira pedra", de
Dldi Fonseca, direção de Salvio.
de Oliveira. Ainda esta sema-
na entrarão em ensaios: "Os
tropeiros", de Ivan Pedro Mar-
tins, direção dc Carlos Murtl-
nho (prêmio revelaçãn de dlre-
Cão de 1953); e "Quilômetro
506", de Luciana Pcotta, dire-
ção de Geraldo Queiroz. O Duse
apresentará de maio a dezem-
bro dez originais de autores
brasileiros Inéditos.
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C1HEMA V
O TERCEIRO FILME DE FELLINI }

Anthony Quinn e Giulieta Masina

Êsse é Sérgio Singer, de barba
ducal, nasceu na Holanda, mas esco.
lhou a França para viver. Cantor,
guitarrista, aplaudido no "Moulin,
Rouge", nos espetáculos "Bohlno".
"Chez. Carrcre", apresenta no'seu re-
pertório canções folclóricas do to-
dos ós paises, composições de Píer
re Dudan e dele próprio. Um dia
comprou um barco, desses que são
utilizadas para i pescar arenque.
Adaptou ao velho barco um motor
de automóvel e de seu interior en-
carregou-se sua esposa; pintora de
talento.. Essa casa sóbre águas rece-
lieu o nome de seus dois filhos:
Siegfrled o Erlk. Através de canais,
o barco alcançou Paris, onde atra-
cou definitivamente. Passando por
Anvers, êle cantou nas ruas, sendo
preso como vagabundo. Serge Sln-
ger cantou recentemente em Madri,
aparceu na televisão inglsêa, em cores
e • a IS de junho estreará no "boi-
te" Beguln, antes de seguir pára

NO PRÓXIMO SÁBADO, "A;
CARTOMANTE", NO PF.N

¦•'. CLUB ,>•'. ¦.' '*• ':.
Sábado próximo a critica, e con-

vidados especiais assistirão no Pen
Club a peça de um sõ personagem
e em "dois atos de Maria Wander
ley Menezes,, "A Cartomante", na
interpretação de Maria ÂJafa, que
vem sendo ensaiada pela autora,;
Esta peça será dada ao pública.nó
próximo mês de Junho, em têmpora
da de segundas-feiras,; no Teatro
Dulcina, apresentada pelo empre.
sário Afonso de Arruda Cavalcanti.

'¦;>:. RONDA ;'VV,
Berta.Hosahova, a nossa gran'

de bailarina, assinou contrato com
o República1. Estreará-'a'11 de ju-
nho. em "E'í. sopa nò mel",.:

Casas cheias no Glória. ' Coli
conquistando-SunvLTídw. •". éxit'6" codi"Mamãe, vote ém mim".

"Dona Xêpa", no Rival, •
caminho do qulnto^entBnârlb'!' fi'Com "Meus adoráveis marl-
dos", de Geraldo Campos, "Os Idea-
listas" estarão quinta-feira próxi.
ma, no Clube de Regatas Vasco da
Gama fsede náutica da Lagoa),. . .Estão de parabéns' 

'òs. dois dl-
retores de "Nlgth and Day" còm"Sua Magestade. o amor", que tem
Consuelo Leandro como principalfigura feminina.

No Teatro Madureira, Zaqula
Jorge, Isa Rodrigues, Evilásio Mar-
çal divertem em "O negócio é re-
bolar", de J. Mala e Max .Nunes.

Elza Campos, .esposa do nosso
colega Henrique Campos, e uma das
figuras mais queridas do nosso mun-
do teatral, faz anos. É' uma festa
do nosso teatro, êsse aniversário."A Rainha do Ferro. Velho"
tomou conta da cidade, ¦ pois está
no seu terceiro mês de êxito, no
Serrador. (Companhia Eva Todor)Quer rir durante duas horas'
Então vá ao Carlos Gomes, assistir"Daqui nilo saio", a dez cruzeiros
á poltrona.

* Federlco Felllnl jt foi d*Mnh:«ta
de historiai, em quitfrtnhos, earte»-
turista, ccnóerafo, «tor. autor de
peças radiofônicas, cenarlsta do cl-
nema. Certo dia. logo depol» da
eucrra, esboçou o argumento de um
illmc documentário tüort a vida do
¦padre Dom Morcslno. fuzilado em
Horna o*_os nazistas. Na» mios dos
cenarlstae o do diretor Roberto Ros-
selfinl, o arcumento transbordou os
limites das lntencfle» Iniciais do au-
tor e\tornou-se com o titulo "Roma,
cldadè\ aberta'', a obra ds qual se
deduzipm os teorias da "escola"
neo-realllsta Italiana. Depois disso,
Felllnl participou, como argumentls-
ta e cei-arlsla, em vários filmes,
mas somente cm 1950 estreou, tlml-
damente. ns dlroção, ao Udo de Lat-
.tu-tda, em \'Lucl dei varietà" (Mu-
íheres e lute»). Em 1852, realizou
Felllnlseu pKjmeiro. filme como »u-
tor e diretor:\"Loscolcco blanco",
sátira ás histórias de quadrinhos da
Imprensa Itallarâa. -

A produçSo cinematográfica penin-
sitiar orçava, naquele ano, pelos 130
filmes: mas o de í^lllni. ao lado de
outros -três, foi esoolhldo para re-
pr«esontáila • na Mosíra de Veneza.
I^rh 1933, Felllnl escreveu e dirigiu
"Ivitelloni", outra áâtlra, nio des-
plda de lirismo e simpatia' huma-
na á vida Inútil de 'certos vadlos
das cidades de província. Também
incluído na seleção italiana para Ve-
r.eza, o filme conquistou \um prêmio,
o único, aliás, que o Júri adjudicou
áo cinema Italiano nesse .festival.

Pela própria temática dos «eus Ml-
mes, mostrou Felllnl quie, ¦ em d-
nema, êle náo pretendia.repitar ca-
mlnhos já multo percorridos por ou-
tros. E isso mesmo< segundo as no-
«cias' da Itália, teria êle demona-
trado com a sua terefelra fita, "La
strada", que concluiu recentemente.
. O. enredo apresenta a vida' de um
cigano Zampanó, que percorre as
estradas e vilas da Itália exibindo-
Se.'em. números de mafuâ. Trata-»e
de um sêr primitivo, vlolçnto •¦tml-
çamento preocupado com a satlsfa-
ção'de seus Instintos naturais. Um
dia, porém, sente a necessidade de
ter .uni partjiir..jarj ps seu» espe-
tácüíõs. lima pobre' hMÍÍi«r,"qü'éT-!-0
consegue sustentar a íllharada^ ven-
de-liiWbma 'ÍÍ_ha''jo_í':d&_' tníl 

'íírai.

Ignorante, simplória, mas sensível
à beleza da vida e da natureza, Gel-
sonilna se torna a companheira do

. saltimbanco e, também, sl .sua aman,
te. Zampanó maltrata-a, bate-lhe,
atraiço-a, por dinheiro, com mu-
lheres velhas. Mas ela o ama fiel-
mente, considera-se propriedade dé-

le, suportando os maus trato», s(
bem que, em certos momento* <#*_>•
te fugir, por desespero. Oi doia aei»
bam no séquito de um circo, onda
encontram um equilibrista, em quem
Gelsomlna, pela primeira var, vê ma
homem um pouco mata elevado •
menos primário do que o rude Zam«
pano. Os dois homens têm tuna bri*
ga durante a qual, quase que nm
perceber o que está fazendo, Zama
pano mata o rival a pedradas, aU«
rando, em seguida, o corpo debaixo
de um trem. O golpe é tão tremeu-
do para Gelsomina, que ela pareça
ter enlouquecido e perdido a fala —
tanto assim que Zampanó, aborre»
cldo, abandona-a à margem da es-
trada. Passam-se alguns anos, sos
quais o brutamontes continua a va-
gabundear por feiras e maíuáa, som-
pre com mêdp de eer preso pela po-
llcia. Um dia, numa estrada, ouve
uma melodia que êlo ensinara a Gol-
sonilna e que esta costumava tocar
num pistfio. Vem af a saber que Gel-
somina morreu. Retoma seu caml.
nho, mas, ao chegar k beira do mar
percebe subitamente aquilo quá i
sua consciência obtusa não compre,
endera durante todos aqueles anosi
que o amor devotado de Gelsomina
fora a única r.ota humana na sua
existência miserável. Sente-se, pela
primeira vez, sozinho no mundo: a
chora e soluça, urrando como um
animal ferido.

Evidentemente, êsse esquema não
parece ter muita coisa em comum
com o que em geral se entende por
argumento cinematográfico, mesmo
doe filmes menos submissos ao con»
vencionalismo. S Felllnl, que acarl-
ciava a idéia de sua realização ha
mais de dois anos, teve, sntee, de
ver o Júri de Veneza premiar "1
vitelloni", para conseguir que um
produtor se animasse a ünancIS-la.
Oa principais papéla estSo a cargOj
de Anthony Quinn, o excelente atof
americano e de Giulieta Masina,
que, aa vida real, é a senhora Fo-
derico Felllnl. Em outro papel de
destaque, aparece outro bom ator
americano, Richard Basehart. *,

Conta Felllnl que, para persuadir
Anthony Quinn a fazer o número
do comedor de fogo — um dos prln«
clpals do repertório de Zsmpanó —¦,
teve de mostrar como isso oe fazia:
encheu a boca de gasolina e ooms»
çou i cuspi-la, depois de pôr.lhe tfo.
go com um fósforo, oa lábios bera
apertados, como enaliia a boa téc,
nica circense. N&o explicou, entre»
tanto, em que fase da sua acldjnw
tada carreira Sle havia aprendida
essa técnica. %'•'¦
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BOATES
Beguln: — Tel, 25-7272 — "Caprl-

cho Espanhol".
Cirós: - íéf. 37-liai — "Música e

Danças todas as noites". Posto 2.
Canoas: — Tel. 37-G2Ô5 — (S, Con-

rado) — "Varledaaes".
Casablanca: - Tel: 26-17B3 e 26-7437

— "Esta vida é um Carnaval".
Com Grar.de Otelo e Déo Mala.

Mela Noite: — Tel. 57-1818 - "Jus-
tins e Dlck Farney e seu eonjun-
to" .

Mocambo: — Tel. 37-4055 — "Show
Fred Miller".

Monte Cario; — Tel. 47-0644 e ....
27-5863

Night And Day: — Tel. 32-9863 -"Carroussel Paulista", com Dino-
rah Marzulo, Angelina, Dorinha
Duval, Alberto Perez, Hamilton
Ferreira e outros.

Stud do Téo: - Tel. 47-2438.
Três Rês: - Ertrada do Joá, n°. ..

2.700 — "São Paulo Quatrocentão"
e a Orquestra de El Cubanlto.

Vogua: — Tel. 57-1081 "Sache a' Louis Colle", ¦ i

TEATROS
Carlos Gomes — 22-7581 — "Daqui

Não Saio", com os Artistas Uni-
dos".

Copacabana — 57-1818 —:
Dulcina — 32-5817 — "Uma Certa

Viúva", com Dercy Gonçalves.
Follies — 27-8216 — "Dou Face",

com Consuelo Leandro e Rui Ca-
valcante.

Glória —22-9146 — "Mamãe... Vo-
te Em Mlml", com Nelia Paula
e Cole.

Jardel — 27-8712 —:
João Caetano — 43-4270 —:
Madureira—:
Recreio — 22-8164**':
República — 22-9271
Rival — 22-2721 — "Dona Xepa",

com Alda Garrido.
Serrador ¦— 42-64-»2 — "A Rainha

Do FeiTO-Velhn" com Eva e seus
Artistas.

Teatro de BOlso — 27-1037 — "Da
Necessidade De Ser Pollgamo'",

. com Silveira Sampaio. - ¦ >

CINEMAS - Clnelandla
Império — 22-9438 "Um Retrato De

: Mulher?, còm Edwaxd G. Ronbin-; soni
Metro —.22-6490 "O Prisioneiro De'¦ Zenda", com ¦ Stewart .Granger,

Deborah Kerr e James.Mason, em: technicolor. (Produção america-
. ,na).'
Odtion — 22-1508 "Ao Sul De~ Su-

I matra ,, com" Jeff Chandler. An-
; thony Qul__n'e Maríljna Maxwell.

, Sm technicolor. (ProduçSo ame-
ricana). v

Palfcio — 22-0338 "O Manto Sagra-
._ do" em cinemascope. com Richard

Burton. Jean Slmmons, Vlctor
; -Mature e Mlchael Rennle. Em'te-

chnicolor. (Produção amerléa-
.;,«). ,.;. ._ 

¦ 
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Mary Healy. Em technicolor.
(Produção americana).

Plaza — 22-1097 "última Chance",
com Robert Mitchum e Linda Dar-

nell. Em technicolor. (Produção
americana),

«ex - •Sü-U-U; -, i"Ferlmdr Pam
Retorma"!

Rlvoli — "As Aventuras De Ro-
cambole", com Pierre Brasseur e
Sophie Desmarets.

Vitória — 22-9020 "Mar Cruel", com
Jack Hawklns e Donaud Sinden.
(Produção americana). j

Centro
Colonial — 42-8512 "Última Chan-

ce".
Centenário — 43-8543 "Furacão De

Emoções".
Cineac - 42-6024 -Jornais Cise

nhos E Variedades"
Floriano — 43-9074 "Os Homens

Preferem As Louras".
Ideal — 42-1218 "Os Homens Prefe-

rem. As Louras".
íris — 42-0763 "Mulheres Sem Ama-

nha".
Lapa — 22-2543 "Almas Perver-

sas".
Marrocos — 22-7979 "Medo QueCondena".
Mem de Si — 42-2238 "Nem Sansão

Nem Dallla";
Olímpia — 42-4983 "Terra Do Infer-

no".
Rio Branco — 48-1639 "Diabo A

Quatro".
Presidente — 42-7128 "Os 5.000 De-

dos Do Dr. T.", com Peter Llnd
Hayes e Mary Healy. Em technl-
color. (Produção americana).

Primor — 43-6681 "última Chan-
ce".

SSo José — 42-0592 "Trágica Em-
bosçada".

Bairros — Subúrbios
AboUçSo — "Um Retrato De Mu-

lher".
Alaska — "Cabeleireiro Das Ará-

bias".
Alvorada — 27-2938 "O Tigre Sagra-

do".
Alfa — 29-8213 "Estrada Dos Ho-

mons Sem Lei".
América — 48-451D "Mar Cruel".
Art-Paláclo — 37-8443 "Sua Majes-

tade' O.Sr. Carloni", com Aldo
Fabrizl e Gaby Morlay. (Produ-
;ão italiana).

Astórla — 47-0466 "Última Chan-
ce".

Avenida — 48-1667 "Os Homens Pre-
ferem As Louras".

ílzteca — 45-8813 "Trágica Emboi-
cada".

Belmar — "Homicídio Sem Cri-
me".

Bandeira — 28-7S75 "Sentlnelsa Do
Deserto".

Baronesa — "Rebelião De Bra-
yos"..-

Bonsucesso — "Os Homens Prefe-
rtm/Aa LourSs". 5

Botafogo 5- 26-1230 "Mar .Cruel".
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Carioca — 28-8173 "A« Sul De Su-
matra".

Cachambl - 29-4717 "Não tt Meu
Filho'!. ':

Caruio • Copacabana — "Trágica
Emboscada!'. ¦ -

Catumbi — 22-3681 "A Torre De
Londres". .

Campo Grande — 283 "Virgem
Nua".*.i\ ',..,- 

..:
Central _ 30-3652 "A Divina Dá-

ma".' •. * t: •¦ .* ¦
Coliseu — .298753 "Trágica Embos-
cada". ¦'¦'¦'¦.'

Copacabana — "Ao Sul. De Suma-
traí'., •..,...*•. *

Edison — 29.4449 "Assassinatos Em
Profusão". '•;.

Estáclo — 32-2923 "Fasclnora Dé
Nevada", >•

Floresta — 26-6257 "Erva Do Dia-
bo".

Fluminense — 28-1404 "Trágica Em-
baseada".

Glória — "Nobre Rebelde".
Grajaú — 38-1311 "Os Mistérios De
Tanger". '

Haddock Lobo — 48-9610 "Última
Chance".

Iguaçu — "Os Homens Preferem
As Louras". . .

irajá — 29-8330 "Flor De IluaSo".
Imperial — "Feitiço Branco".
Ipanema — 47-3808 "Mulheret Sem

Amanhã".
Jovial — 29-0652 "Um Segredo Em

Cada Sombra".
Leblon — 27-7805 "Ao Sul De Su-¦hmtrft*"
Leme —' 37-6412 "Os 5.000 Dedos

Do Dr. T.".
Madrid — "Ao Sul De Suma-

tra".
Madureira — 29-8738 "Viva Vila".
MaracanS, — 48-1910 "Os Homens

Preferem Aa Louras".
Maraji — 28-7384 "Com i O Diabo

No Corpo".
Marlana — 28-1357 "Teimosa X Va-

lente".
Metro Copacabana — 37-B797 "O

Prisioneiro De Zenda",
Metro Tijuca — 48-9970 "O PrlslO-

neiro pe Zenda".
Moderno — 842 "Dama Por Uma

Noite".
Modelo — 29-1878 "Folhas De DU-

sSo".
Moça Bonita — «Homicídio Sem

Crime".
Monte Castelo — 29-8250 "Ae Sul' De Sumatra".
Mascote — 29-0411 "última Chia-

ce".
Mauá — "O* 8.000 Dedos Do Dr.'T.".
Meler — 29-1222 "Esquina Da Hu-

sSo".
Miramar — «Mar Cruel".
Nacional — 28-6073 "Cidade AtO-
Natal — 48-14»,«Os Hoass»-ÍÜl

ferem As Louras".ouiiía — 48-iosa «última Ojan*- ce". . : ^T'
Oriente — 30-1131 "Minha Filha".
Paraíso — 3Q-106O. "O «U írté Em

Tflda Farte".
Para Todos — 29-5191 "Os 5.000 De-

doa Da J)r. T-,-*'.e«w. r* .¦u.-im, va esmo» uass-gy^jMjSja

--ja.j-r.-L;'. \i')-i,

Filar — 29-6460 "A Montanha Dol
Sete-Abutre»".« ' ¦ ':.•¦ ¦:*¦ :¦¦¦¦¦: ;

Pax — «Os 3.000 Ded* DoMíf»
T." n '

Pirajá — 47-2688 "O Grande Pec««
dor". ¦'-. .r-; £'¦Piedade — 29-8538 "OÍHoislam Pt
Dia". ¦*, v ^ .'•¦

Politeama — 25-1143 «O Ultima
Mergulho'',. .

Quintino — 29-8280 "FM&as De ül»"
são". i. •:•.:., ¦

(Ramos — 30-1484 «Jaroai» Ta Zfe
quecerel"i ¦;

Realengo* — "A Bene|*da". ' .*,•
Rtdan — 49-1633 "O Martírio DS

Siléhdo".
Blan *'—** 47-1144 "Mar Cruel". '
Rití :4r 37-7224 "Última Cha».. ce"; • '¦¦- -. -
Roullen — 49-5691 '¦Bendito EscSa*
dalo". .:••

Rosário — 30-1889 "Trígica Emboí*
cada". . ¦¦ ¦

Santa Alice — "Ao Sul De Suma*
tra".

Santa Cecília — 30-1823 "Balonetal
CfllfldflJB"

SSo Cristóvão — 28-4928 "De Ho«
mem Para Homem".

SSo Geraldo — "O Melhor t CM
sar".

Santa Helena — 30-2880 «A Corto
Negra".

SSo JerAnimo — ,"Um Grito Dfl
Sangue".

SSo Luiz — 25-7459 "Ao Sul De 8ll>
matra".

SSo Pedro — 30-4181 "O Tigre Sm
grado".

Tijuca — 48-4518 "Mulheres Sem
Amanha".

Sodos os Santos — 49-0300 "O Ha»
mem Que Passa".

Vaz Lobo — 29-9198 "A Ilha DO Te»«ouro".
Velo — 43-M8Í "Vm Grito De Sa»

gue".
Vila Isabel — 33-1310 «Lu» VtaUmda".

Niterói •
Central — «Mat Cruel".Éden — 2807 "Utaa Noite No Parato
.. ao'.'..
Icaral — "Ao Sul De Sumatra".DaperUI — 3150 "Capltlo Pir»
°?Í?S. ~ ^n» Hetrato Da Mu»
falaee -. "O Monstro Do Mar».Paraíso—i ..-).
vttttim-t .;J
Onvernador ¦" .V
Itamar — "Amei E Errei".Jardim — "Oa Quatro Desconheci.
dós". ,

'Caxias
Casdtt _-. "Mulher Que Não Pee

cou" V
Fa» — «Ao Sul De Sumatra".
Popular — «Gentil Tirano". )
í*ctro|iolio
Bojan —i
D. Pedro — "Missão Perigosa' Eni

TWeste".
Capitólio — "Mar Cruel"'
Petrópolig i*r ."O Veleiro Da AveM.rt»*m\^ ___.__J
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OEIIKNTE
AUNIO DK SALLES

Ç morro derruba-prefeitos ^^PÍ^M^^^i ; ;

COMPLICA-SE A PROJETADA COMPRA DOÉÉÉ DE SANTC ANTÔNIO
enquanto o procurador-geral faz contestações, o sr. Maurício Lacerda
(reafirmando que o morro pertence à Prefeitura) estranha que os inte-
ressados tsnSwm tido conhecimento do parecer municipal — 300 mi-
1£ ,' Ihões para comprar o que já lhe pertence ?

O. morro do Santo Antônio. 6 ou
nlio * proprlednde du goyúino? Alet' (federal o municipal) declara
nue — é. o sr. Maurício de Lacer-
Cs, ,4.0 procurador da Prefeitura,
qua; funcionou — e com veemência—j no primeiro processo há nnos ln-
t/mtedo por una emprAra particular
para apos:ar-se do morro, inmbóm
afirma que — é. E a Prcfeltui'.?
Eiía fica im melo tirmo, apesar.das
IçJs QltaiJáíj acha que — tilvcr. nfio
s.'|a. O fato é r.ue, ca iespo:ta, de-
jundum trezentos milh&fs ds cru-
niros: 6 o preço qua a mesma cam-
I»-n'..!a podo agora, outra vez, á
I •'.'«feitura n.-.i-a ceder à mimtclpnil.
ti /Je os cKrsitos sóbre aquele acl-
<>'hte' geogrSÍJcoí ó 'morro derruba-
pvefélty teti r.qu!, toícs os quepre-t-nst-am- mexer n.le, foram deml-
tidos/antes). • i ¦ -1 _ . . . .

. REFRESCANDO A MEMÓRIA'
I » i

.Já referimos o cnso. Foi o sr.
Ifuiu-iclo de Lacerda quem, em 1932,
cunio 4.o procurador da Prefeitura,
defendeu, para ganhar, o direito da
União contra o pretendido domínio
da Companhia Sinta Fé (é êste o
nome). A Prefeitura recebeu o
n.òrro por força cu dcereto-lel-1.140,
üe 11 de março de 1039, da União,
há mn!s tie um sé-.-ulb dona do mor-
ro. A razenda Naclomtl ds*-'apio-
prlou-o pelo decreto 1.157, de 4 de
junho.de 10_3. adquirindo a respec-
tiva propriedade por escritura em
cotas do 2." ofício em 1854 e 1856.

•A pretensa propriedade da com-
panhia (negur.do acentua o sr. Mau-
riclo de Lacerda) esirlbava-se em
uma ercrltura "cuja fraudulSnelá e
nulidade, foram evidenciadas peln
comissão presidida pelo sr. Sá Fre!-
re, em relatório ao prefeito, em 22
dç abril de 1ÍI32. que levaram o go.
vfrno do então a anular a eteritura
subsequente de compra e vtntía rea.
Ji/ada pelo prsfeito Merganilnl em
23 de agosto de 1K"1 Os ciecrcíjs fe-
daral n"S. 21.341, de 2 de milo de
1B22, e municipal n.Eu", de 0 do mes-
xr'o mês e ano, providenciaram para
qiie- ásslm se cumprirse. E o eto
foi expedido coin base no parecei
do sr. Maurício de Lac:rda, e n:i
pp.recer do então ministro do Jus-
tira, sr. Francisco Campos.

¦ Pormenor notável: o parecer ria
Bi'. Maurício de Lacerda resultou
üa um protesto do então ministro
da Viação, (hoje novamente no car-
Eo). sr. José Américo, êste fundado
nas òpiniSes antigas, dos juristas da-,
quele Ministério, inclusive o con-,
eèlheiro Alencar Araripe.

Hoje, voltamos ao assunto em fa-
ee da carta qüe nos enviou, a pro-
posito,' o sr. Aldo Moura, atual pro-
curador dà Prefeitura, c de novas
declarações que hos fêz o sr. Mau-
'leio de Lacerda.'.Vamos por partes. "• .»

. O QUE DIZ O
,' PROCURADOR GERAL
"Eis 

a-Integra, da carta do-procura-;
dPr geral da'.Prefeitura: '. ';¦'

'- "FublWa' êsse' prestigioso matutina
eni 19' do 'corrente,' uma nota sob o
titulo "E*. complicada a história db
IVforro de Santo Antônio", e ao que

tudo Indlén. resultanto do uma en-
Invista com o dr. Maurício de Lo-
ecrda, Ilustre 4° Procurador da Pre-
feitura, atualmente no gozo dc me-
rcclda licença-prêmio.

Até agora, apesar do minha qua-
lidade de Procurador Geral da Pre-
feitura, e do que foi dilo e rédito
sóbre o assunto, não vim a púl>ll:o
porque entendo que a procuradoraGeral di.cute cm Julzd c opino In-
ternamente quando consultada pc-los órgãos administrativos,

A Isso se deveu o meu constante
silêncio o não apenas a ojcrlza ouotenho por qualquer publicidade cm
térr.o de minha pessoa.

Entretanto, o modo nelo qual se
or.cirtoU a nota alijdlda c n refe-
.rência éxsrcc.d a um rc.pcit.vel'membro dn Procuradoria Geral,
ainda quc dela afastado, obriga-me
a superar meu mutl.mo de servidor
público, que tão somente ae preo-cupa com a tarefa que lhe cabe.

i Isso porque deide lojo faz-se mis-
ter acentuar que a censura dc não
ter sido chamada a União a tomar
posição na demanda e dc se não ter
orgüfdo a prejudicial com base no
artigo IS das Disposições Constltu-
cionals Transitórias de 1034. é im-
procedente porque isso foi feito.

Aliás, cumpre-me dizer que ao as-
sumir a Procuradoria Geral já en-1
contrei a ação cm curso, e, por si-
nal, contestada. A contestação leva
a assinatura, dc bom quilate,- do
eminente saudoso Professor Cum-
plldo dc SanfAnna, então Procura-
dor Geral, além da de outro Ilustre
T-rcr.irador, e íoi subscrita pela
União.

O que se .-.legou está escrito e nos
autos A riisprsição do exame de
qualquer pessoa.

O que ainda se pode alegar coii-
vém manter cm reserva, para não
descobrir' prematuramente os meios
de ataque.

Não colhe, pois, a reprimenda de
aue alguns argumentos foram oml-
tidos pelos representantes da Pre-
feitura na ação em apreço.

Diz, também, a nota que é ineom-
prcensível ainda exista em Juizo
ima ação de reivindicação do Mor-
ro pronosta pela Cia. Industrial
Santa Fé.

Ora, a todos que se supõem com
rfire'.to a alguma coisa, 6 lícito rei-
virdhá-la, c compete ao Judiciário
eí?r!r o direito.

Diz, também, a nota que é estra-
nhávcl não ter a Procuradoria con-
testado a existência de pareceres
centra o direito da Prefeitura.

Houve pareceres favoráveis e.des-
favoráveis divulnados em outros
hoHódlos transpostos, e quanto a
êies nada me cabe dizer porque são
do conhecimento geral.

Com referência aos pareceres pro-
feridos em hipótese-ainda não rolu-
cionada, me é vedada a sua divul-
líáção' em virtude de norma exis-
tente. ' .
; Reza o art. 12 do Decreto n.° 4.927:
— "... pareceres são estritamente
reservados à administração, para
sua instrução e orientação, sendo
terminantemente vedada, sob qual-
quer pretexto, a sua comunicação ás
partes interessadas".

Nenhum melo melhor de comunl-
cação às partes interessadas, do que
a divulgação desses pareceres, ou
de suas conclusões, pela imprensa.' Explica-se a proibição: o parecer
divulgado antes do declsório, forno-
ce elementos à parte interessada na
controvérsia,: e, deixa p órgão deli-
berante numa posição delicada "por-¦•  

&mM
, Não Hâ.pois.-de estranhável, na
minha, atitude e, poroue me descái-
ba-fazê-lo, nüo-afirmo nem nejo a

«affei_.'"'-'. ¦» . .-_.-.fc.;ST

existência dc parecer favorável ou
desfavorável, nesta altura.

A Procuradoria Geral não teme o
exame sereno dos seus atos, e o quedevia dizer na oportunidade ficou
escrito, cm longo relatório dn Co-
missão que, ao assumir o cargo de
Procurador Geral, Já encontrei ins-
talada.

Encaminhei o relatório dessa Co-
missão, que se alarga cm 101 folhas
datilografadas, mas o fiz com ofi-
cio em quc, paralelamente, teci vá-
rios comentários sobre o assunto.

Neste passo, convém pôr os pon-
tos nos "il".

Havendo uma demanda, qualqucidns partes tem a liberdade dc pro-
por acordo, a fim do lhe pôr termo• Decidir sobre a vantagem ou des-
vantagem de se acordar, é ato de
administrador, e se êste ouve seu
consultor; cumpre analisar o direito
c mostrar os prós e os contras do
acArdo.

Isso fiz no oficio e o Comissão fiz
no relatório.

Apresentamos, no terreno jurldl-eo, os elementos técnicos para quesc pudesse aquilatar da convenlên-
cia ou inconveniência do acordo
proposto. Na esfera administrativa
não se discute o domínio e sim o
ncôrdo. Aoesar disso, mostrei o quehavia de favorável à Prefeitura, no
que se relaciona ao seu direito de
propriedade.

No tocante a valores e a detalhes
outros, a Procuradoria não tem— .
competência nem dados para opi-'*J
nar, e assim não falou.

Se o Chefe do Executivo, no exer-
ciclo c nn limite dos seus poderes
decide sobre a conveniência de"cordar, outros órgãos — a Cimara
Legislativa, o Tribunal de Contas e
repartições especificas arbltradoras
de valores — se manifestam, para
aperfeiçoar, afinal, aquela vontade
e permitir a concretização da mes-
ma cm ato que em direito adminis-
tralivo é comnlexo. .'

A Procuradoria Geral cumpriu
seu dever fria e honestamente.

De minha parte, disciplinado poríndole e por educação, cabe-me di-
zer que no exercício do cargo dé
Procurador Geral não descumpro o
meu dever de oficio, e defendo em
Juizo qualquer direito da Prefeltu-
ra, contra quem quer que seja. Mas
opino livremente, segundo a minha
consciência e os meus conhecimen-
tos, para quem me pede a consulta
de natureza reservada.
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JÜMte

Morro de Santo Antônio
Permitindo o favela, a Prefeitura declarou-o seu.

^goro pretende comprá-lo por 300 milliões

A situação política de Sflo Páulu
rni afinal se esclarecendo. Já sb
sabá o namoro de catidldainr quo
concorrerão ds urnas a 3 do outubro
para,o carao de noucrnador. Nada
mono» dc cinco, o quc até certo
ponto jio'.'o sor'considerado, conto
um bom c.-ceinplo democrático Adi. •
mor, Bor^M. Jinlo c Toledo PIju,
cada qual li.c.ici.do »'ir vm partido.
e Pretos Maia por nmn (-«".gip-õo
du UD.V, PSD. PPC, PI. PR. umo
ala do PTB o o PRP

O ambiente nar; ele Estuao conti
nua agitado, mas agora com objctl-
uos' certo». A catr.Mdatura Ademar
estd perdendo terreno, ou melhor,
estd pouco a pouco se reduzindo us
suas verdadeiras proporções. Esta-
fstlca» ali /cita», a contar de abril,
demonstram que éle perdeu, nesse
primeiro mé», 8% e jd cm mnlo a
perda subiu para 11%. Estudioso»
da matéria clicaam d conclusão de
que Ademnr estará reduzido, nté á
data do pleito, às suas ucrdndelra»
proporções em matéria de uoto, isto
é dc 21 a 23% da totalidade do» vo-
tantes. O eleitorado daaunla uniria-
de nacional é de dois milhões c du-
zentos mil, números redondos. O
homem do lema "rouba ma» pro-
duz'' teria as-irn cerca de quatro-
centos e cinqüenta mlt votos. Se se
desse o caso da votação ser dluidt-
da igualmente entre os cinco cnndi-
dotos — coisa evidentemente imvro-
vâvcl — taluez conscouisse pequena

maioria; ma» e de todo inucreitltán.
uel que o» j>a .tidos «uo rcilnem n
melhor ficnto do S. Paulo, ao lado dos

qual» além do mal» c/,td o ooucrna-
dur, conforme suas declarações po-
rcmptôrias cm discurso no rcdtttt*
ademurlsta de Piedade, fossem dor-
ratados num pleito ouo rtjprascwi
tr.lurz a última oTirjrtunldarfe! ;do
arando Estado retomai' o seu pfjtt%
na Federação c também dc earrur
para sempre da sua eUa política a
malta de aventureiros ove .tá »C Ins-
talou e que tenta, por todos o»
meios c modas, íúvar-se ali, tomo
bandoleiros cm torra conquistada.

Provucação -¦Mi

Nüo divulgo, pois, a conclusão do
meu parecer. Fá-Jo-á a Administra-
ção se e quando houver por bem,

A entrevista do ilustre dr. 4."
Procurador, sr. Maurício de Lacer-
da, lembrou-me, porém, uma provi-
dSncIo. Em meu próximo despacho
com o Exmo. Sr. Prefeito sugerirei
a S. Exa. .que faca um aoêlo ao cs-¦.frito público daauele grande bata-
Ihador para que interrompa sua 11-
cença-prêmio a fim de, exclusiva-
mente, se entregar à defesa da cau-
sa, porque assim lucraremos o Dis-
trito Fedòral; a Procuradoria' Geral
e a Justiça, até porque o eminente
Procurador que.-denodamente, de-
fendia a Prefeitura agora se aDo-
sentou, e dêsse modo, os conheci-
mentos do dr. Maurício de Lacerda,
em relação ao assunto, serão de
grande valia."
REAFIRMA O St. MAURÍCIO DE

LACERDA |.

De seu lado, ontem, disse-nos o
sr. Maurício de Lacerda: "Reafirmo

toíSSWiWArez que o/niorrq de San-
to Antônio era até -Í939 do domínio

'
- (Conclui na 7.a'página)

TRES TESTEMUNHAS DO ESPANCAMENTO
ocultas no depósito de presos da Polícia Centra

Assistiram à bárbara agressão pelo guarda Pe ixoto,até o completo abatimento de sua vítima
- Transferidas do 2.° Distrito e ameaçadas por outro guarda ~ Negou-se o chefe de Polícia'j.Pi' '.:!.:"'.-, • a receber a imprensa Jj

O "Diário do Congresso" dejlll do
corrente publicou, no expediente do
Senado, uma mensagem cm, que o
precldento da República pfopôe a
nomeação do sr. Fernando ide An-
drtdo Romcs para o cargo do,mem-
bro do Conselho Nacional dí Eco-
nornla.

Na Câmara, ,a noticia causou es-
pòcle. Quem seria o felizardo sr.
Fernando de Andrade Ramos?

A estranheza foi .maior .' ninda.
quando um deputado abriu a Cons-,
tltulçfto e leu o artigo 305, que lns-4
tltul o Conselho Nacional de Eoono-
mia, e em culo parágrafo primeiro
ce lê: "Os seu3 membros serão no>
meados» pelo presidente- da Repú-
blica, dopols de aprovada a escolha^
polo Senado . Federal, dentre cida-.
dSos de notória competência em
assuntos econômicos"

Ora, como o nomeado permnneceu
desconhecido de todos os deputa-
des, depois de infrutíferas cônsul-
tas aos ospcclBllst-s em n.suntos
econômicos e financeiros, concluiu-
sp quc o sr. Oetúlio Vargas não tem
outro desejo que o de dar mais uma
prova do desresoelto ft Constituição,
lu3tDmente quando sc reúne a Co-
missão Especial do "Impcachment"
pnra eismlnar denúncia Eôbrc viola-
ções mais graves. "E' provocação",
disse um deputado paulista.

Esforço da maioria contra o

o requerimento Joel Presidio

qual »eja o dc Impedir o uiunlo d. imaqulnnçfics do governo no senllio
de assegurar ao sr. Getúlio'Vorui
maioria parlamentar capaz de txt-cutor dòcllmentc o mais caro sonho
do ex-ditador; a reforma constltu.
cional, como'ctnpa Inicial para a nu
pprmnnéncla no poder. Chamou t
atenção para a necessidade de ura
corajosa tomada de posi cio das tir-
ças. democráticas atuantes no pslicontra a política corruntora da oli.
garquia Instalada no RovCnio, sia-.
mando, por fim, nue ns acomodatt-
clds e os displicentes são t,lo noeivoi
po redime quanto os oue procuram
dostlgui-A-lo ou destrui-lo,

Também o sr, Gabriel Passos ta-lou cloramente aos convencionais
udenlstas de Juiz de Fora, s«u dis-
curso foi um libelo contra o ave..
lure'rlsmo nolltlco e a Imoralidade
administrativa em nosso pais, i|.

,tuando-se na mesma llnhn as .r.v
cOes pronunciadas, na ocas'_o. peloidenutndos José Bonifácio e Afonso
Arinos,

Uma ovelha negra na Bahia

1 O sr. Laurlndo Reíis. lnve»tt«jor
ao tempo dn governo Landulfo, co-
missário do sr. Mangobelra e m.

ra chefe de Policia, é a ovelha nt.
ura do P.S.D. local. Sobrinho f aí--Ihndo do governador, quer a fina
força ser também o seu sucessor.
Para tanto, éstó inundando o Estado
de rartazes com o seu rosto em»,"indo do bandeira da Bahia ..pir
baixo a Inscrição — votem eni Rtrlir>,."hcco — ou» é Isto noullo, aou''o
outro. A^m dis=o. ri^trlbulu |}p'<,haton. xi"-'"4as, fo">inhns e sU )i
tem um hino He sua candidatura
»rn"Pdn cn rilseo. Pisiondo d'i
verbas da "!0llc'a e rfn hiralo do 'i.
«o Ho b'"hni nue nil«*e nn Mplhl
h soma de um milhão e cem mll
cni7«>!ros ri^rlos o afiado t jo-
hrinbo do nnvrnnHor e"'tlí!ntemen«
tp p«=M se pvce^pnrio, cpn nl,e (n,
treterio o sr. Pe"l« Pacheco o«(+',,"i co^oromfsso rom o Pr. SMSm
Filho, nro"»*"!? dfttMo ""«a ii}t\i*t
He Insuhordlnaclln nnrfdírla. Allíi
o sr Laurlndo Pegls M msnlfêst™,
na última reunião Ho n.s.n., pasnno apoiará o sr. Simões Filho.

A U.D.N. do Juiz de Fora

•Atendendo a um - convite do Co-
mitè de Imprensa da CAmara dos
Deputados,, em comissão, os depu-
tados José Bonifácio, padre Medei-
ros Neto. Tenórlo Cavalcanti, Hei-
tor Beltrão e Benjamin Farâli, com-
pareceram ontem, à tarde; ao depó-
sito de presos, dá Policia Certtral,
pnde. segundo denúncia chegada &
reportagem, ss. encontram^ aliu'is
presos - transferidos do 2,'°, Disfito
Policial após a agressão sofrida nc-
lo jrinalista Nestor: Moreira, é que
a tudo assistiram.

i TRÊS TÉSraiinJNHAS-' OCULTAS
No xadrez, encontrou a eomissSo

parlamentar as três testemunhai
apontadas pela reportagem. São êies
Milton Gouveia, Álvaro Pere'ra e
Odilio da Silva. Declararam à co-
missão qué viram todo. o espanca-
mento sofrido por Nestor Moreira,
desde o inicio. Murros e pontapés
foram dados pelo guarda-eivll Paulo
Ribeiro Peixoto até o completo aba-
tiraento.de sua vitima.

| ¦¦',:¦ AMEAÇADOS ¦ • . •..

Mais tarde, disseram, foram imea-
çadds pnr outro giiarda-clvil. que
conhecem pela alcunha de "Raj'-
ban". Se declarassem alguma coisa

mmWÊÊÊÊmê^^S^mKm Arte Moderna do Mio
fv^^ÊÊaÈÈtÈjtjSü^^--. ¦''-'¦'¦\.,\**.-J-'i*z.&-£tâ4Ífá'<$ ;¦.¦''--IH^^Ffi.sWII._____H_IH^KBgB__H^__-_.____a__^___ia____lB___M______________^_____^l^?^-r:?j-'..^:. .¦-¦_*.¦y-^^'^^^^^^^^SffL^rv^\^~i-'^f^
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iiipl.tip
(Ontem o Museu de-Arte Moderna do Rio teve a satisfação de ser visitado por Jean-Louis Barrault, cuja Companhia
yem de realizar uma; das mais belas temporadas de teatro francês que jatemos apreciado no Municipal, desde os áureos
tempos da 

'Comêdíe 
Frâhçaísè. Acompanhou o: grande' metteur-en-scéne o não menos grande ator Pierre. Bertin. Nas

fotosjvemos àlguils aspectos 'd,essà visita, quando o artista', acompanhado da sra. Niòmar Moniz Sodré, apreciava os qua-
dros dos modernos italianos á quando se. entusiasmava pela maqueta da futura sede' dó Museu, tecenejo comentários
%ôbre o; teatro, aclado dá' diretora da instituição e do nosso companheiro Paschoal Carlos Magno (veja a secção de

." :• > -• ;•_' i J-Jf'-: i¦! . Artes Plásticas).

JM^UNÍSSONO jm^ :|

Qs deputados clamaram conte as violências da Polícia
Uma iniciativa: auxílio para a.viúvaiJéiNestqr Moreira — A palavra dos líderes da. maioria
f -' é da minoria, ambos solidários na condenação'—- Escassez dé borracha em São Paulo
Irremediável que seji» -o des-

íêého do' espancamento de .''-Néi-
tijr Morelrapela Polida. Clvi!, íuna
coisa poderia fazer ò poder, pú-
blico para, se.não excusar-se de.
sua responsabilidade, ao menos
atender à família do jornalista.
Trata-se de auxiliar, com cinco mil
cruzeiros mensais a viúva do Jor-
nalista assassinado. Foi o. que pro-
pôs a Câmara, com a apresentação
ontem de um projeto (sr. Benjamim
Farah) que recebeu aplausos indls-
crlminados dos representantes fe-
derals. Maioria e minoria uniram-
se na condenação às violências pra-
ticadas nas delegacias do ' 

piais.¦"Vejàm-se as manifestações:' .. ,' -Sr. Heitor BeltrSo _W Comunicou
que representara & Cimara nos fu-
nerals d« Nesfor Moreira e 'pediu

transcriçSo nos anais para a procia-
rnação da ABI sObre o crime'.

.- Sr. Jlendonça Júnior — Ao lado

da -repulsa .que-proclamou contra'
a brutalidade do ato que vitimou o
jornalista, apontou como grande
responsável o chefe de Policia, pois
sob esta gestüo, afinal, é que se,
cometeu o crime,. /
. Sr. Breno da Silveira — Recordou
que uma eomissSo parlamentar dé
inquérito' para apurar os atentados
cometidos pela Policia na pessoa de
presidiários ainda não se instalara,
quiçá por descaso, já que há longo
tempo fera' regularmente constitui-
da. Depois.deste caso horrível /?e-
Ha de esperar que tal Comissão
se reunisse e levasse adiante /suas
Investigações para alcançar, inclusl-
ive, o crime contra Nestor Mçrejrá.
j Sr. Afonso Arinos — Frisando que
Nestor Moreira se tornara lún sun-
bolo, 'disseí. ' " 

,' 
'

j ;'Ne§tor- Moreira desaparece no
justo momento em que a sua morte
nSo è, apenas, a morte de qualquer
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um, mas representa a supressão de agora'desejar. Em, tfida a copiosa
uma vida obscura e digrta. Foi de
alguém que, no último lampejo de
sua vida, ofereceu o seu passado
ilibado de servidor da liberdade de
imprensa em holocausto. si. uma
idéia e em sacrifício das institui-
ções. Não foi só uma treva que
caiu sobre a sua família, com a
sua morte; nSo foi apenas- uhi
crepúsculo para os seu|s amigos;
hão foi só uma sombra pata a cl-
dade inteira. A, sua morte foi um
clarfio tormentoso,' um relâmpago
que deve. servir para acender as
consciências dos homens e juntar
todos os defensores das liberdades
que estão sendo «tacadas.em suas
bases mais'eoncretasl'VE açresoèn-
tou; "Em toda a trernenda' saga
nesta narrativa sinistra 'que é -a
história do Departamento i Federal
de Segurança Pública, não há eplsó-

«dio mais abjeto, fato mais repeleii-
te, -do que seja' o assassinato gra-
tuito de um homem cujo desapà-
recimento não erá do Interesse'do
governo. , Não foi morto' porque
esposasse uma ¦ idéia contrária ao
regime; nãot foi morto porque esti'-
vesse combatendo .atos do governo;
foi um crime gratuito, uma espécie
de exercido físico da arte de esma-
gar e matar. Que seu túmulo seja
o ponto de gestação de alguma ati
tude de todos os.homens.. Que sua
morte possa fecundar o futuro. Que
possa traüer farta messé "dé btne-
íicios ao pais, eis -o qüe1 devònws

literatura das- prisões do mundo,
desde o sacrifício dos cristãos até
as narrativas pungentes dé Gra-
cillano Ramos, nada há de parecido
com ç que ocorreu.' Nunca, se viu
alguém ser sacrificado besttalmcn-
te, sem qualquer motivo, senão pelo
gosto; de I matar. E' um ' espetáculo
que não pode deixar de chamar a
atenção não só das oposlções,' senão
também .dos que estão nà defesa
do governo. Ésse ó que não pode
se' acumpliciar com a tradição d?
violência da policia. No desataviado
destas palavras desejo trazer o
apoio . do 'bloco' .minoritário para o
projeto apresentado^ c solidarizar-
mé còm a imprensa, convencido que
estou dé\ quét.-.setj jornalista" hoje,
é_ ser. soldado, que., terá. de enfren-
tar' não apenas a luta das' idéias,
mas verdadeiros'bandidos;" , .

, - • Oi GOVERNO. .' '

, Asslnale-se que a' maioria, pela
-voz, do sr. Gustavo, Capanema;' séu
lider,' solidarizpu-se com', as. consi-
derações Indignadas, do sr.. Afonso
Arinos , e ¦ qüe o sr. Capanema . sã
não se comprometeu deáde logo i a
prestar apoio'no projeto de auxilio
á' viúva' de Nestor f Moreira 'por aln-
da, lhé. desçonHeéer o, inteiro teor.

jintretaritó,. frisou: '
"Por mim e por toda a maioria

1 Conclui na 7;» página). x

do que viram, teriam "sumiço".
Tudo foi- ouvido pela comissão de
oarlamentares os quais tiveram in-
formação de viva voz, sobre o es-
pancámento sofrido por Moreira.

CONTRA A IMPRENSA

Dando mau exemp'o aos seus su- .
bordinaôos, o general Morais Anr.o-
ra, chefe dc Policia, deckrou ao
deputado Tenórlo Cavalcanti, que ;
atendendo a convite feito, depois do"comando", compareceu ao seu ga-
binete, enquanto os demais depu-
tados e jorrali.tas permaneciam à'
porta, que receberia apegas a comi-'
ilva de parlamentares. Os jorriall.-
tas ficariam do lado de fora, "para
evitar desacatos à sua pesroa". So-
ltd<irlos com os jornalistas, os depu-
tados recusaram as explicações do"cheíé" de Policia lonue da repor-
tagem. O caso. di"ceram todos, era
a soncação de três testemunhas dc
um crime nefando oue envergonha
a nação, depoimentos ainria não .?r-
rolados por culpa da próiria Poli-
cia Dará obscurecer um crime pra-

. fondo por um dos seus membros.
Retiram-^e todos, jornalistas e nar-
lamentares, sem ouvir as explica-
ções do sr. Ancora.'' •«<-;¦ ->'.=. l!

A salda, os deputados convidaram
todos os jornalistas da comitiva a
abandonarem o recinto da Policia
Central, onde por certo. d?clnroü o
deputado Tenórlo Cavalcanti, não
teriam a menor segurança.. , y:¦'"

INCIDENTE

A porta, enouanto o deputado
Heitor Beltrão falava ao microfone
de um emissora narrando tudo que
presenciaram os. parlamentares, al- '

guns policiais, civis e.militares ten-
taram espalhar a aglomeração que
já se formava à porta, comnosta em
sua grande maioria de policiais- e
jornalistas, pois "ali" nenhum es-
tranho se anima a presenciar fatos.
O deputado Bénjümin Farah, qre
sentiu a presença da pol'cla através
de um empurrão, protestou violen-
tamente contra o ato, aleaando em
alta voz, para ser ouvido pelo chefe
de Policia oue estava à janela aue
se tratava de um ''comando'' parla-
mentar. Serenaram os ân<mos. Re-
tirarr.m-se todos, jornalistas e depu-
tados.

COMPLICA-SE O CASO

Junta-se. assim, à seqüência de
fatos, que se vêm dando nos últi-
mos dias, mais um, que, por sinal,
tem , Importância talvez maior nue
os anteriores; pois. com suas atitu-
des, o chefe dé Policia, que poderia
ser apontado como- estando alheio
ao que ocorria, "passa recibo" no
que aconteceu no 2.» Distrito e se
acumolicia indiretamente com os es-
pancadores, de vez que tentou en-
cobrir o seu crime, ou pelo menos
acobertar os que estavam proenran-
do sonegar à justiça três testemu-
nhas. ¦:"

NEM O- INFERNO DE DANTE
PODERIA SER IGUAL

Sóbre o assunto, disse-nos o depu-
tado José.Bonifácio: . ,

— Graças às ordens do delegado
Brandão Filho, assistimos a um
quadro doloroso. Em celas que não
esbem dez pessoas acomodadas, exls-
tem mais de oitenta. Nem o infer-
po de Dante pode ser. comparado
ao que :presenciamos. Custa a crer
que em olena Capital da Repúbli-
ca existam, tais fatos.- Mesmo de-
pois de morto, Nestor Moreira está
sendo útil à coletividade.. Não es-
creve mais suas reportagens vi-
brantes, mas está ajudando a que
se. extinga essa autêntica anomalia
da .vida carioca e brasileira, Praza
aos céus que, nossos ..olhos não ve-
jam mais" aqueles cfüadros.

Há um fato que, precisa ser res-
saltado. Um dos presos declarou
que viu perfeitamente o guarda
Peixoto espancar brutáliriente o sr,
Nestor Moreira. Disse que no ini-
«io. da discussão, todos treparam
na grade e, por ali, presenciaram
êle e seus comanheiros, ,a certa dan-
tesca. O guarda Peixoto, arrastava o
repórter Nestor Moreira pelos' pés
e, a todo momento aplicava no in-
defeso Tepórter violentos pontapés
nas mais- diversas regiões do corpo.

; Êsse mesmo preso escreveu uma
carta- ao-vespertino "A'Ndite" nár-
rando todos os fatos i que repetiu
para'a Comissão Parlamentar: O
guarda - Domiclo, entretanto, raa-
gou-a e ainda o ameaçou sé persís-
tissé'em dizer !tais coisas. ¦' ' "¦

Parece-me, i pois, que'isso era a
prova ¦ que faltava \ para l condenar
definitivamente i alguns maus ele-
mentos'da Policia e os : métodos
qüe' vêm aplicando- contra cidadãos
indefesos que tem a desgraça de
cair em suas mãos.' --¦-,-.
COMO PRESIDENTE A REFORMA

i DA POLICIA • ¦ ¦ •
Após o -despacho semanal com o

presidente da República, o minis-
tro' da Justiça, palestrando, ontem
com os jornalistas teve ocasião de
declarar que discutira com o chefe
do - governo vários assuntos, entre-
gando, inclusive 3. reforma geral dos
quadros da-Polícia Civil, e a ques-
tão do amparo à familia do jorna-
lista-,Nestor Moreira. , - ¦ '¦•¦

Para-ambos, os casos, segundo in-
formou o sr. Tancredo Neves, o che-'do governo enviará mensagem ao
Congresso,-hoje ou aihanh. Disse
ainda ,que a seu Ver-a família do
-jornalista deverá ficar percebendo
a .importância correspondente-eo
que'Nestor. Moreira recebia na "A
Nòite'\. .',..'.-.• ', •
-Mais adianto, o sr. Tancredo Ne-

Ivcs'afirmou:' ; ' ' , ,- :j
Pretendemos, «teatro dé' pòüctos
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O requerimento do sr. Joel Presi-
dto, no sentido de se criar uma co-
missão parlamentar de Inquérito pa-
ra investigar as atividades subversl-
vas contra o resime, especialmente
de agentes do governo, está presen-
temente com o sr. Aliomir Baleeiro,
que aceitou a Incumbência de suge-
rir-lhe pequenas modificações de
caráter Jurídico e de redação.

O assunto.tem provocadb cotioen-
tl-rtos de toda a espécie na Câmara,
enquanto se nota a mojilroeritação
ativa da maioria com o objetivo de
rejeitar o requerimento. O sr. Bene-
dito-Valadares, em coordenação do
P.S.D;, alega, entre outros lnconve-
nlentes, que tal comissão assim cria-
da! acabaria, por transformáí-se nu-
ma espécie de lnquesltórlo do tino
norte-americano de McCarthy. : Al-
pui is satélites da 'maioria, dentro, da
t_DN.c9.1io b jçrí laíâlète .-Coiitlnho,
trabalham para qué sèüs colegas-de
bancada recusem a sua assinatura
ao documento, além das 70 que Já
contém, ao mesmo tempo que o sr.
Valadares está pedindo aos pesse-
distas que retirem as .suas.

jl O presidente da UDN sr. Arthur
Santos, declarou aos Jornalistas, on-
tem. que assinara o requerimento do
sr. Joel Presidio sem atentar devi-
damento para o fato de que mesmo
documentos secretos do Exército do-
deriem sofrer uma devassa -da Co-
missão, tal a força de aue dispo-
ria. Mas, ainda assim, não retirará
absolutamente a sua assinatura.
Votação secreta e o lider

O.''colhando". parlamentar foi até à infecta masmorra onde
morrem e, se degradam os que caem nas mãos da Polícia
dias, inaugurar dois pavilhSes mais ; já deixava o Palácio do Catete, cer-

cado pelos jornalistas, o general
Ancora respondeu que nada havia
de extraordinário, e que o despacho
com o sr. Getúlio Vargas foi mais
longo porque teve de tratar vários
assuntos referentes ao D.y.S.P^, co-
mo por exemplo, _, reforma de ba-
se da Policia, o amparo à familia
do jornalista Nestor Moreira, remo-
ção de detentos enfermos e vários
processos sóbre questão das ativiáa-
des de elementos subversivos à or-
dem e à segurança nacionais.

Retirando-se, concluiu:
. —,Pode ser que no próximo des-
naeho possa dar noticlrs mais in-
teressantes. Por hoje, foi só Isso.

; (Outros noticias na 5.» Página).

modernos e dotados de mais con-
fõrto destinados aos reclusos. Um,
lunto à própria Penitenciária e ou-
tro em Barigu, com capacidade pa-
ra 200 presos -cada um. Os due se
encontram enfermos.. contaminados
com moléstias: infecto-corit. glosas,
estão sendo removidos para o hos-
pitai-e enfermarias da Penitencia-
ria, onde ficarão ém tratamento.

NO CATETE O CHEFE DE
: •¦„¦ s.' 

"polícia'.. ' ' ' ..

Como ocorre às segundas-feiras,
o chefe de Policia do Distrito Fe-
deral, . conferenciou ontem com o
presidente da Repúblioal Quando

O sr. Gustavo Capanema tein
mantido cònversaçóes com muitos
dos seus liderados na Câmara, na
esperança de convencê-los de votar
contra- a licença pára processar os
deputados Lutero Vargas e Euvaldo
íiodi'. A Comissão de Justiça Já ma-'Míestou a sua opinião contrária,
mas o sr. Capanema tem sérias dú-
vidas ouanto aos resultados no Dle-
nárlo e não e°conde o seu receio.
A mais de um, tem revelado queteme a votação secreta, pois tal sis-
tema foge a qualquer fiscalização
da liderança.

A oposição está vigilante- .

esr.oihe seus candidato*

A U.D.N. de Jul? ile Fora «thi
reunida, domingo último, e-n ro..
veneno ext,'af"rciiníría. para prcolhsf
os seus rpndidptos ?ns fi\tzr^*i:
nnstos eletivOR oue ser?o disputadoí'
no pleito de outubro. O ato co .toa;
cnm a Dres"nca de mini .rosa p_<H..
t-èriHn e de vários chefes poWAi^
udcni«taF entre ns quais os m,'.
r}SKri„i psssos. Odilon BraíSaíjfl
Ronir^cio e A'onso Arinns, ifÜ('
ordeiros presidentes do part'^
respectivamente, no Kstado draffi
nas e em Juiz de Fora.

Para prefeltn da c'dade foi jsBcado. por unanimidade, o nome *l
tPnnonheiro Ademar Rezende d. At«
údtidri, que exerce, no momentonH"Çuneões de orefelto rto munlclolo W
idnho de Matlas Barbosa, Para vüt-
nrefelto não houve Indlracão detf-
nhum candidato: o lusar flcoüW
servado' para eventuais enlemllinfn;
tos còm outros partidos. PW'
rimara de Vereadores foram
Ihldos os seulntes nomes: AlMj ,Goncalveo Vieira, Antônio Alin*
Botelho Júnior, Aueustn GortadA.
Cinudlonor do .Vale Fe^elra, CÜ-
ve.la"d Duarte pi-aea. Eduardo ler-
ia vidal de Freitas Fernan .o.fü.
0*0*0 Fn^jate11!. ffpn^iHvn Palffíi
Paula Gama, Frederico SiraSo Mil-
sés, Guilherme de Souza. Joanu!».
noirtp^os de Paiva. José Damasct»
rta Stlva, Jrsé Weifs. T.eove"J%
Aumsto Oliveira T'',nlor. Minoel Hl-
^eiro do Prado. Wilson S_'es "o*
'ho.pcv Rodrigues e Geraldo Lo-
hes da Silva..

Para lutzes de paz Wam Imlla'
dos os srs. Jesus de Oliveira e Píii-
)o.Casario.Monteiro ria Sllva.

Por unanimidade de votos, a cSj
von não oroolamou o nome do depu*
todo José Ponlfflclo T.afalete da An-
drada como o candlrtito ria TJ,D.H.
*?. Juiz de Fora ü Cflmara Fedenl.
D'--i n Assembléia Lesislotlvn foi
indicado o stual vereador Wandai-
kolk Moreira. ' i

Vai falar sflbre o salário-intalmo

A U.D.N. de Minas Gerais reafir-
mou, domingo, na cidade de Juiz de
Fora sua posição de combate ao go-
vPrno federal e aos processos de
subversão da ordem constitucional,
de oue procura lançar mão o sr.
Getúlio Vargas para se perpetuar no
poder.

Nesse sentido, o sr. Odilon Bra-
ga pronunciou incisivo discurso ao
ensejo da convenção udenista reali-
zada naouela cidade. Declarou quea oposição tem um grande dever acumprir nas eleições de outubro,

0 "Impeachment" 
dó presidente dá Republica

Lido, ontem, o parecer do sr. Vieira Lins, que pede o arquivamento
da denúncia formulada contra o sr! Getúlio Vargas— O sr Herbert

Levy pediu vistas do parecer, que será votado hoje
Reunlú-se, onteni, a Comissão Es- denúncia, são,: igualmente, impro-

pecial da Câmara encarregada de
dar parecer spbre . a denúncia
oferecida-contra o presidente da He-
pública como incurso nos .crimes
contra a existência da "União, a pro-bidade na administração, a lei or-
çamentária, a guarda é o legal' em-
prego dos! dinhelrbs públicos e
quiçá, contra o, cumprimento das
decisões judiciárias, previstas na
Constituição quando define os crimes
de responsabilidade e regula o res-
pectlvo¦' processo de julgamento.
.Depois de várias considerações,

onde não faltaram, inclusive, cita-
ções de vários tratadistas, ,0 sr. VI-
eira Lins, relator da matéria, en-
tra no . mérito 1 da, questão.

Disse qué antes da deliberação
do Congresso, no exercido de ma
competência que lhe é' e.Tclitslua,
segundo o texto constitucional, só-
bre as contas do exercício finan-
ceiro, não é licito a quem quer
que seja pretender que sobre elas
se emita parecer, juízo ou senten-
;ça.: ¦-"...-¦. .- ¦ ,-' ..•. i-, ...;' ,-'

Há tuna instânda constitucional,
privativa e ' de .natureza, política,
para a apreciação - dás contas db
;exercício.flijancelro. A.revelia de-
Ia',, ou .antes de; seu pronunciamçn-
to . definitivo, não é. juridicamente
possível abrir-se, mediante outro

-rito oú processo, debate sobre a
legalidade, de tais. contas.. Sòmen-
te depois de. "véreditun" final do
Congresso que concluir pela rejeição
total ou parcial das. contas, é. que
se .apresenta, parti o cidadão, como
o denunciante, a faculdade-de pro-
vocar nova. deliberação da Câmara
dos Deputados, com o objetivo-es-
peciflco de. apurar a résponsabili-
dade do. presidente da República.

No caso cm exame, continua o
sr. Vieira Lins,' as contas impug-
nadas na denúncia se referem aos
exercícios de 1951 e 1952, e. foram
apresentadas à Câmara '.nós anos
subsequentes! depois de examinadas
pelo Tribunal de Contas. . , 

' •.
Não é possível,- portanto, anteci-

par-sé a Câmara, a .pretexto de
apuração da résponsabiiidad do
presidente da. República,. no exá-
mé. de certas particularidades de.
execução orçamentária nos -mencio-
nados exercícios. . , - j 1

A.denúncia,.sob êste ângulo, afir-
moú .0 .deputado Vieira Lins, não
pode,, nesta oportunidade, ser, ob-
jefo de 'deliberação. 

,j

cedentes ou inoportunos
A cobrança da divida ativa da

União é matéria de rotina admi-
nistrativa, sob a orientação do
ministério da Fazenda e dos pro-curadores ,da República am Juízo.
Não cabe ao presidente da Repú-
blica responsabilidade direta na
execução desta tarefa : administra»-
va. ' •

A isenção de impostos, em vfa-
vor da Comissão Central de Preços,
que estaria prejudicando a arrèca-
dação da receita, é matéria legal.
Infração haveria se os tributos fôS-
sem pagos com desprêso da Imu-
nidade. ': Com relação ao cumprimento dé
sentenças judiciária, a Constitui-
ção estabelece um rito especial
cuja tramitação não pode ser. obs-
tada pèlò Executivo. As dotações
orçamentárias e os'créditos abèr-
tos para êsse fim são consignados
ao Judloiário. Cabe ' ao! presidentedo Tribunal Federal dè" Recursos
expedir as ovden^.-dé pagamento,segundo as possibilidades do dépó-
sito, e -autorizar; !o' requerimento
do credor preterido, 'ho seu direi-
to. de. precedência,, o seqüestro da
quantia necessária para satisfazer odébito.. -'•' . -, ..¦¦¦• ¦ . .-'

O denunciante não.é credor, enivirtude de sehtença judiciária, daFazenda Nacional; Somente as pes-soas.com esta qualidade poderiamreclamar, qu intentar processo, combase na legislação em vigor. •
E a' prova de qué não houve,

por parte.do,presidente,da Repúbli*'
Ca, o.ipropósito dé Impedir oíi.- defrustar pagamentos determinados _porsentenças judiciárias, está no' fato:dé nenhum prejudicado haver'toma-
do a iniciativa dè punição, nemo Judiciário formulado qualquerqueixa.a respeito...•¦ Plnalizándo, disse o sr. VieiraLins que. essas razões o IeVaram áconclusão de qúe a denúncia nãodeve ser' .objeto de deliberação,mas arquivada, imediatamente, in-dependente ;de qualquer diligênciaou expediente protelatórlo.Sobre o possível pacto existenteentre., o candidato Getúlio Vargase o Presidente Juan Perón, disseo-sr:„-Vieira Lins que o fato éinteiramente ; destituído de funda-•nento. A lei proíbe o presidenteda República celebrar tratados, con-•venções ou ajustes que comprome-pj Semalfl moUvoa articulados na J tam a dignidade da N .ção. Nenhum

O sr. José Bonifácio está Inscrito
nara falar, hoje, na Câmara (te
Deputados sóbre - a decreta .So do
novo salário-mínimo. 0 reprosín-
tante mineiro vai pleitear a exlen-
"ão do beneficio aos funcionam)
núblicos civis, aos servidores autir-
qulcos, 00 chamado pessoal de mi)
e fs forcas armadas, inclusive a
policias militares.

Seria candidato único

A candidatura do sr. Horário *
Carvalho Júnior à vice-govenuoor
do Estado do Rio está sendo objeta
rte óonversações entre os dirieenlís
do PSR. do PR, do PL, do PDC •
do PSP. teses partidos esperam
obter, também, para essa cândida;
tura. o apoio da UDN. o que mi
possibilitar a oposlc?o flumliwnse»
marchar com candidato único 1
vice-aovernador no pleito de 3 íe
outubro.

A convenção acabou a socos

ato desta natureza foi concluído
pelo sr. Getúlio Vargas.

E' verdade que na' imprensa destaCapital fora feitas alusões a res-'
peito de um projetado pacto entreo Brasil, Argentina é Chile/- eomo objetivo de coordenar a'poli-tica exterior destes países. Más tu-do não jaassa de conjecturas é de elo-cubraçoes sem. qualquer-base real.Jamais foi exibido texto- ou minu-ta de tal pacto. A publicação, riiaimprensa uruguaia, de, um discur-
so due,o presidente perón teria pro-ferido,, sóbre a conveniência do
pacto, além de anônima, foi cpnsi-derada apócrifa pelas autoridades
deste pais. ;. '
'.Do. presidente da Repúblllca denosso pais, nenhuma palavra ou do-cumento, se conhece do qual se pos-sa vlslumbar a intenção de ceie-brár pactos atentatórios da dig-nidodé nàdonal.

. Aliás, o documento anônimo econsiderado apócrifo, pelo seu in-digitado autor, o que resume é a
queixa, de que ò presidente do Bra-
.sil havia se desinteressado do ajus-te. E os atos públicos e não oficiaisdo governo brasileiro, em matériade política internacional, sofreram
qualquer desuse, em rua orienta-
ção tradicional de fidelidade aosIdeais panamericanos e de solldarie-dade continental; a par de um apoiodecidido., leal ,e franco,;, aos .prinqU
pios çpnsubstanciádos ria Carta daNações Urildaá.'í''J 'X-.>%v-m- j. „•¦ '-„¦,¦

¦J, LoBè.-ojteunlna-.tji.Bí.' JVleIte"Uns,:.
A ,dqnj_BpJa -,-é//inteiramente: déscabi-
-oa ?ef|ão;,Jnluri95a- ap,,ql?efe-.(i^..,)N?-.

j¦ 
¦ Comoít»-.sK,-3ert)ert:Levyi membroda Cpmissão,.-.pcdlu vistas do pare-cer, a votação do trabalho do srVieira Liús foi adiada para hojeA tendência, todavia, é paraaprovação do parecer por esmaga-dora maioria.

Como ê do estilo do partido do
sr. Ademar de Barros, a convent»
que os seus correligionários de J»i<
de Fora realizaram, sábado, na.»'-
do cidade- mineira, teve lugar nina
churrascaria, em meio a um ar
biente etilico por excelência, t
como não podia deixar de ser, «
reunião acabou entre socos, xínja-
gamentos e pontapés. .

. O estopim foi aceso no momento
em que falava o sr. Rui Almei",
hoje filiado ao partido do sr, W
mar (suas palavras Iniciais ene»'
ràm a ser interrompidas, durai™¦mais de. dez minutos, sem qualqw
reação'do presidente da convent»,
por um orador improvisado), w
dos presentes deu um viva aol0;
vernador Juscelino Kubitschek. rn
o bastante para que deixasse o te*
cinto' sob socos e empurrões, gene-
rallzando-se a confusão. .

Mais tarde, no Hotel Impe»
dois 'convencionais ademarlstai, t»

(Conclui na 7.» página)^

| Cobrança
11 eficiente
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SauV^^ j0gadores da sele*ão brasiIeira: ei*10 com Bauer,EU, Mauro, Santos e Alfredo. À direita, Cabeção afasta um lançamento perigoso sôbre a área, visando Pinga

DISPENSADOS

Osvaldo
Muita formalidade no
"corte" dos três joga-
dores — Zezé Morei-
ra indicou os nomes,
aceitos pelo Conselho

técnico na reunião de
ontem

Gerson e alvador

Renniu-se ontem i noite, o
[Conselho Técnico de Futebol com

presença do técnico.Zezé Mo-
«Ira e médico Paes Barreto.

No ensejo foi focalizado o caso" dispensa dos três Jogadoresteedcntes do plantei convocado
i-as pelejas da Taça do Mun-

!:Xm a palavra, o preparador
(á-li-lcou a escolha, acentuando
(U havia tomado como _s_c as
•hervações feitas durante o
Btlnsmento,'Em seguida, passou a enume-
Ur os nomes dos três dispensa-
it», que foram Osvaldo, goleiroH Vasco; Gerson, zagueiro do
Botafogo e Salvador, médio do
Internacional, de Porto Alegre.

Acentuou ao mesmo tempo quefalo não diminuía em absoluto

Wm •  .- ^^^fmí^^B 1<%S_B__fii
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Reunido em Friburgo, ó Conselho Técnico nada rèsòlv'eü;: Zezé 
'Moreira' 

preferiu adiar
. . -. "corte'', que se efetuou ontem^ ^^vr*'-- ,<«.-,. .<..,.^

o valor técnico desses elementos.
Depois os membros do Conselho

passaram a se manifestar sobre
a medida em foco, sendo aprova-
d» por unanimidade a indicação
feita por Zezé Moreira.

O sr. Ivan de Freitas, todavia,
fêz algumas restrições sôbre o mo-
do como o assunto foi esclarecido-
no seu .entender contrariando ó:
ponto de vista que havia sido
firmado em Friburgo.

ARRASADO O "ENGLISH TEÀM"
Nova proeza da seleção húngara, triunfando em Budapeste por 7 x 1

23 (UP.) — Com de-
Urciite entusiasmo, a multidão ce-
Itbrou a esmagadora superioridade
demonstrada pelo futebol húngaro
Itore o da Grã-Bretanha. No novo
«áílo de Budapeste, o selecionado
di Hungria derrotou o! britânico,
tor 7x1, tendo assistido à peleja
Hall de 92000 pessoaB.

0 encontro foi o maior acontiect-
mento desportivo até agora regis-tato na Hungria, sendo eloqüente ofalo de aue 61 jornalistas desportí-

vos de 15 países vieram especial-
mente para presenciar o Importante"match'\ Güstav Serbes, técnico do
selecionado húngaro, disse que SO
por cento desses, jornalistas vieram
de nações ocidentais.

No camarote oficial se encontra-
vam o presidente Dobl e o primei-ro-mlnlatro Nagy, que ae congratu-
laram com os vencedores, após a
partida. Também assistiram ao jOgo
Jul es Blmet, da Franca e presidente
da F. t F. A.; Josef droe, ministro'

da Justiça da Áustria, que é tam-
bém presidente da Associação Aus-
trlaca d. Futebol, e outros destaca-
dos dirigentes esportivos Internado-
tiais.

Finda a peleja, o capitSo do se-
lecionado britânico, Billy Wright,
correu ao encontro de seu colega
húngaro, Ferenc Puekag, para feli-
cltâ-lo mut calorosamente. A se-
guir, Wright apertou, sorridente, a

(Continua na 4.* página)
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NAO HOUVE SUKPEÊSA
Aliás 6 preciso que so. diga queriao houve surpresa nas três dis-

pensas, as quais há muito tempo
já eram esperadas.

O Conselho Técnico de Futebol
é que formalizou bastante o ato.
Deslocou-se nara a- cidade flu-
rainensc e não .resolveu o caso,
por motivos que já demos a co-
nhecer. Talvez procurando au-
mentar ainda mais' a expectativa
reinante. Mas, afinal de contas,
os três elementos "cortados" não
trouxeram novidades.

, à noite, a delegação brasi-
leira ao Campeonato Mundial tfe Fute-
boi - Esperanças e responsai

Após quase três meses de trel-
namento e conccntrnçõco, com cli-
mlnatórlas oom paraguaios e chi-
lenos, embarca hoje, para a Euro»
pa, a fim de Intervir nos turnos fl-
nais da "V Jul es Rime.', a repre-
sentaçSo brasileira de futebol.

Para o povo brasileiro, que tem
no empolgante esporte um dos seus,
senSo o maior divertimento, a ida
do seleção nacional à Suíça se re-
veste de uma importância transcen-
dental. Esporte das multidões por
excelência, nSo deixo dúvidas que
os Jogos em que o Brasil partici-
par, como de resto o comporlarnen-
to das demais equipes, serão ácom-
panhados pela maioria com a má-
xlma atenção.

O PAPEL DO BRASIL

Agora, que Já se cumpriram
etapas Importantes no treinamen-
to dos brasileiros, e mais ainda, que
Já foram vencidas, etapas perigosas
nos jogos de Santiago e Assunção,
nâo é fora de propósito um co-
mentário sôbre as nossas possibl-
lldades no certame mundial a ser
iniciado dia 16 de junho. Nada me-
lhor porém, para argumentar sôbre
este assunto, do que os jogos em
que já lnterviemos, considerando
que os numerosos treinos, por mais
boa vontade que se tenha, nâo po-
derão de maneira alguma servir de
base. As vitórias sabre os chilenos
e paraguaios mormente sôbre estes
últimos, poderão de um certo mo-
úo falar de nossas aspirações. Nâo
demonstramos.contra os paraguaios,
é verdade, todas as nossas virtudes,
mas não menos verdade que a res-
ponsabilldade dos primeiros coni-
promissos e ainda mais o ambiente
formado, principalmente o de As-
sunção, não permitiram melhores
perspectivas. Todavia, as vitórias
vieram Insofismáveis umas pálidas,
outras retumbantes.

Agora, estamos as vésperas do
primeiro jogo nas oitavas de finais,
justamente o prélio do dia 16 de
junho contra os mexicanos e logo a
19 do mesmo mês contra os iugus-
lavos. Por ironia da sorte, os mes-
mos adversários do Brasil na ulti-

ina "Copa", a perdidaVino Maraca-
nâ.

O futebol mexicano, malgrado
seus últimos progressosi ainda nio
atingiu um . grau de perfeição que
nos possa atingir dc Arente. Dc-
vemos ter cuidado, é Angico, mas
Jogando de acordo com missas reais
possibilidades deveremos v encer. Os
segundos adversários — efe lugosla-
vos — estes sim, devemll merecer
maior atenção ainda. Os\ compa-
nheiros !de Mitic, lnegàvelti ente se
situam entre os melhores iA-atlcan-
tes dc futebol no muncloC inteiro

(Continua na ifi págilia)
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Lance do treino entre as seleções "A" e,"__". Atacam os suplentes, Humberto é contido
por Mauro, mas a cabeçada de índio contra o arco de Veludo é inevitável,

A DESFjEDIDÀ PERTURBOU A SELEÇÃO
i. . 
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No derradeiro exercício os "scratchmen" esti-
veram muito aquém de suas verdadeiras possi-
bilidades — A seleção de Friburgo surpreen-
deu os reservas, triunfando numa etapa por
1 x 0 —Tempo chuvoso e grande afluência do
_ público — Presente Ademir e acidentada

Julinho
Friburgo, 23 (De Roberto Miran-

da. enviado especial do "Correio da
Manhã") — Sob uma chuva insls-
tente que contrariou totalmente o
tempo que costuma reinar durante
o mês de maio, em Friburgo, os"scratchmen" nacionais despediram-
sc d-sta acolhedora cidade, reall-
zando o último.treino no Brasil.

O campo do Fluminense, não só

por êsse fato, como também, pelosportões terem sido franoueados ao
público, numa medida democráticado prefeito José Eugênio Miller, ouefoi aliás, bem re_eb'da por todosapanhou uma assistência tão nume-
rosa como a de domingo último,
sendo apurados cerca dé 00.000 cru-
zeiros. :' y "•'•..

FRACO O ESPETÁCULO

Maurinho salta para a cabeçada, vencendo, facilmente
seu marcador i ,

Pára o. repórter que vivia na con-ern tração do hotel "Sans Souci", as
últimas horas da estada dos jogado-res em Friburgo, e ainda mais pe-la' intensa expectativa dos "cortes",
não foi surpresa o pobre espetáculo
de futebol que foi dado aos frlbur-
guenses presenciar. O - desejo ma-
nlfesto de todos os Integrantes do"onze" nacional de chegarem o mais
breve possível junto a seus familla-
res tinha forçosamente de Influir

no rendimento dos mesmos, comode fato velo a acontecer.
Assim, vimos a seleção "A", lutarcom grandes dificuldades para der-rotar por apenas. 1x0, a seleção deFriburgo, que diga-se de passagem,apresentou-se desta feita mais har-mônica e com mais sentido de pe-netracão. O campo escorregadio não

permitia a nenhum quadro um fu-
(Contínua na 4.* página)

DECEPCIONA
Três derrotas consecutivas no "Torneio Rober-
to Pedrosa" — Abatido anteontem pelo Co-
ríntians — No Pacaembu, obteve o Fluminense
a sua segunda vitória, impondo-se ao Santos

por2x 1
jogos consecutivos sofreu numero
idêntico de derrotas, que já o
afastam consideravelmente da lis-
ta dos prováveis aspirantes ao ti-
tulo do certame entre clubes ca-
riocas e paulistas. Primeiro foi o
Fluminense, que o abateu por 4
x 0; depois, o Vasco, pela con-

<_>-

Ob-etvsBío • q_aH4aíe da maielra -
o alto valor artístico do móvel, __& st
convence ré que o novo conjunto Lula XV
que itóVHS A.R COSTA apresenta, sapo»
tudo quanto tol até iio.e tabrlcado no gênero.
Composto de ti peçaa magnltlcamtato trabalhadas
em madeira de marfim n__sslç_, essa nossa ereaçâo
se destaca nos mala luxuosos _mbl__tc_. como uma
verdadeira obra de arte.' ¦

Exposição e vendas em

moviis
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Julinho foL a baixa do último exercício em gramados brási-
leiros. Seu estado, entretanto, não apresenta gravidade

V0LTARÀ0 A SE EXIBIR
0$ "GL0BETR0TTERS

Sexta-feira e sábado, os Jogos transferidos da semana passada
— Em estudo nova programação

: O mau tempo reinante nesta ca-
pitai, com- fortes, chuvas que caíram
durante o fim da semana que pas-
sou, conspirou contra a sorte do pú-
blico esportivo da cidade, lmpedin-
do que a temporada internacional

dos Glob-trotters chegasse ao seu
bom termo.

. Assim «que, programadas três ro-
dadas para sexta-feira, sábado e do-

(Continua na "."• página)

tagem esquisita de 5 x 3, e, an-teontem, o Coríntians, que soubeimpor á maior coordenação de suaslinhas, lr.nçando o "glorioso" ào
último" posto da tabela.

A verdade indiscutível^ ê que aequipe alvl-negra não está pròdu-zindo de acordo çom suas verda-
deiras possiblidades técnicas. H^fa-
lhas no ataque e na defesa, e aligação dos dois setores não éper-
feita. O Coríntians autou melhor,
demonstrando ser um perigoso ad-versário• paia: todos os concorren-
tes. O trabalho coletivo do qua-dro paulista," de. um modo geral,agradou, embora o transcurso da-
peleja ficasse muito longe de cor-
responder á categoria' de represen-
taçSes tão famosas.

Assim, antes'mesmo qiie se a-
presentassem ' os tlezi clubes que
participam do "Torneio "Roberto
Pedrosa", o Botafogo não tem mais
ilusões quanto ao resultado que o
espera. Poderá somente reagir pa-

(Continua na ifi página)
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OUTRAS NOTÍCIAS
DE ESPORTE

na quarta página
PELOS CLUBES E ENTIDADES

O técnico Flávio Costa deverá
comparecer ao Tribunal de Justiça
Desportiva no dia 2_ do corrente, a
fim de depor no inquérito mandado
instaurar para apurar a responsabl-
lidada do treinador em criticas fel-
tas ao órgão judlcanto, em uma en-
trevtsta concedida recentemente na
TV.

Foram registados na F.M.F. os
contratos dos jogadores Néea, Ma-
rio Faria, Antonlnho, com a A.A.Portuguesa e revalidado o de Mi-
guel Cicarlno com o mesmo clube.

O Botafogo pediu licença à entl-
dade guanabarlna para disputar
uma partida amistosa, no dia 1 de
junho vindouro, em DIvinppolls, em
Minas Gerais, com o Guarani dessa
localidade.

O Estddlo d0 Maracanã no dia 18
de julho esti reservado para a rea-llzaçlo do Congresso Eucarístico.

IPOJUCAN já nâo: mais interessa
O ingresso de Ipojucan no Fluminense qne

parecia um assunto... consumado até há "pouco,
está em vias de náo se concretizar. ' Remot-s,
muito remotas mesmo, são as possibilidades' *
tal acontecer. ' '

Há uma séria divergência entre os clubes
Fluminense e Vasco, no qué concerne à par-
te financeira. Como já tivemos ocasião de
noticiar, o grêmio das. Laranjeiras interessa-
va-se pela aquisição do atacante em causa, desr
de que as negociações tivessem como base a
permuta de nm'jogador. No entanto, o Vasco
insiste no ponto de vista da venda do "passe''
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DESUNTEKESSA-SE O FLUMINENSE

Com referência ao assunto a nossa repor-
tagem abordou j ontem, o presidente Antônio
Leite. O dirigente tricolor pronunclou-se nestes
termos: ,•,,., ',•

— Praticamente estão afastadas as possibl-
lldades de Ipojucan ingressar no Fluminense, p
Vasco não concordou com a nossa proposta, isto
_, um'jogador e determinada quantia em di-
nheiro.. Essa é a conclusão em face do silêncio

Vencia o CoríntiansAjpor 1 x 0, quando Caiíyle encobriu,o,goleiro,.ma&á bola ohocoii^se
V ' . contra Va traveV ' "'Y."''":'
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O tento de Nardo liquidou a,^.. esperanças do. Botafogo. Vêem-se-o áuter caído e A-iíaií. iirtpá esforço, inúta^paraVdeterr a bola '.-."r -'--.tf ,
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V D _f% COMERCIAL
Falênciss o Concordatas

FALENCÍA8~ltEQUERü)Aii— Manuel Lopes Bruiiças - clH.i silva dc ConstruçftM, ,u„.„"

RIK'1'I.HAI RM IN*|N\H
Rus OfltM, m - ll-'n llnrl-iint.

TtlPfnnei i-r-vi
PIPÇO II'- *,SSI\*'!' III»

a-n-"-tm» t;**, miv*nu»l ..... CrJ Mim
BXTORIURAnual cr-, ;iiio,ui.

¦emestral  <•-$ Itn.OH
HOMERO AVULSO

Atrasado Cr» i.sn
gemlngo Cri 1.00
»o dia Cr» l.oo

EM 8AO PAIII.O (CAPITAI.)
(Por avlüo)

glMflttli Crt i,ooDemlngo cri l,ss

Cobradores atttt<rtr.adni! Pranclscn
Vieira de 80117a, Jníln Nunrs. .lote
Coelho da Silvo. Jnse Salvador
Gigante, Manoel Morlpj, M.trln
BlmSei Gonçalves, pndrn Jme dt' Sonza e Sebastião Lincoln

FARMÁCiÂS DE PLAMTÀO
Sfio ai seRUIntei ai (nrmnclos de;lanl0o, hoje, torça-folrn:
liun I» de Marco 11 - nua Se-

nador Pompeu 1)0 - Iltto Uns Ati-
(.TOtal 70. loia - Run RlAOhUOlu
I5S-A - Avenida Mem de Sá 230-Hiinn Vlicondo de nio Brnnco aiRuu Aurca 30 - nua dn l.npa
1.1 - nua Pedro Américo 73-A -
Ilun do Cntclo 230 - Rua (los la-
ranjolros 131 - nua Marquês do
Abrantes 110 - nua do Catete 107Rua Arnnldo Qulntela 115-A -
nua da Passargem G-A — Rua Mar-
nu ci. do Olinda 1)5-Il - Rua Silo
Clemente 02 - Run Humnlta 140 -
Run Joflo Lira Bl-A - Hua Mr-
quOs de Sfio Vicente 28 - Rua Dias
Ferreira 04-A - Avenida Copaca-
bnnn 74 - Run Siqueira Campos
83 — Run Duvlvler 18-A — Avenida
Copncahann 813-A - Avenida Co-nacabnnn 1130-A - Run Prudente
do Moraes 10 - Run Visconde de
Piraá non-A - Rua Visconde dc
Pira 530 — Avenida Copacabana

| PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ
Previsões do Departamento de Comérciodos Estados Unidos

Wasltlniiton, 24 (F.P.) — O De-
partamento do Comércio cbcla-
ra, hoje, 011c "a situação dns cs-
toques mundiais dc café deveria
melhorar os dois próximos pnos".
Avnlln, ainda, que a colheita
mundial de café cm 1053:4 atln-
fira 

40.600.onn sacas de 00 qui-os. Em 1952153, a produção se
elevera a 40.700.00(1 sacas e no
ano precedente, a 39.200.000 sa-
cas.

"As 
perspectivas da nrodução

mundial de café cm 195í'55, prós-segue o Departamento do Comer-
cio, parecem melhores do que o
Indica a atividade dos mercados
mundiais. Uma redução, esnera-
da aliás, na colheita do Brasil
poderia ser quase completamen-
te comoensoda por um aumento
das colheitas em outras regiões
do mundo. Cafeeiros adicionais
plantados nos cinco últimos anos
em vários países, nfio vão tardar
a começar a produzir e as pers-
peotlvas para 1955156 são mais fa-
vorávets. Além disso, é possível
que se observe uma queda na pro-dução mundial do café, à me-
dida que os consumidores forem
utilizando os estonues que cons-
tituiram em 195354.

No que diz respeito à colheita

Sâo diferentes

Maior íapacldoo»
Mnin, «ronomin
Comp/efo visibi/iaooe
lapidei noi consultai

J<í<o tatheta detalhado

fllGIMZlCtO S.S.
•t». In Oobm 'e-A.tu il-tjv

mundial de café em 1053154. o
Departamento afirma que, segun-
do ns indicações que possui, a
produção do Brasil "será prova-velmente mais próxima de ....
18.300.000 sacas de que das ..
18.100.000 sacas avaliadas proce-den temente". Acrescentou queum "aumento dos fornecimentos
procedentes da Colômbia indica
que a produção nesse pais atln-
gira 6.800.000 sacas em 1953154,
contra n avaliação em 1.° de
manjo último, de 6.700.000 sa-
cas".

O Departamento declara, flnnl-
mente, que no periodo de nove
mei-es terminado a 31 de março
último, os Estados Unidos im-
oortaram 16.600.000 sacas de ca-
fé, ou sejam 800.000 mais do quedurante o m-smo período da tem-
porada de 1953.

CASTANHA D9 PARÁ
Secundo Informa o Serviço de Ks-

tatlstlca da Produção, do Mlnlsté-
rio da Agricultura, o ParA produziu,
em 1052, 7.155.000 quilos dc castanha
do Pará, no valor de CrS44.075.67B,00.

Os maiores municípios produtores,
no Estado, são os sepuintes Marabá,
com 5.120.925 quilos; Ituplranga, com
410.250; Alenquer, com 408.400; Con-
celção do Araguaia, com 300.500 qui-
los.

PESQUISAS EM JAZIDAS
D£ APATiTA E SÃLGEMA

Trabalhos a cargo do Deferia-
mento Nacional da Produção

Mineral em Alagoas'
e Sergipe

Vão ser realizadas pesquisas na
mina de apatita existente no mu-
nicipio dc Arapiraca, no Estado
de Alagoas. De um milhão de
cruzeiros é a verba a ser aplica-
da, no corrente ano, pelo Depar-
tamento Nacional da Produção Mi-
neral, nos estudos preliminares e
de cubagem daquela jazida. Ten-
do lcva.ii a efeito, no ano passa-
do, trai-ulhos dc pesquisas e ex-
ploraçãn de salgema, no Estado de
Sergipe, aquele órgão do Minls>
tério da Agricultura, por intermé.
dio da Divisão de Fomento da
Produção Mineral vai prosseguir
nos estudos necessário/j a um com-
pleno esclarecimento da verdadei
ro valor da jazida em apreço. Fa-
ra ôsse fim, íoi reservada, no cor-
rente exercício, a dotação orçamen*
tarja .de 5 milhões de cruzeiros,
qüe será aplicada de acordo com
o programa que o Conselho Na*
cional de Minas e Metalurgia es-
tá preparando para o prossegulmen-
to dos trabalhos.

Companhia Siderúrgica
meiraBeko Mo

A diretoria comunica aos Srs. Acionistas que a partir do dia
10 do mês de junho próximo começará a pagar o dividendo refe-
rente ao exercício de 1953, ila base de 15% sobre o valor nomi-
nal da ação e a entregar uma ação ordinária nova por duas an-
tigas, conforme resolução das Assembléias Gerais Extraordiná-
ria e Ordinária de 10 de abril último.

Os Srs. Acionistas deverão apresentar os seus títulos para as
devidas anotações na sede social, em Sabará, ou nos escritórios
da Companhia em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os titulares de ações nominativas residentes no país rece-
berão o dividendo e as ações novas sem qualquer dedução ou pa-
gamento. Os titulares de ações ao portador receberão o divi-
dendo e as ações novas com dedução e reembolso à Companhia
das importâncias correspondentes ao imposto de renda (20%)
e seu adicional (15%).

A Companhia atenderá aos seus acionistas, nos lugares
acima indicados, diariamente, das 10 às 12 e das 14 às 16 horas,
exceto aos sábados.

Ficarão suspensas as conversões de ações nominativas,, a
partir de 20 até 30 do corrente, para organização das infor-
mações a serem prestadas ao Imposto de Renda.

COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA
JULES VERELST

Diretor-Superintendente -
(62685)

1030-A, loja - nua Siqueira Canv
pos 1(10 - Run Jullo (In Carmo IIRua Barão de S.1o Fcllx 143 -
nua ITdrn Ernoatn 011 - Avenida
Presidente Variins 3103 - Hua Bo."tcdltii lllpnlltii 102 - Ilun It-jtjlru
370-A - Rua Haddock Lobo :j0 -
nua Enta»lo rie sa 71 - Avenida
Paulo ac Frontin jm-D - RunFram-lrrrn Kuitcnln 1211 - Run Marli
e llnrros 1133 — ltua SAo Luiz Cion*
znga 760 — ltua General Gurjilo 474Rua São Januário 70(1 — Hua Ge-neral Rom 203 — Ilun Conde do
Bonfim 300 — Run Condo dc Bon-
fim 870 — Hun Burilo do Mesquita
700 - Hun Barão dc Bom Retiro
1B70-B - Run São Francisco Xn-
vier 420 - Hun Visconde dc Abuc-
to 34 — Rua Teodoro da Silva 840Rua Bnrão do Mesquita 238 —
Rua 24 dc Maio 605 - Rua Lino
Teixeira 174 — Hua Josfl Maurício
J0-A — Rua Liclnlo Cardoso 201 —
Hua Adolfo Berüomlnl 45-A — Hun
Dias dn Cruz 1 - Rua BnrSo do
Bom Retiro 1487 - Rua 24 do Maio
1007 — Hua Lins de Vasconcelos 503Hua Arqulaa Cordeiro 310 — RuaJosé Bonifácio 058 — Avenida Su-
burbana 7810 — Run Álvaro dc Ml-randa 201-B — Rua Condo do Azam-buja 921-A — Avenida Suburbana
32Q5-A — Hua Elias da Silva 417Rua Clarimundo de Melo 708-AAvenida Suburbana 10406 — Ave-nida Suburbana 8701 — AvenidaJoão Ribeiro 5 — Rua Cruz e Sou-
za 175 — Rua Lobo Júnior 2059 -
Avenida Antenor Navarro 43 —
Run Cardoso de Moraes 500 - Hua
Leopoldina Hcco 880. loja — Ave-
nida Nova Yorl; 14 — Avenida Gul-lherme Maxwell 438 — Rua Barrei-ros 014 — Rua Arocola 114-B —
Rua Mario Ferreira 112 — Hua Pa-dre Januário 2G7-B - Avenida dos
Dnmocrnticos 303-B - Rua Ur.inos
1385 — Run Leonidla 42-A - Hua
Romeiros 48-B — Rua Bulhfies Mar-
ciai 383-B - Rua Itahlra 80 — Es-trada Braz de Pina 830-B — Estra-
da Monsenhor Felix 000 — íua Fa-rlmà 158-A — Rua Lucas Rodrigues
10-A — Estrada Braz dc Pino 1300-ARua Corroa Dias 335-A — Hua
Maria Posos 21, 2» loja — Estrada
Marechal Rnnqcl 5"8 — Rua Caro-
Una Machado 10(10 — Sstr.ndn do
Otavlano 28G — Estrada Marechal
Ramiel 013 — Rua d"s Topazlos 47Estrada do Snnê 1025-A — Estta-
do Vicente de Carvalho 483-A —
Estrada Rio do Pau 30 - Lnnto do
Pavuna 45-A — Rua Acapú 184 —
Rua Caollão Couto Menezes 28 —
Praça Valqueirp 23-A - Estrada do
Jacarepaguá 7C58-A - Avenida Co-
nego Vasconcelos 72-A — Rua Be-
lisario dc Souza 36 — Avenida Cor-
delro de Farias 17 - Avenida Can-
robert Pereira da Costa 1533-A —
Rua Goulart do Andrade 8 — Hua
Augusto de Vasconcelos 20 — Rua
Santíssimo 13 — Rua Felipe Car-
floso 127-A — Rua Faxine 22-L —
Praça Carmela Dutra 3-3mm mm vfmwu

TIMOS PARA AS LAVOURAS
Silo Paulo, 24 (Asp.) — Falandor

o um matutino desta capital, o sr.i
Nestor Vam Loon Bode diretor daP
hospedaria do Departamento de I?
migração e Colonizarão do Estadiq,
assim se explicou. "Er verdadeiro,-
mente grande a procura de nem-
destinos para a Invoura, deventíp
destacar que somente de fazentleí-
ros paulistas temos cpdnstrado -il?-",
vado número dc pedidos aue /su-
peram a casa de MO mil pesrjojis.Daí — acrescentou — recnn/ie-
cermos a inteira providência dc!dl-
vulgação, decorando que indivíduos
continuam efetuando o tráfico, de
homens brancos, mandando huSjçâ-
los no Nordeste diretamente oara/ as
lavouras rio Estado de Goiás, 'onde
não vendidos como metcadorías. Tais
indivíduos tambnm ?"cm nes'a ca-
pitai, nas imediações da osíacão
do Norte, onde realizam igual, aliei-
amento que, por sinal, coi'stitue
crime previsto em Lei federal". Dis-
se entre outras coisas que,' quan-to ao comércio de compra e/verida
do nortestinos, mesmo com. /respel-
to aos casou que ocorrem tVasta Ca-
pita], o assunto ío,ig corup letainen-
te à esfera daquele 6r-jSb gover-namental, acrescentando^ '."Aqueles
que ingressam em nossa; hospedaria
nunca são' aliciados, prii? ouanto
anos 24 011 48 horas dor'o?tada, eles

.sãq. .cploeados,-. tjo trea, iá com des-
tino ao sertão, c que;(aliás, é es-
pontaneamente aceito ppr eles".

BÔLSA M VALORES DO RIO DE JANEIRO
Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio, V

N.° 95 de 24-5-1954

ESPÉCIE DE DI\{I3A8

¦ I

Categ.

USJ ALM. — PBQfNTO.

USS ESP. — rR'0NTO..

USS FINL. -/PRONTO..

1 r
US$ OH4C.fl-. PRONTO...

US$ ITAIJJÍY - PRONTO.

US$ IVO/. - PBONTO.

USS''URUG. - PRONTO...

DAH.jKH. — PRONTO.

I V-

1»
2>
3»
4»
6»

1»
í»

1»
2»
J»
4»
6»

1»
2»
3»
4a
8»

1»
2»
S*
4»
6»

1"
2»
3»
4»
d»

2»
3»
40
5»

1»
2»
3»
4»
5»

t

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas Licita (loa Sobrai

203.000 203.000
127.000 120.000
338.000 338.000
80.000 CO.000
22.000 22.000

7.000 —
611.06(1 60.000
68,660 68.000
íi.noo 0.000
6,000 6.000

8.006 —
105.000 3.000
36.000 38.000
3.000 —
1.060 —

3.069 3.000
70.600 8.000
57.660 57.000
14.000 il 14.000
1.000 —

140.000 00.000
146.066 117.000
200.000 200.000
49.600 49.000
5.00| 5.000|

38.000
81.000

153.000•21.000
O.000

248.000
67.600
96.600
36.600

9.000
I
I

322.066
462.000
566.666
42.660
14.000

20.000
20.0001

50.000

140.000
245.000
560.000
42.000
14.000

7.000

5.000
102.000

3.000
1.000

07.000

1.000

50.000
20.000

36.000
81.000
133.000

1.000
0.000

248.000
67.000
40.000
36.000
9.000

182.000
217.000

Aglo

Min.

AbIo

M:ix.
TOTAL imi CrJ

16,66
23,1(1
33,-tOi
40,ui;
8o,:o

13,10
23,10
40,00
63-20

12,00
16,00|

10,00
12,60
ÍO.EO
20,10

10,00
12,00
15,70
31,40
81,30

18,10
27.50
41.60
30,lo;
60,70,

13,60
26,26
40,00
53,50

12,00
10,30

10,00
12,00
17,00
22,66

10,00
12,00
20,20
40,10
81,30

VIDA MARÍTIMA
MOVIMENTO DE NAVIOS

NAVIOS ESPERADOS!
Longo curso passageiros!

15,00 15,00
20,00 20,10

¦ 1

15,00 15,00

1,50 1,50
1,80 1,80
3,01 3,01
4,33 5,81
8,04 8,04

3.316.100,00
2.973.206,00

12.0(0.1100,01)
2.734.060.00
1.973.700,06

796.760.00
1.704.006,60

386.600,00
310.800,00

30.000,00
678.300,00

30.000,00
96.000,60

934.000,00
298.900,00

900.000.00
1.404.000,60
3.238.106,60
1.616.960,00

406.500.00

300.000,06
401.100,00

750.000,00

210.000,00
441.000.00

1.685.600.00
185.220.00
112.560,00

TOTAL EM CRUZEIROS — 50.988.583,06

EXPLORAÇÃO, BA-SEDA
NATURAL-íiA ARGENTINA

Buenos Aires, 24, .— A primeirarealização industrial/ dedicada à ex-
ploração da seda viat.ural na Argen-
tina será inauguradn hoje, na loca-
lidade denominada.-! colônia Caroya,
nas cercanias de/ Cordoba.

Esse estabeleclrneu.to constitui pon-to de signlficaçiilo,, porque com êle
inicia-se a nova fíndústria de fiação
argentina da tefida natural, qabrange todo o , cftclo da produção,desde a criação dos casulos até à

mineiro", há outras pragas, que,
cm cert-rs regiões, ocasionam pre-
juizos, ás vezes ruinosos, para a
nossa cafeicultura. £' o caso, por
exemplo, da Cigarra, que suga a
raiz do café e ocasiona definha-
mento e mesmo morte da planta.
liara essa praga não existe ain-
da processo eficiente de combate,
limitando-se a ação do Instituto
Brasileiro do Café ao incentivo do
seu estudo nelas entidades cien-
tíficaò ligadas ao assunto. Outra
praga que também tem ocasiona-
do sérios prejuízos a algumas zo-
nas do pais é o Caramujo. Feliz-
mente, parn este existe combate,
embora relativamente caro, mas
bastante eficiente. Pulverlzaçõescom
Mctaldcido praticamente elimina os
Caramujos das lavouras. Tem ha-
vido sérias e incompreensiveis di-
íiculdades para a importação dês-
se produto. O Instituto Brasileiro
do Café está em entendimentos
com diversas firmas para a im-
portação e 10.000 quilos desse ro-
duto, que será destinado a zonas de
irfestação mais intensa dos cara-
ir.ujos. Com as observações que se
fizeram em torno dessa primeira
luta, que será efetuada no Brasil,
poder-se-á, então, organizar um
programa sistemático de combate,
em maior escala.

Outra praga é o Caruncho das
tulhas. Em alguns epósitos de Põr-
to de Santos, tem havido ataque
intenso desse caruncho em café
armazenado. Normalmente, não o-
casiona prejuízos consideráveis; no
entanto, em condições propicias, po-
de tornar-se multo importante. Aliás,
Isso já se verificou em alguns ar-

___ _ _ mazéns do referido porto. O Ins-
obtenção da suiarire e brilhante fa- tituto Brasileiro do Café articulou-
zenda. (P.P.). se com o Instituto Biológico de

Él
MENORES DO CAF

Movimenta-se o IBC para a luta contra a ci-
garra, o caramujo, e o "caruncho das tulhas"
Além da "broca" e do "bicho São Paulo no sentido daquela en-

LEILÃO DE CAMBIAIS
EM FLORIANÓPOLIS

EDIFÍCIO "HENRIQUE DUMONT"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CIVIA

Ficam convocados os senhores condôminos do Edifício «Henrique Dn-
mont", sito à Avenida Henrique Dumont n. 85, para a Assembléia Ge-
ral Extraordinária, quo sorá realizada às 17,30 horas do préxlmo dia 31
do maio- de 1954, segunda-feira, na sede da Imobiliária Civia S. A., à
Travessa do Ouvidor, 17 • 2.° .andar, em primeira convocação; ou, na
falta de número legal, às 18 horas, do mesmo dia e local, em segunda
e ultima convocação, com qualquer número de condfiminos a com o
objetivo do deliberarem sobre os seguintes assuntos; a) — Revisüo do
orçamento aprovado para o exercício de 1654, em face do novo salário-
minimo; b) — Exame da cobrança de cotas de apartamentos não habl-
tados; c) — Escolha da fórmula de rateio das cotas de condomínio;
d) — Exame o aprovação da minuta da Escritura, de Convenção; e) —
Assuntos Gerais.

IMOBILIÁRIA CIVIA S/A.
GUSTAVO PEDROSA JOPPERT

(10732)

MINISTÉRIO DA MARINHA
DIRETORIA DO PESSOAL

EDITAL DE CITAÇÃO
O Contra-Almirante José Espíndola, Diretor Geral:

Faz saber a todos que o presente Edital virem, ou dê^e,'
notícia tiverem, que chama e cita o Capitão-Tenente (IM),.'
DURVAL AUGUSTO CATHARINO a comparecer à Dire]-1
toria do-Pessoal até o dia 29 de maio de 1954, sob a pen p
de ser considerado desertor. E para que chegue ao o o-
nhecimento de todos e do dito oficial, mandou passar i«
presente edital que será publicado no "Diário Oficial",/e
no Boletim do Ministério da Marinha. Dado e passado ne ita
cidade do Rio de Janeiro aos vinte e um dias do mês ds
maio do ano de 1954. Eu, Augusto Manoel de Oliveira, J>ri-
meiro-Tenente (ES) da Reserva Remunerada, Encarreç/ado
da Segão de Expediente, escrevi.

JOSÉ ESPÍNDOLA k
\ Gontra-Almirante, Diretor Geral kl

Í X: (fO203)

LEILÃO DE CÂMBIO
Ontem, ma, Bolsa de Valores, realizou-se, mais um leilão

especial coyaí a Argentina, exclusivamente para imuortações de
frutas frcscW, secas e dessecadas, no total de 6. milhões de dó-
Iares-conven?ii; sendo licitados aoenas 99.000.mM, ágio de CrÇ10.000, rendf ícido a importância de CrS 990.000,00.

UfliMIS DE FRANCOS SUÍÇOS
A Bôlsa/de/ Valores vai dar Inicio 2" Categoria — Fr. suíço 1.008.500¦—¦----¦¦¦*- -¦ r Prêmio minimo de CrS 2.80:aos pregõe^de francos suíços
E' a se/tv.Vnte a relaçüo das dispo-

nibllldad(!s.' júe divisas divididas em
lotes para. o presSo do dia 28 de
maio de .Í1S54:

MOEDA:;iFHÀNCO SUÍÇO 3.225.000— PRONTO

Ia Cate»;pria — Fr. suiço 580.500 —
PrêniJ/o mínimo de CrÇ 2,33:
6 certificados de 43.000 528.000
41 ceffljificados de 21.500
6 crírtiflcados de 21.500

86.000
107.500

) /
10//fertlficados de
lOijctertiflcados de
10 vitértlflcados de

193.500

4.300
4.300
4.300

43.000
43.000
43.000

129.900

Total. 580.500

6 certificados de 43.000
6 certificados de 43.000

10 certificados de 21.500
11 certificados de 21.500

258.000
258.000

518.000

215.000
236.500

451.500

10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de

4.300
4.300
4.300

43.000
43.000
43.000

129.000

Total  1.096 500

tidade, de caráter cientifico, pro-
gramar as medidas de combate
necessárias para reduzir a impor-
tância da citada praga.

Além dessas pragas, existem ou-
trás, porém, de Âmbito mais res-
trito' e menos importante para as
quais, no momento, o IBC não
Julga necessário organizar combate
sistematizado.

3a Categoria — Fr. suíço 1.354.500
1 — Prümlo minimo de Cr$ 3,50:

/EMPRISTIMOS E LETRAS
f DO TESOURO
ÍSâo Paulo, 24 (ylsp.) — O sr.

Síívio Pacheco de Almeida Prado,
í/iíando na TARESP, propôs que
av entidade pleiteie a revogação do

í sistema de empréstimos através de
letras do Tesouro, visando à salva-
guarda doa legítimos interesses da
lavoura. Esse sistema, segundo a-
centuou, como está posto, propor-
dona uma taxa de juros elevada,
considerada mesmo, legalmente, de
usura, atraindo assim a preferên-
da dos Capitais privados. Para a-
gravar a situação, conforme frisou,
adotou a SUMOC duas novas reso-
luções. A primeira aumenta a por-
centagem dos depósitos obrigató-
rios dos bancos no Banco do Bra-
sil de.4 para G., o a segunda au-
menta . a taxa de juros de redes-
conto de 6 para 8,1

6 certificados de 43.000
6 certificados de 43.000
6 certificados de 43.000

10 certificados de 21.500
11 certificados de 21.500

258.000
258.000
258.000

774.000

215.000
236.500

PREÇOS DE ALGODÃO
EM DECLÍNIO

São Paulo, 24 (Asp.) — Nas prln-cipais regiões produtores de algodão,
segundo os relatórios dos engenhei-
uís-dtíiôiiujiiu» referentes au mês
de abril, ¦ s lavradores mostra-
vam-se preocupados com a queda
dos preços do produto. Os agri-
cultores chegam mesmo, na zona
de Presidente Prudente,, a atribuir
às firmas compradoras a respon-
sabilidade pela baixa observada
nos preços. Estas operariam na ca-
pitai com o objetivo de íorçar os
produtores, que já depositaram o
algodão nas máquinas, a feschafem
na baixa para soldar seus compro-
mlssos.

lí CULTURA DO TÕMÃTE-
EM SÂO PAULO

Sáo Paulo, 23 (Asp.) — Os re-
latórlos dos agrônomos regionais á
Secretaria da Agricultura referente
ao mês de abril, assinalam que
ja se Iniciaram as colheitas de
tomate em nosso Estado, cultura
esta que apresenta aspecto regular,
apesar de nela se terem verificado
casos de vlra-cabeça, bezourlnhos
predadores, como oenteceu em
Monte Alto: broca do fruto em
Itaré; vlra-cabeça e requeima em
Araraquara e vlra-cabeça, requei-
ma e pinta preta em lavouras com
deficiente tratamento preventivo, em
São Carlos,

O agrônomo regional de Avaré
obesrva que está havendo 'muita
procura de hortaliças por particu-
lares, enquanto por outro lado, vão
diminuindo naquela região, as hor-
tas comerciais, sendo que grande
parte das verduras são enviadas
de São Paulo. Observação que de-
ve ser anotada também é a que
encontramos no relatório de Assis,
onde se verifica que "há falta de
tomate, cotado a CrS 20,00 o qui-
lo talvez devido ás providências do
prefeito da capital, que proibiu a
importação feita pelo interior do
Estado". "Devido ao fato, acentua
o agrônomo, empreendemos uma
campanha no sentido do desenvol-
vimento dessa horticula, para ga-
rantla do abastecimento".

Os primeiros preços alcançados
pelo tomate em Monte Alto fo-
ram em torno dos 18 cruzeiros o
kg, os quais agora oscilam em
torno dos 14 cruzeiros o kg. Em
Itararé, 03 preços são de Cr$ ..
15,00 a 20,00, cruzeiros ho varejo,
e de Cr$ 300,00 a Cr$ 350,00 a cai-
xa de 30 kg, no atacado e em
Araraquara, a caixa está custan-
do 260,00. O agrônomo de São Car-
los assinala que uma fábrica' de
conservas abriu preço a Cr$ 2,00
o kg, mas espera-se a entrada de
outras fábricas no mercado. Em
Itapetinlnga o quilo está sendo-
vendido a CrS 6,00..

451.5P0

10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de

Total...

4.300
4.300
4.300

43.000
43.000
43.000

129.000

1.354.500

4a Categoria — Fr. suíço 193.500 —
Prêmio mínimo de CrS 4.66:

certificados de 21.500
certificados de 4.300

10 certificados de 4.300
10 certificados de 4.300

Total..

86.000
21.500
43.000
43.000

Florianópolis, 24 (Asp.) — O 92.0
leilão dc cambiais realizado pela
Bolsa de Valores desta capital, apre-
sentou o seguinte movimento:

Dólares chilenos - -la. 2a„ e
5a. categorias — não houve mo-
vimento; 3a. categoria — ofereci-
dos c vendidos 2.000 — ágioss mi-
nimo c máximo 15,00 - -total..
o0.000.00; 4a. categoria — ofereci-
tios e vendidos 1.C00 —ágios mi-
niino c máximo 20,00 — total ....
20.000,00.

Dólares japoneses -l.a categoria
oferecidos 6.000, vendidos 5.000
ágios minimo e máximo 10,00
total 50.000,00; 2a. categoria —

oferaldos 11.000 — vendidos 10.000ágios minimo e máximo 12,00
total 120.000,00; 3a. categoria —

oferecidos e vendidos 34.000 —
ágios minimo 16,25, máximo 16,30

total 553.390,00; 4a. categoria —
oferecidos e vendidos 3.000 — ágios
mínimo e máximo 30,72 — total
92.160,00;.

Dólares noruegueses — 2a., 4a.
e 5a. categorias — não houve mo-
vlmento; la. categoria — oferecidos
e vendidos 1.000 — ágios minimo
e máximo 10,00 — total 10.000,00;
3a. categoria — oferecidos e vendi-
doü 3.000 — ágios minimo e máxi-
mo 16,10 — total 48.300.00.

Francos franceses — la. catego-
ria — oferecidos e vendidos 2.000,00ágios minimo e máximo 0,0451-total 126.280,00; 2.» categoria —
oferecidos e vendidos 4.200.000 —
ágios mínimo 0,0415, máximo. .
0,0416 — total 174.475,00; 3a. cate-
goria — oferecidos e vendidos ..
9.450.000 — ágios mínimo 0.0750, má-
ximo 0.-0753 — total 709.940,00;
4a. categoria — oferecidos e vendi-
dos 1.050.000 — ágios minimo e má-
ximo 0.0005 — total 95.025,00; 5a.
categoria — oferecidos e vendidos

7IW.O0C — ágios minimo e má-
ximo 0.L906 — total 137.200,00.

Coroas suecas — la. categoria —
oferecidas e vendidas 20.000 — ágios
minimo 2,24. máximo 2,24 — total
44.800,00; 2a. categoria — oferecidas
115.000, vendidos 100.000 — ágios mi-
nlmo e máximo 2,40 total 240.000,00;
3.a categoria -oferecidos e vendi-
das 45.0 — ágios mínimo e máxi-
das 45.000 — ágios minimo e máxi-
mo 5,40 — total 240.000,00; 3a. ca-
tegoria — oferecidas e vendidas..
45.000 — ágios minimo e máximo
5,40 — total 244.800,00.

O 93.° leilão, realizado no dia
seguinte, apresentou o seguinte mo-
vimento,

Dólares espanhóis — la., 2a. 4a.
e 5a„ categorias — nâo houve mo-
vimento; 3a. categoria — oferecidos
e vendidos 6.000 — ágios mínimo
23,30, máximo 23,30 — total..
139.809,00.

Dólares gregos — la„ 2a. e 5a.
categorias — não houve movimento,
3a. categoria — oferecidos e vendi-
dos 4.000 — ágios mínimo e má-
ximo 17,70 — total 70.800,00; 4a. ca-
tegoria — oferecidos e vendidos
1.000 — ágios mínimo e máximo
20.20 - -total 20.200,000.

Dólares tchecos —. la. , 2a., 3a.,
5a., categorias — não houve mo-
vimento; 4a. categoria — ofereci-
dos e vendidos 1.000 — ágios mi-
nimo e máximo 31,10 — total,
31.100,00.

Coroas dinamarquesas — 3a. cate'
gorla — oferecidas e vendidas..
42.000 — ágios minimo e máximo
2,45 — total 374.860,00.

25/5. (N) Paololoscanelll, (S) E-
:u-dot. 'Nl CHIc.

20/5. |S) Nighlar Drlgadc, (.Vliilu-
lio Ceiaré, <S) Anna "C", (S)
North King.

27/5. (S) Vera Cruz, (N) Brnsll.
(8) Itcys.

28/5. (S) Peru, (N) Lnvolalcr,
(¦S'i nln Jachal, (IV) St. Thomas.

30/5, (Nl Auguslus, <S) Corrleles.

Longo curso — rarguclroir

24/5. IS) Alphcsnt, (N) La Loglna
(8) Cap, Hcnscls, (N) Mormncroy,
IS) Eckcro, (N) Pampas, (S) Hol-
ber,-?, (S) Flandrcs, (S) OJcro, (N)
Twcd.

25/5. (N) Aurora.
27/5 (S) Louls Shcld, (S) Del

Mundo, (N) Bnrdaland,
28/5. (JV) St. Thomas, (N) Dalslu

Maru (8) Alkald.

Navios com trigo:

24/5 — Altamar.
a/d. — Módica.

— Ichlantrader.
— Ginmbattlsta.

Navios frlgorlllvos:.
25/5 — Rio Mendoza
28/5. — Ana "C"

Navios tanques:

Nenhum.
NAVIOS ATRAC/.flOS:

Cais d aGamboa:

P. Mauá — Rio Guadiana
P. Mauá — Sáo Leopoldo

Arm. Prov. Issia — franc,
Arm. 1 — North King -

guind. Import.
Arm. 1 — Uruguny Star — Ingl.,

2 gulnd. import.
Arm. 2 — Santa Catarina — alem.,
guind, import.
Arm. 3 — AAgtedyk — hold, 5

gulnd. import.
Arm. 4 — Loide Argentina —

nac, 3 gulnd. Import.
Arm. 5 — Babltonga — alem.,
gulnd. Import.

Arm. 7 — Sueda — suceco, 4
gulnd import.

Arm. 8/9 — Marco Foscarlni —
ital., import.

Frigorif. — Mexican Rcefer —
dln., 3 gulnd. import.

Pat. 9/10 — Dodin Morsano — ital.,
guind. export.
Arm. 10 — Rio Belm — arg.,
guind. import.

Arm. 12 — Graveland — hold.,
4 guind. import.

Arm. 13 — Itabcrá — nac, 4
guind. Import.

Arm. 14 — Rio Guaporé — nac,
4 guind. import.

Arm. 15 — Itaquatié — nac, 4
guind. import.

Arm. 16 — Pirangy — nac, 4
guind import.

Arm. 18 — Charrua — nac, 4
guind import.

Arm 17 — Hlo Grnnde — Ital.,
("Ulnd. Import.
Arm in - Broilluzo — nac, 1

rjulnd innort.
Arm 1» — tlcmlmry — nac.,4

guind. Import,

Cais de São Crl.tóvão:
Arm. 22 — Lapatalo — nrg„ im-

nort
3Arm. 23 — Amnrngy — nac,
Import,

Arm. 24 — Guarntan — nac,
gulnd. Import.

Arm. — Estcro — pnn„ import.
•,al. !.

P. Carvão — Arlbln — Ital., 2
gulnd. import.

P. Carvão — Siderúrgica 8.° —
nac. 1 gulnd. import.

P. Carvão — Siderúrgica 3.° —
nac, 1 gulnd, import.

Arm. 30 — Aratimbô — nac, 4
gulnd. Import.

Cais do Caju:

nac.
nac.

export.
pan.,

P. Madeiras — Taunssú — nac,
guind. Import.

P. Madeiras — H.M. Marlopcs —
nac, 2 guind. import.

P. Madeiras Arary — nac, 1
gulnd. import.

Arm. 31 — Hatal — nac, 1 gulnd.
import.

Arm. 31 — Maria Cristina — nac,
gulnd. Import.
Arm. 32 — Thcmls — nac, 2

guind. Import,
Arm. 33 — H.M. Tauete 2.° —

nac, 2 gulnd. Import.
Arm 33 — Laguna — nac, 2

guind, import.

Vapores de longo curso — aguar-
dando atracação:

Nenhum.
Vapores de cohotagem — aguar-
dando atracação:

Norte, Tambahú, Sinta Helena.

Iates de pequena cabotagem —
aguardando atracação :M

Alaidc Dourado.

GRANDE PRODUÇÃO
DE MILHO EM 1954

Em conformidade com os dados
do Serviço de Estatística da Produ-
ção, do Ministério da Agricultura,
a safra de milho dc sete Estados,
no corrente ano, está assim prs-
vista (em toneladas): Minas Gerais,
1.522.645; São Paulo, 1.399.698; Rio
Grande do Sul, 1.269.024; Paraná,
1.194.883; Santa Catarin/, 405.804;
Goiás, 162.989; c Mato Grosso. 82.829.
O total elevou-se a 6.047.877 tonela-
das.

Esses algarismos são superiores
aos da safra dc todos os Estados,
cm 1952,e aproximados do total da
safra geral de 1953.

A área cultivada nos sete Esta-
dos é de 4.1S6.375 hectares.

(in-Ho credora dn Impõrtánch SãCrS líi),500,00, reuuereu a jj!
ilu falência da firmu supra ei.tauclccida à rua Muyrlnk Vel»»11-1.» amlnr, snla 404. "•

Manoel Sales dc Barros - N„Juuodaio.» Vara eivei" Uo"!uno Maohado, dizemlo-ee credorüa lmpor!ftiiola dr CiSi».000.00,;.nqu««* a dWriii.';ao da falôlicia da firma sunr-estabelecida à rua dan MImom!1.185, casa 3, '

DESPACHOS - B;U1Co Ex.pansao Comercial do Brasil s a
r O Juiz da10.» Vara CIvíI, mImpugnarão de crédito dc Ge.raldo Machado IMquct c outrosmandou ouvir os Impugnado»;

' Saul Gcndzcl — O Juiz da 17»Vara Civel mandou ouvir o re*querente sôbrc o pedido delis. 19.

Ferragens e Metals SantoCristo Ltda. - O Juiz da H»Vara CIvcl mandou incluir oscréditos dc Industriais Brasllei.ra Produtos Metálicos - CrS84.147,00-Cia. Com. Ind. díFerro — CrS 73.216,80 e outros.

„ AS?£S EXECUTIVAS AFO-KADAS - Exequente, FelisbeloPimparcl da Cruz - Executada,Hermes Alves Ramos — Dcbiln-CrS 60.000,00. 10,

Exequente, Luciano Franco-Executado, Macofc Ltda. -nf.
lrito: CrS 110.000,00.

Exequente, dr. Sandoval Conrea Aguiar — Executado, Al-varo Araouca e Edmundo San-tos Filho — Débito: CrS40.000,00.

Exequente, Adriano Maurj -.Executado, Joaquim Inácio daFonseca — Débito: CrS30.000,00.

SINDICATO DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DO RIO DE JANEIRO
Sede Social Rua do

Senado, 213
Solicitamos o comparecimento dos

cenhores Associados na Assembléia
Geral Extraordinária (em prossegui-
mento a realizada em 11 do corren-
te) que se realizará em nossa sede
soclai no próximo dia 26, quarta/-
feira, ás 14.30 horas, obedecendo a
seguinte ordem do dia:

"Exame e discussão dos proble-
mas da indrtstria da construção civil
em face dos novos níveis de sala-
rios!'.

Tendo em vista a importância do
assunto, contamos com o lndispcnsá-
ve! comparecimento dos presados
Consóclos.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 1954
— Eno» Eiiüordo V. Pederneiras —
Presidente (10742)

WS DE UM MILHÃO E CEM
MIL TONELADAS DE ARROZ

EM SÃO PAULO
O Estado de São Paulo ocupa o

primeiro lugar na produçáo brasi-
leira de arroz. Sua safra, no cor-
rente ano, foi prevista em 18.596.280
sacos de 60 quilos, ou sejam ., ,,
1.115.777 toneladas.

Segundo o Serviço de Estatística
da Produção, do Ministério da A-
gricultura, a área cultivada é de
691.629 hecatares.

Segundo informa o Serviço de Es-
tatistica da Produção, do Ministé-
rio da Agricultura, a área cultivada
é de 691.629 hectares.

MOVIMENTO DE CAFÉ NOS
PORTOS DE EXPORTAÇÃO

Em 17 de maio corrente foram
negociadas com o exterior 30.430
sacas de café, sendo 6.924 em San-
tos, 3.290 no Rio, 1.756 em Vitó-
ria e 18.550 em Paranaguá.

Na mesma data foram despacha-
das para exportação 19.159 sacas,
sendo 3.250 no Rio, 4.843 em Santos»
6.691 em Vitória, e 4.375 em Parn#
naguá.

Ainda no mesmo dia, os embar-
ques para o exterior atingiram
16.209 sacas, sendo 5.750 em Santos,
9.209 no Rio,, 750 em Paranaguá
e 500 em Salvador.

Até o dia 17 de maio foram em-
barcadas 14.054.092 sacas, sendo. .
13.708.174 para o exterior, e vendi-
das 15.200.688 sacas da safra 1053/54.

CONCORDATA DEFERIDA— Hotels lícRcnlc S.A. - n•íuiz da 15.a Vara Civel deferiao pedido dc concordata da fir-'ua supra, estabelecida à Ave*lica, 952. Nomeou comissário
o credor Banco Borges S.A.

f-ALECEU STÜART ^
MILLIGAN

Londres, 24 — Faleceu o generalStuart Milliüan Andcrson, presiden*té e Diretor-geral do "Exclianse
Telegraph" aos 75 anos.

O "Exchange Telegraph" i umaagência inglesa que tem o mono*
pollo das cotações do "Stock Es*chango". (F. P.).

CIEBITALIA — Comerchl Impor,
tadora Exportador Br:> :i Itália
Ltda. estabelecida ncsin rl-de arua Juan Pablo Duarte 15 e com
filial a rue. Tenente Pena n.'262 em
S. Paulo, torna público a todos os
Interessados, amlíos e fregueses,
quo o Sr. VITO CATALANI nâo
mais pertence ao seu quadro Eoclal*
lendo se retirado conforme dlstrato
social de 6 de maio corrente, ceie-
brado nas Notas do 13» Cartório da
Oficio.

"CIEBITALIA" — Comerei"! Im*
7iorftin*ora Brasil Itália Ltda" — (a)
ilegível — Sócio Gerente (13994).

Associação dos Amigos de Itatiaia
AVISO

Temos o prazer de convidar os Srs. associados para
uma assembléia geral, 1." e 2.' convocação, a qual se rea*
lizará às 16 horas do dia 28 do corrente à Rua Álvaro
Alvim 21-10A, para a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da nova Diretoria
b) interesses gerais da Associação

(a) MOACYR MOURA COSTA
Secretário-Oeral

(11834);

MERCADO DE NOVA YORK
Wowa York, 24 — 0 café SantoB"S" para entregas futuras fechou

hoje em baixa de 95 a 127 pontos;
Foram vendidos 171 contratos.

No mercado para entrega Imedla-
ta, o Santos 4 acusou uma baixa de
1/2 centavo, cotando-se no fecha-
mento a 8B centavos a Ubra-pêso.
Os cafés colombianos baixaram 3/4
de centavo, cotando-se a 85 3/4 cen-
tavos de dólar a libra-pêsa.

O cacau para entrega Imediata
cotou-se hoje a 384,48 cruzeiros a
arroba, subindo 50 pontos. O Bahia
Superior cotou-se a 417,79 cruzeiros
a arroba, subindo 100 pontos. (U.P.)

Edifício "CALEDÔMA"
Administração Predial Civia

Ficam convocados os senhores condôminos do Edifício "CaledinlaS
sito ú Rua Paulo César de Andrade n. 108, para a Assembléia Geral
Extraordinária de Co-Proprlctárlos, que será realizada âs 17 horas io
nréxlmo dia 28 do mês de maio de 1954, sexta-feira, na sede da Imo*
binaria Civia S. A., à Travessa do Onvidor, 17 - 2.» andar, em pri*meira convocação; ou, na falta de número legal, &s 17,30 horas, flo
mesmo dia e local, cm segunda c última convocação, com qualqntrnúmero de condôminos e com o objetivo de deliberarem sobre os te*
guintes assuntos: a) — Revlsüo do orçamento aprovado para o exer*
ciclo de 1954, cm face do novo salário-mínimo; b) — ElelçSo e possado novo síndico; c) — Assuntos gerais.

IMOBILIÁRIA «VIA S/A.
GUSTAVO PEDROSA JOPPERT

(10731J

107.800

193.500

I

Sindicato da Indústria de Alfaiataria
e Confecção de Roupas de Homem,

do Rio de Janeiro
EDI TAL

Feio presente, e em cumprimento i Portaria Ministerial D. 11, de
11 de fevereiro último, liem como em obediência tol estatutos, convoco
os senhores associados dêste Sindicato para a votacio no pleito que se
realizará na sede i. Avenida ffreze de Mdo n. 13, 4.e, grupo 409, a fim
do eleger a Diretoria, Conselho Fiscal 6 Representantes janto a Fe-
deraçüo, com os respectivos suplentes, no dia 25 do corrente mês. A vo-
tação. fiscalizada pelo Ministério do Trabalho, começará as 8 horas,
prolongando-se até às 20 horas, qnando sorá encerrada, devendo o to-
tante comparecer munido do recibo da mensalldado dp mato « da «na
carteira do ldenttdaflj&BjQ de ítnetop, ül S*f"i, i carreira ae íucmiuane.

COMISSÃO ORGANISADORÂ DA
III REUNIÃO PLENÁRIA DO

COMITÊ CONSULTIVO
DO ALGODÃO

O ministro das Relações Exterlo-
res, professor Vicente Ráo, assinou
portaria designando oa seguintes
membros para integrarem a Co-
missão "Organizadora da XHI Reu-
nião Plenária do Comitê Consulti-
vo Internacional do AlgodSo, a rea-
Uzar-se em SSo Paulo, a 7 de junho
de 1954:

Representantes do Ministério dos
Relações Exteriores: Secretário

.Quintino S. Deseta, Secretário Exe-
cutivo da Comissão, e D. Lucia Ma-
rinho Pirajá;

Representante do Ministério dia
Fazenda: José Garibaldi Dantas;

Representante do Ministério da
Agricultura: engenheiro agrônomo
Joaquim da Silva Tavares; '

Representante da Confederação
Rural Brasileira .Acâcio Gomes;

Representante da Bolsa de Merca-
dorladorl» de SSo Paulo: Fernan-
do de Almeida Prado;

Representante da Federação dai
Indústrias do Estado de SSo Paulo;'
Américo Capone; e

Representante do Sindicato do
Comércio Atacadista do AlgodSo do

VENDAS DE CAFÉ PARA
EXPORTAÇÃO

' No dia 20 de maio corrente fo-
ram vendidas, para exportação, na
praça de Santos 17.218 sacas de
café e na do Rio 5.881.

O café negociado em Santos ren-
deu as seguintes divisas:
1.288.609,74 dólares-americanos,
117.232,20 dólares-convênio sobre a
Alemanha, 31.873,50 dólares-convênio
coroas dinamarquesas, 1.572.990,00 o-
rôas suecas, 128.320,50 dólares-con-
vênio sabre a Itália, 23.070.000,00
francos franceses e 725.250,00 fran-
cos belgas.

No Rio, o café vendido naquela
data proporcionou 215.160,00 dólares-
americanos, 28.500,00 dólares-convê-
nio sóbre a alemanha, 202.035,00 dó-
lares-convênlo sóbre a Argentina,
114.750,00 sóbre o Chile e 428-09-01
libras esterlinas.

No dia 18 do corrente foram ven-
dldas para exportação em Vitória
1.628 sacas de café, rendendo em
divisas: 102.729,00 dólares-convênio
sobre a Argentina, 9.050,00 dólares-
convênio sóbre o Chile e 7.800.000,00
francos franceses.

BANCO
PROUR S. A.
70/ Depósitos/O Populares

Expediente ininterrupto,
de 9 às 17 horas
R. SETE, 99

(49885)

DECLARAÇÃO
Tendo-se extraviado • documentos

dc minha propriedade, entre os quais
uma nota promissória em branco
por mim assinada, venho fazer pú-
blico que não assumo nenhuma res-
ponsabllldade pelo pagamento do
mesmo titulo, bem como em relaçüo
a quaisquer outros que tragam a mt-
nha assinatura,

Rio ds Janeiro, 24 do Maio de
1954 — (a) Alice de Magalhães

(10709)

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO RIO DE JANEIRO

í ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(1.° e 2." CONVOCAÇÃO)

Consoante a alínea "a" do art. 28 dos nossos Es*
tatutos, convoco os srs. associados a reunir-se em assem*
bléia geral extraordinária, às 14 horas do próximo dia 28
do corrente, em 1." convocação, na nossa sede social, ò
Rua da Quitanda n. 3, 10.° andar, e às 16 horas, em 2."
convocação, no mesmo local, caso não haja número paia
a primeira, com os seguintes fins:

Discussão do aumento salarial pleiteado pelos co*
merciários;

Estabelecimento do aumento das mensalidades.
Em 1." convocação a assembléia só funcionará com

a presença de maioria absoluta do corpo associativo, po*
dendo, em 2." funcionar com qualquer número de sócios
quites presentes.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 1954.
JESUINO LOURENÇO

Presidente.
(63615)

TENHA SEMPRE EM VISTA
'A

/GARANTIA INDUSTRIAL PAULISTA"
COMPANHIA DE SEGUROS
^FUNDADA EM 1924

Capital Cr$ 10.000.000,00
Reservas Cr$ 21.915.984,50

ACIDENTES DO TRABALHO — ACIDENTES PESSOAIS -
INCÊNDIO — LUCROS CESSANTES - TRANSPORTES

RIO DE JANEIRO
TEL: 22-1033 TEL: 42-7777
li MA DO CARMO, 9 - 6° AND. .

mw.
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RELAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE "DIVISAS"
"* kL

divididas em lotes para os pregões dos dias 25 e 26 de maio tle 1954

PREGÃO DO DIA 25 DE MAO DE 1954ARGENTINA
PRONTO

210,(ion 3" Categoria — us$ Tch, un nno
l'rímlo mínimo do Cr$ l,i,on:

u cstetorla - uss An.. 3fl.nno
1 

prímlo mínimo do CrS 10,00:

certificados do
10 cortlllcodo» do
10 certificados do
10 certificados de

1.000
í.ono
í.noo
1.000

o.ooo
10.000
ín.qm
10.WO

Í5.001)

Total. 33.000

ii Catcínrln — USS Arg. 12.000
Frímlo mínimo do CrS 12,00:

I certificado» de 0.000

• certificados dc 1.000
s certificados dc l.ono
8 certificados do l.ono
g certificados do 1.000

Total.

40.000

8.000
8.000
8.000
8.000

32.000

72.000

li Catcdoria — USS Ars. 36.000 —
Prêmio mínimo do Cr$ 16,00:

| certificados de 1.000
8 certificados de 1.000

10 certificados do 1.000
10 certificados do 1.000

Total.

8.000
8.000

10.000
10.000

38.000

36.000

li Catexorla — US$ Ars. 84.000 —
PrCrriio minimo do Cr$ 20.00:

10 certificados de 5.000 50.000

I certificados dc
8 certificados dc
8 certificados de

10 certificados de

1.000 8.000
1.000 8.000
1.000 8.000
1.000 10.ooo

5 certificadas do
certificados do
certificados do

5.1100
5.000
5.000

Total,

25.000
25.000
30.000"ÕÕTÕÕÕ

~BOTÕÕO

certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados dc

8 certificados de

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

3. ono
5.000
s. noo
5. ono
5.000
8.000

33.000
Totnl  113.000

4» Categoria — USS Tch. 0.000 —
PrCmlo mínimo dc Cr| 50,00:

certificados de
certificados de

1.000
1.000

4.000
5.000

.1.000

5a CntCfTorin — USS Tch. 8.000 —
Prêmio mínimo dc Cr$ 50,00:

8 certificados de 1.000 6.000.

Totnl. 1.000

MOEDA: US$ 2.400.000 — PRONTO

1» Categoria — USS 036.000 — Pri-
mio mínimo dc Cr$ 10,00:

Total.

34.000

84.000

• Cütcsorla - USS Arg] 12.000 -
Prômio mínimo de CrÇ 50,00:

( cerllflcados de
6 certificados de

1.000
1.000

8.000
6.000

6.000

Total. 12.000

JIOEDA: USS BOLÍVIA 50.000 —
PRONTO

1» Categoria: USS Boi. 50.000 —
Prêmio minimo de Cr$ 10,00:

4 certificados de
4 certificados dc

5 certificados de
5 certificados de

5.000
5.000

1.000
1.000

20.000
20.000

40.000

5.000
5.000

10.000

Total. 50.000

certificados dc 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de in.000
certificados dc 10.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000

540.000
certificados de
certificados de
certificados dc
certificados dc
certificados de

fl ccrtiffcpíos de
cert1 doados de
certificados de
certificados de
certificados de

certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados dc
certificados dc
certificados do
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
l.ono
l.ono
1.000
1.000
1.000

MOEDA: US» CHILE 60.J00 -
PRONTO

1» Categoria — USS Chile 3.000 -
Prêmio mínimo de Crf 10,00:

3 certificados de 1.000 3.000

Totnl, 4.000

2» Categoria — USS Chile 17.000
PrCmlo mínimo do Cr$ 12,00:

8 certificados de
0 certificados de

1.000
1.000

8.000
0.000

17.000

Total. 17.000

3» Categoria — US? Chile 34.000 -
Prêmio mínimo de Cr? 15,00:

6 certificados de•1 certificados dc

Total.

5.000
1.000

30.1100
4.000

34.000

4» Categoria — USS Chile 4.000 —
Prêmio mínimo de CrS 20,00:

4 certificados de 1.000 4.000

Total. 4.000

5» Categoria — US» Chile 2.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 50,00:

2 certificados de 1.000 :.C00

Total. 2.000

MOEDA: USS JAPÃO 810.000 —
PRONTO

1» Categoria — US» Japão 07.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 10,00:

30 000
30.000
í0.000
30.000
30.000
30.000
30.oon
30.000
30.000
30.000

300.000

8.000
8.000
8.000
8.000
8.001
8.00(1
8. ono
8.001
8.000
8.000
8.000
8.000

06.000

Total....  036.000

«0EDA: US$ HUNGRIA 150.000 —
PRONTO

1" Categoria — US» Hung. 18.000 —
Prêmio mínimo de Cr$ 10,00:

9 certificados de
t certificados de

1.000
1.000

0.000
0.000

18.000

Total. 18.000

t. Categoria — US$ Hung. 12.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 15,00:

I certificados de 10.000
t certificados de 5.000

50.000
30.000

t certificados de
certificados de
certificados de

1.000
1.000
1.000

8.000
8.000
0.000

25.000

Total  105.000

4» Categorls — US» Hung. O.OOO —
Prêmio minimo de Cr» 20,00:

I certificados de 1.000

Total.

S.OOO

S.OOO

f Categoria — US» Hung. 6.000 —
Prêmio mínimo de Cr$ 50,00:

! certificados de 1.000 6.000

Total. 1.000

2» Categorls — USS 792.000 — Prê-
mio mínimo de Cr» 12,00:

certificados de 10.000
certificados de 10.001
certificados de 10.060
certificados de 10.000
certificados de 10.011
certificados de 10.000

70.000
70.000
70.000
70.000
7f>.CH0
70.000

certificados de
certificados de

certificados de
certificados de
certificados de

10.000
5.000

1.000
1.000
1.000

30.000
40.090

0.000
0.000
0.000

Total.

27.400

97.000

certificados dc 1.750.000 8.750.1101
certificados de 1.750.000 10.500.000
certificados de 350.00n 2.000.000
certificados do 350.000 2.11110.001
certificados dc 350.000 2.000.000

Total. 62.650.000

3» Categoria — Frs. fr. 142.100.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 0,043:

8 certificados de 3.500.000 28.000.00U
3 certificados dc 3.500.000 28.000.000
8 certificados de 3.500.000 28.000.000
8 certificados dc 1.750.000 14.000 000
8 certificados dc 1.750.000 14.000.000
8 certificados de 1.750.000 14.000.000
7 certificados de 350.000 2.450.000

certificados dc
certificados de

8 certificados de
8 certificados de
8 certificados dc

350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

2.450.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000
2.800.000

Total  142.100.000

4» Categoria — Frs. fr. 10.250.000-
Prêmio mínimo de CrS 0,0572:

CAMBIO
Ontem, Gsae merendo funcionou

calmo, tendo o Danço do Brnsll ofi-
clallzailo nu seguintes taxas:

Vond. Comp.

Mbra 52,0050 51,4080
Dólar 13.U2 18,30
1'ruir.o SUÍÇO .. .. 4,4230 4,2834
BélBloa 0.3791) 0,3039
França 0,0530 0.0525
Púso argentino .. 1,3520 1,3101
Peso uruguaio .... 5,9030 5,0842
Pso boliviano .. 0,3137 —
Plorlm 4,0704 4,8489
Portugal 0,6007 0,0320
Coroa tucea 3,6402 4,3513
Coroa dlnamarque-
na 2,7499 2,6340

Coroa Tchoco-E«lo
vaca 2,0130 2,35

O Banco do Brasil afixou para
compra do ouro tino «1.000/1.000 o
preço de CrS 20,8170.

MEDIDAS CAMBIAIS FIXADAS
PELA CAMARA SINDICAL

CAMBIO OFICIAL

(Dia 21-5-954)

3 certificados dc 1.750.000
10 certificados dc 350.000
10 certificados de 350.000
10 certificados de 350.000
10 certificados de 350.000

5.250.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000

Total  19.250.000

5« Categoria — Frs. fr. 8.030.030 —
Prêmio mínimo de Cr$ 0,143:

8 certificados dc
8 certificados de
7 certificados de

Total..

350.000
350.000
350.000

2.800.001
2.600.OOO
2.450.000

8.050.000

MOEDA: SWED. KR.
PRONTO

2.850.000 —

1» Categoria — Swed. Kr. 285.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 2,00:

certificados de 50.000
certificados de 25.000

10.000
125.000

6 certificados de
6 certificados de

5.000
5.000

30.000
30.000

2» Categoria — US$ Japão 162.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 12,00:

5 certificados de 10.000 50.000

certificados de
certificados de
certificados de

certificados de
certificados de

5.000
5.000
5.000

1.000
1.000

25.000
35.000
35.000

95.000

7.000
10.000

17 090

60.000

Total '. 285.000

2» Categoria — Swed. Kr. 1.710.000
— Prêmio minimo de Cr$ 2,40:

Total  162.C00

3» Categoria — US» JapSo 502.000 •
Prêmio mínimo de Cr» 15,00:

420.000

10 certificados de
10 certificados de '
10 ccrtlficndoa dc
10 certificados de
10 .certificados de
10 certificados de

10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de
12 certificados de

5.000
5.000
5.000
5.000
5 000
5.000

1.000
1.000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000

M.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

300 000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.ooo
12.000

72.UÜ0

Total  792.000

3» Categoria — US» 600.000 — Prê-
mio minimo de Cr» 15,00:

8' certificados de 10.000
5 certificados de 10.000
5 certificados de 10.000
5 certificados de 10.000
5 certificados de 10.000
5 certificados de 10.000

50.000
50.000
50.CC0
50.000
50.000
50.000

300.000

MOEDA: US» POLÔNIA 300.000 -
PRONTO ¦

1» Categoria — US» Pol. 75.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 10,00:

7 certificados de 8.000 35.000

10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de

1.000
1.000
1.000
1.000

Total.

10.000
10.000
10.000
10.000

40.000

75.000

P Categoria — US» Pol. 45.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 12,00:
! certificados de 8.000 15.000

10 certificados de 1.000
10 certificados de 1.00010 certificados de 1.000

10.000
10.000
10.000

30.000

Total. 45.000

certificados de
6- certificados do

certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados ds

8.000
5.000
S.OOO
5.000
S.OOO
5.000
S.OOO

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

210.000

certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certlflcndos de
certificados dc
certificados de
certificados dc
certificados de

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

10.009
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.010
10.000

certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000
certificados de 10.000

70.000
89.000
80.000
80.000

310 000

certificados de
certificados de
certificados de
certificados de

certificados de'
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de

5.000
5.000
5.000
5.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

30.000
40.000
40.000
40.000

150.000

7.000
8.000
9.000
0.000
9.000

42.000

Total  502.000

4» Categoria — US» JapSo 41.000
Prêmio mínimo de CrS 20,00:

8 certificados de S.OOO 25.000

8 certificados
8 certificados

de
de

1.000
1.000

8 000
8.000

16.000

Total. 41.000

5a Categoria — US» Japão 9.000 —
Prêmio mínimo de Cr» Í0.UO:

6 certificados de 50.000
6 certificados de 50.000
6 certificados de 50.000

certificados dc 25.000
certificados de 25.000
certificados de 25.000
certificados de 25.000
certificados de 25.000

300.000
300.000
300.000

900.000

Nova Yorlc
Suécia ,. .
Paris ....
Dinamarca
Inglaterra .
Suiça ....
Islândia ..
Portugal ..

CAMBIO LIVRE

Nova York
Portugal ..
Inglaterra .
Dinamarca
Suíça .. .

18,82
3,6402
0,0533
2,7499

52,6049
4,4269

52,6960
0,6607

56.86
2.00

159,62
7,10

13,42

CAMBIO MANUAL

Rio do Janeiro, livro, por Crj ...
140,00 comp. o 130,00 vend,

Buenos Aires, por I\, 311,75 comp
o 39,12 vond.

Montevidéu, por P., 8,02 comp. o
0,07 vend.

Canada, por 8 2,7737 comp. o
2,7743 vend.

Be rna. por P„ 12,2375 comp. e
12,2307 vend. __ •¦

Amslcrdr.m. tel., por F., 10,04
comp. e 10,0412 vend.

Pnrls, tel., por F. 0,8525 comp. c
9,8537 vend.

Oenova, por L., 1,730 comp. o
1,770 vend.

Bruxcloíi, por F. 140,52 comp. o
140,57 vend,

Estocolmo, por Kr. 14,5375 comp.
e 14,64 vend .

Copenhnguc, por Kr„ 10,4425
comp. o 10,4475 vond.

Oslo, por. £, Kr., 20,01 comp. e
20,0150 vend.

Madrid, por P., 30,66.
, Lisboa, por Escudo, 70,03 comp,
e 80,05 vend. .„„

Praga, Kr., 20,10 comp. e 2052
vend

Berlim (marco bloqueado), 12,00
comp. e 12,12 vend.

BUENOS AIRES, 24.
Fechamento:
Sôbre Londres, A vista:
Taxa de compra (P) — 39,05.
Taxa de venda (P) — 39,11.
Sôbre Nova York, à vista, por

Taxa do compra (P) — }>ãS_!"_í_í"Taxa de venda (P) — 1,305,00.

MONTEVIDÉU, 24.
Fechamento:
Sôbre Londres, A vista:
Taxa de compra (P) — 8,91.
Taxa de venda (P) — 8.96.
Sôbre Nova York, à vista pi

Taxa de compra (P) — 25S'22"
Taxa de venda (P) — 320,50.

Dólar americano
Franco francês ..
Escudo 

57,12
0,1680
2,05

ioo.oon
150.000
150.000
150.000
150.000

CAMBIO LIVRE
BANCO DO BRASIL

Vend. Comp.

Libra 152,32 146,06
Dólar 56,00 54,50
Franco 0,118 0,111
Dólar (convênio

nlem5o) 51,00 49,00
Dólar (outros

convênios .. .. 41,00 39,00
Suécia 6,083 5,20
Dinamarca 6,083 5,20

CAMBIO LIVRE
OUTROS BANCOS

(Dia 24-5-954)

Cotações do dólar:
Na abertura: Compra, CrS 55,00 a

55.30. Venda, CrS 56,50 a 57,00.
No fechamento: Compra, CrS ....

55,00 a 55,30. Venda CrS 56,50 a 57,00.
Cotações da libra:
Na abertura: Compra, CrS 153.50

a 154,09. Venda, CrS 158,00 a 158,50.
No fechamento: Compra CrS ....

153.50 a 154,00. Venda CrS 158,00 a
158,30.

Mercado: Calmo e com pequenos
negócios.

do
sé-

Crt

500,00

Slll, 8% .. .
Motrlfkiiçno E.

Rio, 8VÚ, 3.»
rio

Tref, Niterói
000,00, y.í

Idom - Orl 200.00
8% •• ¦•

Pref. Juiz de Fora,
CrS 1.000,00, T.i,

Rodoviárias do Est.
do Rio Cr» 600,00,
8% .••„•• 5,0-0()

Pref. do Teresópolls
87o ••

Estado do Rio CrS
500,00 0%. nom.

Prof. do Campos,
8% ¦ ;•

Pref. de Nova Frl-
burgo, 0% .. ..

Rod. Estado do Rio,
8%

ParanA, dec. 11.400

Apol. Municipais:

Emp. 1931, 6% .. .
Emp. 1904, port. 6%
Emp. 1917, port. 6%
Decreto 3.264, 7% .
Decreto 2.097, 7% .
Decreto 1.535, 7% .
Decreto 1.909, 7% .

Cia. de Estradas
de Ferro:

Minas 88o Jerônl-
mo, ord

Idem, pref
Paulista, port
Idem, nom

Cia. de Tecidos:

— 810,00

NO FECHAMENTO — Merendo
apoi.ni eslavo), cnm altn do 3 e Imi
xa de 0 « 15 pontos, 

— 820,00

_' 215,00

115,00 110,00

CACAU
NOVA YORK, 24. 

"*

Abert l-i-rh
Julho, 1951 ... <I0,II3 «0,113
Setembro, 1051. . BOJO DM0
Dezembro, 1031 . 311,15 55,111
Março, 1935. . . 81,71 51.73
Maio, 1053 .... 31.73 50,73

VENDAB - Nn abertura, nida: DO
fechamento, 131 contratai,

520,00

530,00 —

200,00 —

780,00 —

193,00 —

525,00
009,00

510,00

BOLSA

700.000

8 certificados de
8 certificados de
6 certificados de

S.OOO
S.OOO
5.000

40.000
40.000
30.000

110.000

Total 1.710.000

3a Categoria — Swed. Kr. 710.000 —
Prêmio minimo de Cr? 3,00:

5 certificados de 50.000 250.000

certificados de 23.000
certificados de 25.000
certlflcndos rte 25.000

100.000
125.000
125.000

Stock Exchange de Londres

350.000

35.000
35.000
40.000

110.000
Total í 710.000

certificados de
certificados de
certificados de

5.000
5.000
5.000

4« Categoria — Swed. Kr. 115.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 4,00:

2 certificados de 25.000 50.000

certificados de
certificados de

S.OOO
S.OOO

30.000
35.000

LONDRES, 24.
Plano B:

Conversão, 1930, 5 %.. ..
Empréstimo 1913, 5 % ..
Distrito Federal, 5 %, na-

clonalizado)
Rio de Janeiro, 1927, 7 %
Bahia, 1915, 5 

Titulos diversos:
City of São Paulo Im-

provements and Free-
holds, preferenciais no-
minai., .. 

Bank of London e South
América

São Paulo Gaz C... Ltd.
(ordinárias) ,

Cables & Wlreless, Ltd.,
(ordinárias) novos tltu-
los

Ocean Coal' Se Wilson,
Ltd. Ord

Imperial Chemical Indus-
trles 

Lloyd's Bank Ltd. (Sha-
res)

Rio Flour Mills & Gra-
naries, Ltd

SSo" Paulo Rallway Co.
Ltda., Ord
Titulos estrangeiros:

Consols., 2 1/2%
nico, 3 1/2 %, 1927/47 ..

Royal Dutch Petroleum .
Shel Transport Trading .

Regulou a Bolsa, ontem, bastante
movimentada e acusou negócios de-
senvolvldos nos papéis em cvldên-
ela. Cotaram-se as obrigações ae
guerra frouxas; as apólices da
Unlfio, as de S5o Paulo, e as muni-
cipais do Distrito Federal, bem ço-
mo as municipais de sorteio, estA-
vels. Os demais titulos fecharam
calmos, como se vê adiante.

520,00

101,00
500,00
184,00
190,00
199.00
181,00
100,00

_ 20,00

NA ABERTURA - Mnrcado mui-
to firmo, com nltn do 100 n 103 pon-
tos.

NO FECHAMENTO - Mercado
multo firme, com nltn do 100 a 103
pontos

TR IGO
CHICAGO. 24. . ...

Julho de 1054 J.M.25
Setembro, 1054 1,00.23

:-1

GÊNEROS
O mercado de gêneros alimentícios

funcionou, ontem, com o seguinte
movimento:

Feijão, sacas.
Milho, sacos ,
Farinha, sacos
Açúcar, sncos.
Banha, caixas.
Arroz, sacos.

55,90
160,00 150.00

140,00

Nova Américo, port. — 460,00
Manufatura -Fluml-
nense —

Petropolltona .. .. ...tjl
Corcovado aro5?
Amérloa Fabril .. 350,00
Taubaté Industrial —
Progresso Industrial —
S5o Pedro de Al-

cantora, port. .. 300,00
Idem, nom 320,00 -
Industrial Camplsta 200,00 -
Dona Isabel ...... - S5».00
Industrial Sul Ml-

njelra 350,00 —
Brasil industrial .. 220,00 -
Confiança lndus- - 200,00
trlal — Z00'00

Cia. da Seguros:

140,00
220,00

200.00
285,00

240,00

VENDAB

Apólices da União:

Ci»

21 Unlf "5-°°
Idem CrS 500,00 .... 300,00
Idem CrS 200,00 .. .. 120,00

20 D. Emls. Nom 120,00
200 Idem ' .. •• 765,00

37 Idem pt 855,00
116 Idem — Emp. Anti-

gos 815.00
1.211 Reajustamento .. .. 850,00

300 Idem 852,00

65.000

Total  115.000

8 certificados de 1.000 1.000

Total. 8.000

MOEDA: US» NORUEGA 300.009 •
PRONTO

1» Categoria — US» Nor. 12.000
Prêmio mínimo de Cr» 10,00:

8 certificados de
6 certificados de

1.000
1.000

6.600
6.0C0

00 000

Total  eoo.ooo

4» Categoria — US» 48.000 — Pri-
mio minimo de Cr» 20,00:

7 certificados de 8.000 33.000

certificados de
certificados de

1.000
1.000

7.000
8.000

t* Categoria — US» Pol. 150.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 15,00:

, í certificados de 10.0006 certificados de 5.000
80.000
30.000

10 certificados de
10 certificados de
10 certificados de

certificados de

1.000
1.000
1.000
1.000

10.000
10.000
10.000
10.000

40.000

Totnl  150.000

f Categoria — US» Pol. 21.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 20,00:

' certificados de
J certificados de
7 certificados de

1.000 7.000
1.000 7.000
1.000 7.000

21.000

Total. 21.000

*C«tegorÍB — US» Pol. S.OOO —
Prêmio mínimo de Cr» 50,00:

I certificados de 1.000 9.000

13.000

Total., 48.000

5" Categoria — US» 24.000 — Prê-
mio minimo de Cr» 50,00:

8 certificados de
8 certificados de
8 certificados de

1.000
1.000
1.000

8.000
8.000
8.000

Total. 12.000

2» Categoria — US» Nor. 222.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 12,00:

8 certificados de 10.000
8 certificados de 10.000
5 certificados de 10.000

50.000
50.000
50.000

5& Categoria — Swed. Kr. 30.000 —
Prêmio minimo de Cr» 10,00:

6 certificados de 5.000 30.000

Total. 30.000

COMÉRCIO ANGLO-RUSSO
£ 7.000.000 em maquinaria

49,19,0
48,15,0

27„0,0
36,0,0

28,10,0

90,0,0

4,18,0

7,0,0

1,18,0

0,2,0

3,2,10

3,3,3

2,5,0

0,4,6

66,13,0
87,5,0
1,13,9

48,10,0

CÂMBIOS ESTRANGEIROS
24.

Obrgs.

17 T. Nac. 1932 ....
77 Guerra CrS 100,00
23 Idem CrS 200,00 ..
34 Idem

8 Idem CrS 500,00 ..
20 Idem

¦28 Idem CrS 1.000,00
Idem

Idem CrS 5.000,00

Estaduais: — Apls.

E. Santos pt
67 Minas 1177
38 Idem  ¦•

Minas 1934 pt. 1.»
Série

1 Idem 2.» Série .. ..
0 Pernambuco

98 Rod. E. Rio Grande
Sul

4 SSo Paulo 
60 Idem

Idem 4." Cent
174 Idem Unlform. .. ..

Municipais do Distri-
to Federal

80 Emp. 1904 pt

Municipais dos Esta-
dos:

Niterói pt. Cr» 200,00

1.005,00
83,00

166,00
170,00
41 ,00
42 ,00
850,00
860,00

4.300,00

415,00
565,00
570,00

122,00
110,00
55,00

805,00
173,00
174,00
400,00
795,00

510,00

210,00

2.160,00 2.000,00
450,00Argos Flumlnenss

Confiança „.„„„
Seguros Gerais .. 250,00
Varejista» __. 522'22 "~Sul Amírlea Vida . 6.000,00 —

Cias Diversas:

de Santos,Docas
port —

Idem, nom. .... —
Força e Luz de

Minas Gerais .. 185,00
Cerv. Brahma, ord. 605,00
Idem, pref 600,00
Paulista de Força e
Luz W8.00

185,00
185,00

175,00
595,90
590,00

195,00

Ent. Saldas
1.000 2.000
1.460 4.0004.000
1.832 1.500300
1.380 3.000

CAFÉ
Funcionou o mereadoo disse pro-

duto, ainda ontem, cm condições
formes, sem negócios conhecidos o
com as cotações inalteradas.

A Comissfio do Preço sustentou
para o tipo 7, por 10 quUos, a base
anterior de Cr? 343,00.

Entradas: 4.433 sacas; saldas:
8.800, sendo 798 para a America do
Norte e 8.002 pnra a America do
Sul: despachadas para embarques:
27.337; existência: 234.830.

COTAÇÕES — Por 10 quilos ..
incluindo o preço da sacaria — TI-
po 3, Cr3 354,60: tipo 4, CrS 352.20;
tipo 5, Cr» 349,80; tipo 6, CrS 347,40;
tipo 7, CrS, 345,00. tipo 8, CrÇ 341,00.

PAUTA — Preço: Estado de Ml-
nas Gerais, tipo comum, CrÇ 34,50;
— Idem fino, CrÇ 43,50 — Estado
do Rio comum, Cr» 34,00.

CAFÉ' A TERMO
Contrato A

Abertura:

IMPORTAÇÃO NORTE-AMERICA*
NA DE CAFÉ

Washington. 84 <FP.> - gj'uimclo ua estatísticos, do Departa-
monto do comércio, os importa-
Oca de enfo nos Estados unidos,
em mnroo do 1054, elovaram-ee a
1,038,840 ancos, contra 
2.243.470 em março do ano pas-
undo, provenientes prlnclpalmcn-

llriúll - C3R.13H sacas, contr»
lltio.liif);

Oolômbln - 45(1.022, contra ..
461.247;

Salvndor — IOO.413, contra .«
103.GÍ.5;

Guatemala — 130.7241 contra .«
103.054;

México — 164.883, contra
1G8.830;

Venezuela — 66.412, contra
110.493; , !

Costa Rica — 7.631, contra .«
34.535; l

República Dominicana — ...»
51.277, contra 34.771; „„ 

'
Equador — 0.010, contra 10.605?
Honduras — 29.035, contra •¦
16.842; ;

Haiti — 31.218, contra 14.139;
Nicarágua — 50.439, contra .«

80.427; I
Peru — 3.057, contra 1.896;
África Portuguesa — 69.561»

contra 38.648;
Etiópia — 41.187, contra 52.145,
África Francesa o Madagascar1

24.226, contra 6.720;
Congo Belga — 15.906, contr»

16.982; •
Itlópla Francesa e Madagascar

— 31.809, contra 1.019;
Arabln — 4.633, contra 1.871;
Indonésia — 6.773, contra 244?
Asla Britânica — 335, contra

13.
E* de notar-se que as Importa-

ções da África Francesa e de
Madngasear, bem como as da In-
donésla e da Asla Britânica au-
montaram de mais de mil por
cento.

Maio, 1954 ....
Junho, 1954. ...
Julho, 1955, . . .
Agosto, 1954 . . .
Setembro, 1954 . .
Outubro, 1954 . . .

Vendas: 2.000 sacas.
Posição: firme.

Vend.
S/v.

300,00
352,00
355,00
355,00
352,00

CAFÉ* A TEltMO
Contrato A

Fechamento:

2.020,00 2.015,00

150.000

certificados de
certificados de

7 certificados de
certificados de
certificados de

6.000
5.000

1.000
1.000
1.000

25.000
25.000

50.000

7.000
7.000
8.000

22.000

Total  222.000

S« Categoria — US» Nor. 36.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 15,00:

8 certificados de 5.000 25.000

24.000

Total  24.000

certificados de
certificados de

1.000
1.000

6 000
5.000

Total.

11.000

36.000

Total.. O.OOO

MOEDA: US» TCHECO ESLOVA-
QUIA 150.000 — PRONTO

» Categoria — US» Tch. 15.000 —
«êmio mínimo de CrÇ 10,00:

J certificados dc 1.000
o certificados de 1.000

7.000
8.000

15.000

Total., 15.000

f Categoria - USS Tch. 7.000«emlo minimo dc CrÇ 12,00:
' certificados de 1.C0O 7.000

REAÇÃO A ALTA DO FERRO
São Paulo, M (Asp.) — A lndús-

trla de serralheria do Estado de
São Paulo está dlspotsf a reagir
contra alta do ferro nacional me-
diante a importação de uma parte
considerável de matéria-prima que
consome para a produçSo de dl-
versos materiais de construção, co-
mo esquadrlas metálicas, caixl-
lhos, etc. Em pouco mais de um
ano o ferro perfilado registrou au-
mentos sucessivos que dão hoje a
porcentagem de cerca de 130 em rei
lação aos preços vigentes nos últl-
mos meses de 1952. Assim, por exem-
pio. um quilo de ferro perfilado
teria passado de 8 cruzeiros, apro-
ximadamente, naquela data, para
18 a 20 cruzeiros atualmente.

Total. 7.000

OS PAHIFICADORES PEDIRÃO
AUMENTO DO PÃO ;

SSo Paulo, 24 (Asp.) — TSo logo
tenha Inicio a vigência dos novos
nivels do salário mínimo, os pani-
ficadores desta capital pleitearão
o aumento do pão. Para tanto, o
Sindicato dos Panificadoras Já ela-
borou os estudos sôbre o custo da
produção e apresentará à COAP
um tabelamento em novas bases,
conforme informações prestadas pe-
Io sr. André Caocado, presidente
do Sindicato da Indústria de Panlfi-

4» Categoria — TJS» Nor. 27.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 20,00:

tondres (B.N.S.) — O sr. Sa
muel Seward, que pertence ao
Conselho de Admlnlstraão da
da Pratt Brother, de Oldham, In-
glaterra, chegou a Londres a 20
de maio procedente de Moscou,
sendo portador de um contrato
para maquinaria têxtil Inglesa, no
valor de 7.000.000 de libras es-
terlinas. Em uma entrevista à
Imprensa, realizada no dia 21 de
maio em Londres, o sr. Seward
disse que as negociações relativas
a êste contrato foram Iniciadas
em setembro passado. Êste é o
maior oedldo que uma emrjrêsa
inglesa" recebeu da Unlfio Sovlé-
tlca desde a última guerra, e
compreende um. contrato subsl-
diário para maquinaria têxtil no
valor de 1.500.000 libras estéril-
nas, que o sr. Seward negociou
durante sua visita de três sema-
nas a Moscou no mês de Janel-
ro."Acreditamos ter estabelecido
um contato que se manterá —
acrescentou o sr. Seward — e es-
peramos que continue por mui-
tos anos o intercâmbio de visitas
de engenheiros entre Londres e
Moscou".

Participação do pedido soviétl-
co várias companhias de York-
shlre e Lancashtre, e o sr. Seward
disse que a metade da maquina-
ria será fornecida por subsidia-
rias de Têxtil Machnery Makers
Ltda.

10 certificados de
10 certificados de

7 certificados de

1.000
1.000
1.000

10.000
10.000
7.000

Total.

27.000

27.000

5» Categoria — TO» Nor. 8.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 50,00:

3 certificados dt 1.000 3.000

Total. 3.000

MOEDA! FRANCOS -THANC-CSES
273.000.000 — PRONTO

1* Categoria — Frs. fr. 40.950.000 —
Prêmio mínimo de Cr» 0,0286:

I certificados de 3.500.000 31.000.000
6 certificados de 1.750.000 10.500.050
9 certificados de 350.000 3.150.000
9 certificados de 350.000 3.150.000
9 certificados de 350.000 3.150.000

Total 40.950.000

EXCEDENTES DE MILHO DOS
ESTADOS UNIDOS

Washington, 24 (U_P.) — Um
porta-voz do Departamento de
Agricultura declarou, hoje, que
o governo norte-americano espe-
ra vender cerca de 60 milhões de
Bushels de seus excedentes de
milho ao México e Europa Oci-
dental, de acordo com um novo
programa de preços baixos para
exportaçSo, que entrou, hoje, em
vigor.

EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DE GOIÁS

2» Categoria — Frs, fr. 62.650.000-
Prêmio minimo de Cr» 0,0343:

Goiânia, 24 (Asp) — Quase 400
animais já se acham inscritos pa-
rã a VII Exposição Agro-Pecuária
do Estado de Goiás, a Instalar-se
no próximo dia 29. Acreditam os
fazendeiros e criadores goianos que
os negócios de gado, a serem re-
aüzados por ocast&o' do certame, as-
sumirão este ano proporçóes con-
slderáveis, ultrapassando todas s

NOVA YORK,
Abertura:
Nova York, sôbre:
Londres, por £, 2,8187 comp. e

2,8200 vend.
Blo de Janeiro, por CrS 1,76 comp.

e 1,80 vend.
Montreal, tel, por » 1,0156 comp.

e 1,0162 vend.
Buenos Aires, tel, por P., 7,15

comp. e 7,25 vend.
Montevidéu, tel., por P., 31,25

comp. e 31,55 vend.
Paris, tel.. por F., 0,2850 comp. e

0,2862 vend.
Berna, tel, por F, 23,33 comp. e

23,34 vend.
Estocolmo, telegr. por Kr, 19,34

vend. ,
Madri, oficial, por P., 2,36.
Lisboa, telegrafica, por Esc. 3,49

comp, e 3,50 vend.
Bélgica, tel, por F, 1,9975 comp.

e 2,0000 vend.
Amsterdam, telegr. por F, 26,41

comp. e 26,43 vend.

NOVA YORK, 24.
Fechamento:'
Nova York, sôbre:
Londres, telegrafica, por £, 2,8187

comp. e 2,8200 vend.
Montreal, tel, por S 1,0162 comp.

e 1,9168 vend.
Bio de Janeiro, por CrS 1,76 comp.

e 1,89 vend.
Buenos Aires, tel, por P, 7,15

comp. e 7,25 vend.
Montevidéu, tel. por P, 31,35 comp.

e 31,55 vend.
Paris, tel, por F, 0,2850 comp.

e 0,2862 vend.
Berna, tel, por F, 23,33 comp. e

23,34 vend.
Estocolmo, telegr. por Kr, 19,34

vend.
Madri, tel, por P, 2,36.
Lisboa, telegrafica, por Eso. 3,49

comp. e 3,50 vend.
Bélgloa, tel, por F, 1,9975 comp.

e 2,9000 vend.
Amsterdam, telegr. por F., 26,41

comp. e 26,43 vend.

LONDRES, 24. ,
Abertura:
Londres, a Tlsta por I, sôbre:
Nova York, a vista, por £ 2,8187

comp, e 2,8200 vend.
Rio de Janeiro, livre, por Cri ...

140,00 comp. e 150,00 vend.
Buenos Aires, por P, 38,75 comp.

e 39,12 vend.
Montevidéu,, por P, 8,62 comp. e

8,67 vend.
Canadá, por S, 2,7743 comp. •

2,7756 vend.
Berna, por F, 12,2362 comp. •

12,2375 vend.
Amsterdam, por F, 10,(4 comp. e

10,6412 vend.
Paris, tel, por P, 985,37 oomp. e

985,62 vend.
Oenova, por L, 1,730 comp. e

1,770 vend.
Bruxelas, por P., 140,52 comp. e

140,57 vend.
Estocolmo, por Kr, 14,3450 comp.

e 14,5462 vend.
Copenhague, por Kr, 10,4425 oomp.

e 19,4475 vend.
Oslo, por £, Kr,20,01 comp. e

20.0125 vend.
Madri, por P, 30,66.
Lisboa, por Escudo, 79,95 comp, e

80,05 vend.
Fraga, Kr., 20,10 comp. e 20,22

vend.
Berlim (marco bloqueado), 11,97

comp. e 12,00 '¦"id.

Companhias — Ações

800 Progresso Industrial
do Brasil CrS 200,00

pt
100 Taubaté Industrial

CrS 200,00 — pref. ..
100 Paulista E. Ferro CrS

Pt
2 Agropecuária Santa

Helena CrS 1.000,00
200 F. e L. Minas Gerais

99 Pneus General CrS
1.000,00 — pt

Idem
700 Industrial e Mercan-

tll dc Artefatos de
Ferro CrS 200,00 .. ..

200 B.. Mineira pt. CrS
1.000,00 

213 Slder. Nacional CrS
200,00

3.000 Vltrofarm Indust. e
Com. de Vidros CrS
1.000,00 — ord

10 Vale do Rio Doce CrS ,
1.000,00

Debentures: _ ¦ 7 -

30 Banco Lar Brasileiro
8% CrS 200,00 —

2.» Série

Letras Hipotecárias

50 Banco Prefeitura do
Distrito Federal —
7% — CrS 1.000,00 ..

Vendas em leilão

65 Aç. F. • L. Imbariê
de CrS 1.000,00 — C/
10%

300,00

200,00

155,00

1.000,00
180,00

1.120,00
1.135,00

200,00

2.015,00

202,00

1.350,00

470,00

185,00

760,00

50,00

165,00
230,00

200,00

— 422,00

380,00

470,00
470,00 —

720,00 —
170,00

110,00 —
220,00

1.270,00
30,00 29,00

136,00
310,00 —

210,00

1.133,00 1.120,00

40,30 42,60

190,00

Belgo Mineira
Brasllolra de Ener-

gla Elétrica .. .. 175,00
Mesbla  240,00
Siderúrgica Naalo-
nal  202,00

Amo Indústria •
Comércio .. ..

Ferro Brasileiro
Cimento Aratu .. . 1.120,00
Brasileira de Meias 405,00
Força e Luz do Pa-
raná  195,00

Vale do Blo Dooe,
Idem, port
Harkson Ind. e Co-

mérclo Klbon .. .
Idem, pref
Panalr
Marvln
Brasileira de Rou-
pas

Minas de Butlá ..
Sul Mineira de Ele-

trlcldade, pref. ..
Idem, ord
Cimento Vale da

Paraíba 
Pneus General, ord.
pref

Brasileira Dlaman-
tlfera 

Força e Lua do Pa-
raná  195,00

Whlte Martins .... 820,00
Mercado Municipal 200,00
Refinaria Petróleo

União 1.000,00
Universal de Fós- -
foro  900,00

Frota Barreto .. .. 800,00
Frota Carioca .... —
Universal de Fós-

foros .. .... .. 900,00 —
Mannesmann .. .. 1.070,00 1.060,00
Ultragaz, pref  170,00 —
Valéria, S.  — 218.00
Cimento Paraíso .. 100,00 —
Laboratório Raul
Leite 1.200,00

195,00

900,00

700,00
70,00

Vend.
, 350.09
, 349,00
, 343,00
, 343,50

' 345,50
, 345,00

Comp.
347,00
348,00
344,00
340,50
343,00
352,00

Comp.
S/c.
S/c.
S/c.

339,50
S/o.
S/e.

Maio, 1954. . .
Junho, 1954. .
Julho, 1954 . .
Agosto, 1954 . ,
Setembro, 1954
Outubro, 1954 .

Vendas: nada.
Posição: fraca.

SANTOS, 24.
Mercado: calmo.
COTAÇÕES — Por 10 quilos —

Tipo 4, Estilo Santos, Cr» 435,00:
tipo 4, Estilo Santos Riado, Cr$
516,50; Tipo sem descrição CrÇ
376,50. . _,Embarques: — 25.853: entradas,
25.005: existência: 1.119.417 sacas.

Saíram: 6.152 sacos, sendo 5.000
para os Estados Unidos e para a
Argentina 1.764.

CONTRÁRIO A CRIAÇÃO DO <
INSTITUTO NACIONAL DA

CERA DE CARNAÚBA
Fortaleza, 24 (Asp.) — A Assocl. .

çüo Comercial do Ceará, acaba dk
tooar posição contrária à aprovação
do projeto ei. de autoria do Senador
Pires Ferreira, que criara o Instl-.
tuto Nacional da Cera de Carnaú-
ba. Nesse sentido a referida en-
tldadc endereço-, circunstanciado
telegrama ao autor do projeto, fa-
zendo ponderações em torno do
mesmo, aebando por solicitar sua
retirada.

CAFÉ' A TERMO
Contrato B

Abert.
Maio, 1954 . .
Julho, 1954 . .
Setembro, 1954
Dezembro, 1954
Janeiro, 1955 .
Março, 1955. .

410,00
414,00
408,50
414,00
417,50
418,50

Fech.
410,00
414,00
408,50
414,00
417,50
518,50

noVENDAS — Na abertura, nada:
fechamento, nada.

Posição — Na abertura, parali-
sada; no fechamento paralisada.

OFERTAS DA BOLSA
Vend. Comp,

Crj Cr»

Obrlg. da União:

Tesouro, 1921, 7%
Tesouro, 1930, 7% .
Tesouro, 1932, 7% .
Tesouro, 1939, 7% .
Ferrovias, 7% . ..
Tesouro 1937, 6% ..
Guerra, CrS 5.000,00
6%

Idem, Crt 1.000,00
Idem CrS 500,00 ..
Idem CrS 200,00 ..
Idem CrS 100,00 ..

ApoL da Unlãoi

Uniformizadas; t%
Diversas Emissões,

5% nom.
Diversas Emissões

port. 5%
Idem, cautelas .. -.
Idem antigas .. ..
Reajustamento Eco-

nômlco, 5% .. ..

Apol. Estaduais:

Minas Gerais, 7%
port

Idem, decreto nú-
mero 1.177, 7% ..

Idem, 5%, port. ..
Idem, 2.» série, 5%
Idem, 2.* série, 5%
Idem, 3.» série, 5%
Idem, Popular, 5%
Recuperação Eco-

nõmlca, 7%, 1.»
série  ..

Idem, 2.* série .. .
Recuperação — 3.»

série 
Est. de São Paulo,

Sensação Modas
Amo Comércio

Indústria .. ..

1.150,00

1.400,00

Debentures:

Docas de Santos,
7% —

2.» série  190,00
Idem, l.a série, 8% 202,00
Idem, 3,° série, Crt

1.000,00, 8,04% —
Cotonlflclo Gávea —
Cervejaria Brahma,

160,00

200,00

955,00
180,00

4.940,00 4.900,00
Antártica Paulista
8%

Hotéis Palace, 7%
Força e Luz do

Nordeste Brasilei-
ro

Sul Mineira de Ele-
trlcldade  160,00

Letras Hipoteca-

Prefeitura do Dis-
trito Federal, 7%

180,00
705 flO

600,00 —

760,00 750,00

ALGODÃO
Êsse mercado funcionou, ainda

ontem, em posição estável e com os
preços inalterados.

Entraram 1.358 fardos de Cabe-
delo; saíram 173 ditos e ficaram em
trapiches 23.657.

870,00
1.007,00

840,00
850,00

800,00
840,00
820,00

4.350,00 4.300,00
858,00 850,00

— 755,00

765,00 760,00

860,00
820,00
820,00

855,00

815,00

855,00 852,00

— 455,00

370,00

122,00
110,00
108,00

533,00
530,00

565,00
350,00
120,00
108,00
106,00
200,00

310,00

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
(EM CRUZEIROS)

Fibra longa:
Seridó, tipo 3 305,00 a 310,00
Seridó, tipo 4 ...... 300.00 a 305,00

Fibra média:
Sertões, tipo 3 275,00 a 280,00
Sertões, tipo 5 260,00 a 265,00
Ceará, tipo 275,00 a 280,00
Ceará, tipo 5 255,00 a 260,00

Fibra curta:
Matas, tipo 3 335,00 a 240,00
Matas, tipo I 165,00 a 200,00
Paulista, tipo 3....... Nominal
Paulista, tipo B .... 340,00 a 242,00

S. PAULO, __*. 
"

ALGODÃO A ttRMO
POR 1 QUILO

Vend; Comp.

CAFÉ' A TERMO
Contrato C

Abert
Maio, 1954 . .
Julho, 1954 . .
Setembro, 1954
Dezembro, 1954
Janeiro, 1955 .
Março, 1955 .

479,00
501,00
514,00
520,50
525,50
531,00

Fech.
483,00
503,90
516,00
522,00
528,50
533,00

nada;VENDAS — Na abertura,
no fechamento, 500 sacas.

Posição — Na abertura, .firme; no
fechamento, firme.

NOVA YORK, 21.
Contrato S — Santos — Extrl-

tamente — Mole
Abert. Fech.

Maio, 1954 . . . . 483,00 483,00
Julho, 1954 ..... 503,90 499,00
Setembro, 1954 . . 516,00 515,40
Dezembro, 1954 . . 522,00 522,00
Janeiro, 1955 ... 528,50 528,50
Março, 1955. ... 533,00 533,00

VENDAS — Na abertura, nada;
no fechamento, nada.

Posição — Na abertura, calma; no
fechamento, calma.

NOVA YORK,
Contrato S —

tamente

Julho, 1954 . .
Setembro, 1954 .
Dezembro, 1954 .
Março, 1955 .
Maio, 1955 . .

24.
Santos — Extrl- i

Fech.
87,65
87,00
86,65
88,23
85,85

Mole
Abert.

88,00
87,50
87,00
86,80
86,15

VENDAS — Na abertura, nada;
no fechamento, 42,750 sacas,

NA ABERTURA — Mercado acces-
slvel, com baixa de 60 a 75 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado
apenas estável, com baixa de 95 a
127 pontos.

AÇÚCAR

N e. N:o.
21,50 21,30
N/c. N/c.
N/e. N/c,
N/c. N/C.
N/c. 23,80

Junho, 1954, .
Julho, 1954. .
Outubro, 1954. ,
Dezembro, 1954
Março, 1935. .
Maio, 1955 , .

VENDAS — Na abertura, nada;
no fechamento, 120.000 quilos.

Posição — Na abertura, nada; no
fechamento, fraca.

COTAÇÕES DO DISPONÍVEL

Tipo
Tipo
Tipo

33,00
21,80
19,27

„,, ,,,,,..,.„„ „., ,„.   ,5 certificados de 3.300.000 17.500.000
cação e Confeitaria de São PauIoJí-eerUílcados d* S.500.MQ tf.SOMvOl feapsfíões dos anos MW^g,^ <mi, o tf

LONDRES, 24.
Fechamento:
Londres, á vista, por {, sôbre:
Nova York, a vista, por £ 2,8187

— 510,00

174,00 172,00
Sáo Paulo unlfor-

mizadas, 8% ,. .. 795,00 793,00
Unificadas de Sfio

Paulo, 6%  600,00 592,00
Centenário de São

.Paulo, 6%  400,00 390,00
Pernambuco,. 5% — 55,00
Est. do Esp Santo,

8%  420,00 410,00
Pref. de Belo Ho-

rizonte. 7% .. . 470,00 —
Bodovlãrlas Est. do

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 24.
Mercado: estável.
COTAÇÕES — Por 10 quilosMatas, tipo 5, Crj 310,00 — Sertões

tipo 5, Crf 330,00.
Entradas — Ontem: nada; desde

1 de setembro: 249.418.
Exportação: nada.
Existência: 24.893.
Consumo: 700.

NOVA YORK, 28.

O mercado dêsse produto funcio-
nou, ontem, em condições estáveis
e sem modificação nas cotações.

Entraram: 7.100 sacos, sendo 5.100
de Pernambuco e 2.000 do Estado
do Rio; sairam 8.166 e ficaram em
depósito 52.227.

COTAÇÕES — Por 10 quilos —
Branco cristal, Crt 300,00 a 325,00:
Amarelo, CrS 184,00 a CrS 185,00;
Marcavinhos Crt 299,00 a Crt 291,00;
mascavo, Cr$ 280,00 a Cr$ 291.

EM PERNAMBUCO

RECIFE, 24. /
Mercado — Estável.
Preços — Por 69 quilos — Usina

de primeira Crt 220,00 — Usina de
segunda — Demerara: CrS 160,00 e
Cristais, Crt —.

Entradas — Ontem: 2.053; desde
o dia 1 de setembro: 7.024.662 sacos.

Exportação: nada.
Existência: 609.195.

.Consumo: 2.000.

0 REAPARELHAMENTO DO C
ESTALEIRO DA ILHA

DO VIANA
O ministro da Fazenda sub-

meteu à consideração presiden-
ciai o processo acompanhado do
projeto n.° 31, elaborado pela
Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos, em cooperação com 09
técnicos da Companhia Nacio-,
nal de Navegação Costeira, re-?
lativo ao reaparelhatnento dt»'
estaleiro da Ilha do Viçina,,'..,.

Em seu despacho, 6 chefe dò.
governo determinou o encami*;
nhamento do processo ao Minis- ¦
tério' da Viação, para os finff:
previstos no decreto n.° 35.287,
de 30 de marco de 1954.~T50 

CONTRATOS PARA
TRABALHOS AGRÍCOLAS

Aplicadas verbas no total do
134 milhões de cruzeiros —
As maiores parcelas empre*

gadas no tomênto da
produção e na

colonização
O Ministério da Agricultura man-

teve, no ano passado, 150 acordos,
contratos e convênios com Estados,
Municípios e entidades diversas, no
total de Cr? 134.099.031,00, para~aexecução de serviços conexos com
as suas atividades.

De conformidade com os dados
fornecidos pela Divisão de Orça-
mento, coube ao fomento da pró-dução vegetal a maior parcela, no
montante de Cr$ 38.600.000,00, refe-
rente a 20 convênios, em segundo
lugar figuraram os serviços de co-
lonlzação, com 25 contratos parauma verba de Cr$ 23.400.000,00. A
seguir vieram o fomento da frurl-
cultura, com CrS 21.000.000,00 para 6
contratos; a defesa sanitária vege-
tal, com Crt 11.000.000,00 e 0
«ontratos; os serviços de instalação,
manutenção e ampliação de fOm .
e luz, com Cr$ 9.970:000,00 e Jíl
convênios; a apuração de dados mr - -
tcorológicos, com 2 acordos e CrÇ. , ,
8.205.480,00;' a defesa sanitária an •
mal, com 8 contratos e Cr?
s.8oo.ooo;oo.

O restante das dotações destino. -
se a trabalhos de cooperativsmo, r ¦
florestamento, ensino agrícola, abe - .tecimento dágua de cidades do i - '
terior e fiscalização da caça e ci 1
pesca.

Convênios sem Ônus financeiro

Foram ainda lavrados diverso:
convênios, sem ônus financeiros pan -
os cofres públicos, com os Estad- i
do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahi ,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São
Paulo, Paraná e Hlo Grande - do .
Sul, com os Territórios do Acre
e do Rio Branco é com o Distrito
Federal, para a classificação de pro-
dutos agrícolas e pecuários, Instala-
ção de escolas agroténleas e de
iniciação agrícola, fixação de colo- ¦
nos, desenvolvimento da triticultu-
ra, estabelecimento de postos plu-
viométricos, combate à broca do
café, produçSo de vacinas e pesqui-
sas para a defesa dos rebanhos.

AUTORIZAÇÃO PARA
0 FABRICO DE VINHOS

COMPOSTOS
O diretor das Rendas Internas, db

acOrdo com o disposto no art.' 10
da Consolidação das Leis do Im-
posto de Consumo, e para efeito da
redução prevista em n Nota 3.» da
Alínea XIX, Tabela C, da referida
Consolidação, concedeu â firma Gui-
do Passarim & Filhos Limitada, es-
tabeleclda com fábrica de bebidas
em Jundlai, no Estado de São Pau-,
lo, autorização para o fabrico doa
vinhos compostos: Quinado, tinto,
doce e Vermute, tinto, doce, cujas
fórmulas foram arquivadas no Ins-
titulo de Fermentação do Ministé-
rio da Agricultura.

REQFBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL

BECEITA ARRECADADA '

Durante o mês:

Julho. 1954. . .
Outubro, 1954 .
Dezembro, 1954
Março, 1955 . ,
Maio, 1955 . .
Julho, 1955. . .
M. Sp. Mlddis.

Art.
34,16
34,11
34,18
34,28
34,31
34,00

Int. Fech.
34.20 34,24
34,09
34,16
34,28
34,33
N/c.

34,04
35,08
34,22
3i2i
31,50
35,30

¦^^i^mmdfr-

ABSRTURA — Mercado apenas
estável, eom baixa de 4 a 8 pontos,

NA INTERMEDIÁRIA — As 11,30
horas — Mercado estável. •—n bal-

.. pa dç 1 o o jjç a toa.

De. 1 a 23 de maio
de 1954

Em 25 de maio de
1954

Total..
Em Igual

de 1953..

337.923.662,70

28.582.272.50

período
360.507.935,20

293.841.683.40

Diferença p/
neste mês..

mais
70.666.251,80

Durante o ano;

De 2 de Janeiro
a 24 de maio de
1954

Em igual período
de 1953

2.374.747.264,90

2.150.578.779,80

ANÚNCIOS I

Diferença p/
neste ano..

mais
424.270.435.10

R. D. F., Secção de Controle e-.»|..lati$Uc8i cui 21 de maio d« 1954,

SÔRO-B0GOM0LETZ
Vende-se duas caixas recém-chega. -

das da Europa — Telefone 42-8213.
(28523)

BALCÃO FRIGORÍFICO
Tipo mostruárlo inteiro, 2 mts.

comprimento, tampa de mármore
italiano, revestido de Fonnlca, com
ou sem motor. Vende-se para deso-
cupar lugar — Funcionamento per-feito — Ver Av. Copacabana 1058-A- Telefone 47-5101. (14426Í" 

TRADUÇÕES - VERSÕES
Tradutor experimentado aceita

serviços avulsos. — Tel.: 45-5536..
(13157)

COMPRA-SE TUDO
Máquina de costura, de es-

crever, geladeiras, casas com-
bletas e tudo qne represente va-
lor.

Te!.: 43-9232

í__

.mm..
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OS BRASILEIROS NO EXTERIOR

Vn 
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iV_ ll/ARODADA IN
O Olaria triunfou em Vigo por 3x1 eo Bangu em Tenerife por 5x3,

empatando o São Cristóvão na Ilha de Malta
Viso, 23 (U.P.) — o Olirie. do partida, o Olaria passou o Jogarnio do Janeiro, derrotou hoje a

equipo do Celta, desta cidade, por3 x 1. O primeiro tempo havia
terminado com o empato de 1X1.

O Olaria abriu o marcador aos
27 minutos, por intermédio de Wa-
sliington. Este rematou lortc tiro,
aue levou n bola a uma das tra-
ves do Celta, porem chutou nova-
mente, consignando o tento.' Amocdo marcou o gol de empate
Dos 3G minutos.

A primeira fase nüo teve Interês-
se, perdendo-se longos minuto* em
-atc-holn no meio da cancha.

Na etapa complementar, o golel-to do Celta, Dauder, machucou-se,
«o lançar-se contra Gringo, quonv.inçavn em demanda do arco.
Aos 26 minutos, o brasileiro Gar-

da, que substituíra o Grigo, ossl-
nalou o segundo tento do Olaria,
é' Santana, com tiro alto, ttz oterceiro. Nos últimos minutos d»

na defensiva
Os brasileiros agradaram por leu

Jogo de grande precisão no passe,
porém novamente be notou uma fa-
lha comum as equipes visitantes do
rirasll. segundo os críticos: vacila-
Cio no remate.

O Celta, por sua parte, esteve
lento c falto dc coordenado, sendo
esta uma das piores partidas que
Jogou ultimamente,

O público aplaudiu calorosamente
os brasileiros do Olaria, tanto ao
entrar como *o s»ir de campo.

Foi a aegulnte a constituição do
quadro: Celso; Osvaldo e Jorge;
Moacir, Olavo e Ananlas; Alves,
Washington, Gringo, Santana e Má-
rio.

BANGU 5x3

Tencrive, U (UJ*.) — Em Jogo
Internacional ontem, aqui realizado,

FUTEBOL NO EXTERIOR
(¦

FRANÇA
lo, Parti, 23 — (F.P.) -t O "Nice1

derrotou o "Maraellle" por 2x1,
íinal da Copa de lYança, de Fute-
boi.

I Apesar do mau tempe, houve um
jom cheio de sucesso.

As 13.53 horas (GMT), o presi--ente da República, fazia a sua en-
irada no estádio de Colombes, sen-
Do saudado na tribuna oílclal pelas«luas equipes finalistas, que lhe ío-
iram apresentadas.

No primeiro tempo domtnou ofNIce", o no segundo o Maraeille"
procurou reagir, tindo Imposto ao
adversário, nos últimos minutos,
momentos difíceis.
.'. Era esta a composição da» equi-
JIC-P

. "Nice" — Halrabedlan, Ben Nacef
o Gonzales, Cuissard, Poltevin,
Mnlijoub, Antônio e Fontaine, Ul-
jakl, Carnlglla, Nuremberg.

, "Marseille" — Angel, Balem e
Cransart, Rosai* Johansson, Mesas,
Scotl e Ben Barek, Mercúrio, An-
idcrsson, Falluch.

. Foi Arbitro o sr. Harzic.
. A entrega do troféu de prata foi

fcita pelo presidente da República,
sr. René Coty, a Cuissard, à írente
aos seua homens, os quais depois
efetuaram a tradicional volta do
campo, sob oa aplausos da asslstên-
cia. (FP>.

i PORTUGAL

O primeiro turno de futebol paraa "Copa do Portugal" deu os seguin-
tea resultados: "Sportlng" derrotou

"Benflca" —3x2; "Oriental" e''(Atlético" — 2 x 2; "Belenenses"
derrotou o "Braga" —4x1; "Boa
IVista" derrotou o "Acadêmico" —
6x1; "Setúbal" derrotou o "Lusl-
tono" — 4x0; "Guimarães" derro-
tou 6 "Covilh_" — 3 x 0. .

ESPANHA
Resultados das quartas finais (re-

turno), da Copa de Futebol do ge-neralisslmo: Em Bilbao — "Atleti-
co de Bilbao" e "Barcelona" — 1 x
Iji.Bm Madri — "Real Madrld" der-
rotou o "Santander" — 3x0; Em
Valença — "Valéncla" derrotou oi"Real Socledad" — 4 x 1; Em Bar-
celana — "Espafiol" derrotou o "Se-
villa" — 6 x 2.

O "Earcelona", o "Real Madrld" o
o "Valmiciã" estilo qualificados pa-
ra disputar as finais.

O "Espafiol" e o "Sevllla" deve-
rSo jogar uma terceira vez, paradesempate, visto haver o "Sevllla"
derrotado o "Espafiol" em Jogo an-
terlor por (i 0.'

robadmlnton, Univ. Chile, Everton
Magallanes — 4; Ranger», Santla-
SO-Morn!„g — 3; Union E3panola —
2.

COLÔMBIA

Bogotá, 21 — (F.P.) — O jogoamistoso ile Futebol, entre o Charl-
ton Atheetlc, de Londres, e o clube
colombiano Mlllionarios terminou
empatado por 2 x 2. O primeiro
tempo terminara também empatado
por 0x0.

ITÁLIA

Resultados do Campeonrfto da ItA-
lia, de Futebol — Primeira DlvisSo:
Em Bolonha - "Sampdorla" derrotou
o Bologne — 2x0; Em Florcnça —
Florenza e Udine — 0x0: Em Ml-
lão — Internacional derrotou o Tu-
rln — 2x0; Em Turim — Juvcn-
tua derrotou o Palermo — 4x1;
Em Roma — Lazlo e Atalanta — 2
x 2; Em Legnano — Legnano e Ro-
ma — 2 x 2: Em Rerrara — Spal e
Mllano — 0 x 0; Em Trieste —
Trieste derrotou Nováre — 8x1.

Classificação — Internacional de
Mllio — 49 pontos; Ju ven tua. de Tu-
rim — 48: Florenza — 43; Mllano —
42; Napole — 38; Bologna e Roma
— 36 Turino e Sampdorla — 33.

a equipo do Bangu, do itln da Ja-
nelro, derrotou o quutlro local do
Tcncrlfe, por 8 x 3. O primeiro
tempo terminou com n vantagem
de 2 x 1 para os braullclros.

Mal» dc 12.000 capcctndore.1 nula-
tiram A partida, que agnidou bas-
tante pelo Jogo espetacular o vis-
toso do Bangu, considerado como a
melhor equipo de futebol quo jA
visitou as ConArlas. Os braallel-
ros demonstratam total domi -
mlnlo da pelota, sendo multo
aplaudidos pelos "drlbbles" e o
grande estilo dc jAgo, Zizinho e Lu-
cas foram magníficos na linha dt-
anteira, o o goleiro Fernando íéz
uma verdadeira cxlblcflo,

Por sua vez, os locais estiveram
praticamente anulados, com exe-
ç.lo dos últimos 20 minutos.

Nlvlo marcou três dos tentos no
Bangu, Luiz Carlos I e Lucas, L

S. CRISTÓVÃO 0x0

La Valctta, Malta. 24 (U.P.) — A
equipe brasileira do futebol "SAo
CristóvAo" enfrentou, ontem o on-
ze do Wnnders, campcOo da Llba
Maltcsa, sem quo se abris-
so o escore.

Os brasileiros deleitaram a multt-
dflo com scu J-go hAbll e veloz,
porém demonstraram debilidade
quanto aos remates.

O "SAo Cristóvão", dominou o
primeiro tempo; porém no segun-
do o Wanderers atuou melhor, pois,
cm vArlns oportunidades, engarra-
faram, prAlicnmcntc. os visitantes.

Os zagueiros e meios tiveram in-
tenso labor, c o arqueiro Hello sal-
vou sua cidadela de vários tiros que
parcelam tentos certos.

No sábado, o "SSo CristóvAo"
venceu o "Florlnnna", desta ilha,
por 1 aa 0.

No próximo dia 27, os brasllei-
ros enfrentarão um selecionado de
Malta

DOIS RECORDES MUNDIAIS
Kicu, 24 (F.P.) — Durante uma

competição esportiva nesta cidade
foram batidos dois recordes mun-
diais.

A atleta Alexandra Tchudina pu-
lou lm, 03 em salto em altura
sua companheira Nadeja Konaeve
lançou o dardo a,55 M, U.

EM FRIBURGO v

(-UlS-d -'T BO 0_5Bnui)U-3) Friburgo D. Dantes, Gerson e Nil-x . . xs . r *-*' ton Santos; Brandaozinho e Bauer;
Julinho. Didi, Balthazar. Pinga e

I ARGENTINA
' P.o_ultado_ fla sétima rodada do
campeonato argentino de Futebol:
Independente e Huracan — 2x2;
Ban Lorenzo — "Lanus — 6x0;
Bafleld — Ferro Carril Oeste — 2 x
2; Boca Juiora — Velez Sarsfleld —
2x0; "Tlge" — Gimnasla Bsgrima— 3 x 1; Chacarlta Juniors — Ro-
earlo Central — 3x0; Platemae —
Raclng — 2 x 0; Nevel Soldboys —
Jtíverplate — lxl

ClassificacSo — River — 11 pon-
tos; Boca — 10; Oeste — Indepen-
dente — San Lorenzo — 9; Lanus
Platense — 8; Tigre — 7; Banfield-r Chacarlta — Gimnasla Central —
6- Huracan — Raclng — Teles —
6; Newells — 2.

I CHILE

Resultados dos jogos de Wande-
ros — Everton — 1x0; Católica —
Rerrobadminton — 3x2; Greeo
Cross i-, Ibéria — 8x1; Audax —<
Rangera — 3x3; Union Espaflola
•-.Univ. Chile — 2 x 0.

Cía_si/ica_fIo — Wanderea — 9;
Ibrla, Palestino — Audax — Green
Cross — 6; Nlv. Católica — 6; Fer-

¦ ¦ ¦RUMO
(Continuação da 1.* página)
e . sua característica de lota em
campo, se destaca entre multas na-
(Ses.

" Para que possamos aspirar uma
Colocação no turno final, é necessá-
filo que ultrapassemos este peri-
gqso contendor, que se coloca an-
tre os mais sérios aspirantes i"Copa do Mundo*. E' portanto, o
prélio com' os iugoslavos, decldvo
para nossa classifieaçfio até a úl-
tlma etapa, podemos afirmar que
uma vitória sóbre os mesmos, pelo
seu significado será uma das
"chaves" para a entrada no derra-
delro caminho. Em Montevidéu, em
1930, na primeira "Copa do Mun-
do", eles nos venceram dor,! x 1,
ao' abater a selcçüo Improvisada, No
MaracanS, em 1990, conseguimos
a .almejada vitória por 3 z Ò em
lima luta dramática tr tltânica, ago-
ta, vamos ao desempate.

' O técnico Zezé Moreira, esti da
(possa do grandes Jogadores • aem
todos os recursos i su» disposição
para alcançar o titulo máximo, qua
todavia, o sabemos, nfio autoriza
ninguém a confiar cegamente nessa
possibilidade. Confiamos no seu tra-
balho e na envergadura dos eon-
yocados a esperamos sinceramente
que todos correspondam a expec-
íaJ4Y» e que saibam honrar mais
__ná vez o futebol brasileiro,

,~-i A DEDEGACAO
C ¦• • '
'$. delegaçAo brasileira está assim

gonstitulda: técnico Zezé Moreira,
médico Pais Barreto, macsaglata Má.
tio .Américo e os seguintes Joga.
dores: Castilho, Veludo, CabeçSo,
Mauro, Pinheiro, Paulinho, Santos,
D. Santos. Alfredo, Ely, Bauer, Be-
quinha, Brandfiozlnho, Julinho, Mau-
rinho, Didl, Rubens, Balthazar, ln-
dlo, Pinga, Humberto e Rodrigues.
SegulrSo também um roupeiro e o
tozinhelro Oliveira.

HORA DO EMBARQUE .'
' 

Á Panair, empresa que transpor-
Iara a delegação nacional, para
á. Suíça, fixou o embarque pala aa
£3,59, de hoje. Todavia, é bem pos-
eivei qúe o embarquo eó sa cíetl-
vo âs primeiras horas do dia 20.

Comandará o avifio da Panair, o
Comandante Cerqueira Leite, qua
(tendendo a uma _o_citaç5o do to-
lios os jogadorc-, qua Ji Oi conhe»
Ç-3 da viagem a Sanüaco, alterou
Ria escala, para atender à collci-
iação. E* realmente um elemento
que pela sua calma e bom senso
Inspira confiança a todos, e este'

cor to d saberá mais uma vez

tebol de primeira e bem coordena-
do.

Velo a segunda etapa e entAo, ob-
servou-se que o futebol apresentado
pelas duas seleções sob a orientação
de Zezé Moreira, se equilibrava
após um período de franca ascen-
ção dos suplentes que chegaram a
marcar 3x0 para após breve perio-
do dos efetivos se Impor finalmente
por 4x3. Diga-se de passagem que
tanto Veludo como Castilho falha-
Tam em alguns tentos, em parte
por causa da bola molhada e do
campo e de outras feitas por des-
cuido. Neste ú.timo caso temos um
goal sofrido por Veludo, que erra-
damente esperando pelo "pique" de
um chute, coisa que nfio se pode
contar com um gramado molhado,
íol encoberto r. ediocremente.

A PRIMEIRA DERROTA

Finalmente velo a ultima etapa e
também, a primeira grande surpré-
sa de todas as práticas realizadas
desde que a seleção Iniciou os trel-
namentos. A derrota de 1x0 da se-
leção reserva ante á seleção de Fri-
burgo, esportiva e tecnicamente co-
lhendo poucos motivos de atenção
poderia dar, não fosse certas cir-
cunstânclas. .'¦

£ verdade que os friburguenses
ficaram eufóricos e em parte con.
partilhamos dessa alegria, Sem ti-
rar o mérito do triunfo, não custa
fazer certas pondcraçóes que ba-
seados em fatos não podem ser con-
testados. Em primeiro lugar quere.
mos lembrar que existe um aforis-
mo em futebol onde-ae destaca que
num campo em más condições de
praticabilldade do bom futebol uma
equipe Inferior tem maiores possl-
billdades de se igualar a uma supe.
rior do que. esta última tirar bene-
ficios dessa circunstância. Êste mo-
tivo e mais o espirito de Animo dos
Jogadores ji relatados no inicio des-
ta crônica, fizeram o resto. .'/:.

Todavia, nfio podemos dé manei-
ra nenhuma deixar, de reconhecer,
que apesar de todos esses fatores
ponderáveis a favor dos pupilos de
Zezé Moreira, o bom desempenho
dos comandados do técnico fribur-
guenses Jardel, que soube lndiscuti-
velmente em pouco tempo e sem
os recursos da seleção nacional, ar-
mar uma equipe que indiscutível-
mente deu trabalho e por muitas vê-
zes envolveu o "scratch". Tínhamos
Já dito que a seleção de Friburgo
fpl. o melhor "sparring". com ex-
ceção do» Milionários que até agora
a seleção enfrentou, e para dizer a
verdade neste domingo, nos anima-
mos a dizer que a seleçfio da Fri-
burgo, embora sem as qualidades
técnicas do conjunto dos Milioná-
rios, íol nfio resta dúvida, mais ob-
Jetlva que esta. ¦¦•¦•¦

Podemos pois dizer qus pela pri-
melra vez a seleção perdeu um trel-
no, um treino de 45 minutos, bem
entendido, porque o mais justo é
se registrar tun empate da um ten-
to, se atentarmos que na primeira
etapa o quadro "A" venceu de um
a zero. Tudo Isso porém, nfio tem
importância porque o "clima" de um
treino todos sabem é eompletamen-
te diverso de um "match" a valer,
mormente quando esto trás o ro-
tulo de uma "Copa do Mundo".

OS MELHORES
Por incrível qua pareça, o goleiro

Oswaldo, qua é um doa mal» amea-
çados ds "corte", íoi o melhor dos
arquelros entre todos es quatro que
atuaram. Firme, embora pouco em-
penhndo, nas vezes em qua íol cha-
mado a intervir o fêz com absoluta
segurança, nfio dando nenhuma"chance" i vanguarda "B" no pe-
rlodo em qua este procurava deses-
peradamento o tento qua lhe. daria
a igualdade contra os friburguenses,
e que afinal ficou apenai, na von-
tede. V indiscutivelmente o tercei-
ro goleiro.

Dos zagueiros, Pinheiro a Santos
os melhores, enquanto qua Gerson,
que está também, na liste dos que
sobrarão, por coincidência também,
a exemplo de Oswaldo, jogou bem a
se constituiu numa das forças .da
sua equipe. Mauro e Paulinho dis-
cretos enquanto D. Santos e Alfre-
do firmes e decididos como sempre.
Brandio zinho a Dequlnha bons a
Bauer a Eli apenas, discretos. Da
linha Didl. Julinho, índio a Rubens
(ambos somente aa secunda fase),
os melhores. Estes dois jogadores
na última etapa se confundiram e
raramente acertavam quando dentro
da área. Humberto dispersivo como
sempre, embora com alguns lampe-
jos de evidência. Baltazar se pou-
pando visivelmente enquanto que
Maurlnho, Pinga e Rodrigues não
repetiram suas última» atuações.
Salvador o mais fraco de todos,
mormente quando atuou na linha
média, surpreendendo todavia, no
ataque. , 

' •
De passagem devemos ressaltar o

bom desempenho de -Novell, Paulo,
Leoni, Miguel e Harley, entra os
friburguenses, mormente êste ulti-
mo, que bem burilado e com maior
cuidado poderá vir a ser um ele-
mento aproveitável em qualquer
quadro de categoria. • •• ¦

RESUMO !
Podemos pois dizer, que foi até

um certo ponto melancólica a des-
pedida da seleçfio deste cidade. O
tempo e o pouco rendimento dos
nacionais unidos contrlhulram para
êsse fato. Todavia, nfio deixamos de
reafirmar aqui as nossas esperanças
em um quadro qua já passou por
alguns testes dos mais difíceis, no
certame da Suíça. LS, com sua per-
sonalidade definida e oom a respon-
sabüidade do momento, caberão
honrar, estamos certos, o prestigio
do nosso futebol.

QUADROS E TENTOS «
Os quadro que estiveram em ação

estavam assim constituídos:' Seleção "A" (primeira fase dfl 45

ORLANDO JOGOU PELO ATLÉTICO
Autor de um dos lentos da vitória alvlnegra sobre o Sport» de

Juiz do Fora — 3 x 1 a contagem — Equipes e suas
melhores figuras

Ilolo Horliontf, 21 (Da tucuraall
-- Expressivo feito autnnlou, on-
tem, o Atlético em seu» domínios.
Jognmln contra o Sport, de Juiz de
Fora, conaegulu a vantagem de ..
3 x 1 depois de uma contenda em
que foi nitidamente auporlor ao aeu
adversário, Na primeira fase já
vencia o grêmio local por 2x0,
tontos de Amorim o Mudo, Na ela-

Rodrigues.
friburoo — Cabeção, Cleo e Leo-

ni; Nilton, Ivalr e Noveli; Jorge,
Otaclllo, Miguel, Paulo e Harley.

Neste tempo, aos 39 minutos, Pin-
ga marcou o único "goal" da sele-
çSo "A", que afinal venceu por êsse
escorei

Na segunda etapa, também, de 45
minutos o quadro "B" venceu ao"A", por 4x3, com "goals" de Hum-
berto, índio, Salvador e Gerson, pa-
ra o "B", enquanto Maurlnho (que
atuou nos dois quadros), Balthazar
e Pinga completavam para o "A".
Os dois quadros foram os seguintes:"A" — Veludo, D. Santos, Mauro
e Nilton Santos; Brandaozinho e
Bauer; Julinho (Maurlnho), Didl,
Balthazar, Pinga e Rodrigues (Zezé
Moreira)."B" — Castilho, Paulinho, Plnhel-
ro e Alfredo; Eli e Dequlnha, Ger-
son, Rubens, índio, Humberto e
Maurlnho (Salvador).

Finalmente a seleção de Friburgo
se impôs por 1x0, com tento de Joel,
aos 35 minutos. As equipes eram
estas:

Seleçfio "B" —Decaohê. (Fribur-
go), Paulinho, Pinheiro e Alfredo;
Salvador e Dequlnha; Maurlnho,
Rubens, índio, Humberto e Rodrl-
gues. '¦

Friburgo — Oswaldo, Leoni e
Cleo: Ivan, Milton' e Ivalr; Jorge,
Rainha, Jael, Paulo e Harley.

PRESENTE ADEMIR

O jogador Ademir, que chegara
na véspera a esta cidade assistiu
todo o exercício, tendo sua presença
em Friburgo, causado como não po-
deria deixar de acontecer, um au-
têntlco sucesso à .margem da pre-
sença da seleção.

Falando á, nossa reportagem, disse
que ainda não, tinha nenhum pro-
grama para ingressar em qualquer
quadro do pais e que. só examinaria
essa possibilidade depois de apare-
cerem as primeiras ofertas con-
cretas.

ACIDENTADO JULINHO
O grande ponta Julinho, foi o

único jogador contundido durante o
treinamento, Num encontro casual
com Alfredo, íol atingido na altura
do superclllo tendo levado alguns
pontos, e tendo por isso de abando-
nar o campo cedendo o posto a
Maurlnho. i .

ARRASADO...
(Conttnun.no dn l.a página)
mão de cada um dos Integrantes do
conjunto vencedor.

Os quadros formaram assim com-
tltuldos:

Hungria — Gyula Groalcs; Jenoe
Buzansky e Mlholly Lantoa; Josef
Bozslk, Gyula Lorantl e Josef Za-
karlos; Josef Toth, Sandor Kocsls,
ftandor Hldcgkuttl, Fereno Puskas e
Zoltan Cslbor.

Inglaterra — Gli Merrlck; Ronnle
Staniforth e Rogoy Byrne; BUly
Wrlght, Sldney Owen e Jlmmy Di-
ckcnson; Peter Harrls, Jack Sewell,
Befford Jezzard, Ivor Broaddls e
Tom Flnney.

A pedido da Grã-Bretanha se con.
cordou cm não permitir a substitui-
ção do jogadores, salvo o goleiro.

Logo após o pontapé Inicial os
húngaros so lançaram ao ataque, e
haviam apenas transcorrido 3 minu-
tos de jogo quando o arco inglês
correu gravo risco. Sozinho ante o
ntesmo, Hidegkuttl rematou com vio-
linda, porém Merrlck conseguiu
desviar. Seis minutos mais tarde foi
aberta a contagem. Ante um "fòul"
de Wrlght e Owen contra HtdegkuU
ti, o juiz ordenou um tiro livre, de
20 metros. Executou-o Lantoa, e na-
da pôde fazer Merrlck para evitar
o gôL

Aos 22 minutos, Puskas, a 6 me-
tros do arco de Merrlck, obteve o
segundo tento para aua equipe. Os
demais Jogadores beijaram a Pus-
Kas, e o público delirou de alegria.

Alr.da faltava muito para o fim
do encontro, e já De fazia evidente
que a velocidade e habilidade dos
locais não podiam encontrar dique
nas defesas britânicas. Na diantei-
ra, distingulu-se nitidamente Koc-
sis, de velocidade pouco comum,
uma vbrdadelra seta, que por vezes
deixou facilmente para trás a seus
perseguidores Ingleses.

Foi Kocsls quem assinalou o ter-
colro tento, faltando 12 minutos para
a terminação do primeiro tempo,
que apreser.tòu o resultado de 3x0
a favor dos locais

Na fase complementar a superio-
rldade húngara se acentuou. Não
havia falhas em suas linhas. Kocsls
consignou o quarto tempo, aos 13
minutos; Toth, o quinto, aos 15;
Hidegkuttl, o sexto, aos 18; e Puskas
o sétimo, aos 29 minutos.

O único tento dos ingleses foi ob-
tido os 25 minutos. Broadis recebeu
um bom passe de Flnney, e, de uma
distância de 12 metros, rematou com
grande vigor.

Nos minutos finais da partida, os
húngaros não pareceram interessa-
dos em aumentar a contagem.

Foram arrecadados,^l.$00.000_flo-
rins; dinheiro què, segundo ídissei/
ram as autoridades húngaras serA
empregado para promover o àesen-
volvlmento de todos os fesportes no
pats.

pn flnnl Plrllo marcou o único"goal" dos visitante», ¦eguindn-se
novo tento do» alvl-negros as»lna-
Indo por Orlando.

OS QUADROS

Atuaram os seguintes quadros:
Atlético — Zeca; Afonso e O»-

valdo: Clever, Monte e Haroldo;
Brngulnha, Gacia, Ubnldo, Mudo
(Orlando) e Amorim,

Sport — Tlnoco; Ari e Gonzaga;
Tctraldo, Gabriel c Pedro; Glno, Ari
II, Plrllo, Haroldo e Murilo.

Renda: 37 mil cruzeiro»,

ESTREOU ORLANDO

Nota-se pela escala alvl-negra que
o "Pingo de Ouro", ex-defensor do
Fluminense o de outros clubes na-
cionais, participou da equipe, ten-
do mesmo sido o autor do seu ter-
ceiro tento. Orlando, Gaeta, Amo-
rim, Haroldo, Tlnoco, Ari n, Piri-
Io e Pedro foram os memores ele-
mento» em campo.

A PROVÁVEL EQUIPE
RUBRQNEGRA

Os rubronegros estiveram em atl-
vidade ontem a tarde, preparando-
so para o prélio de estréia no "Tor-
nelo Roberto Pedrosa", amanhl l
noite, quando darão combate ao Vas-
í0v /'

O técnico Fleltas Sollch vem em
contrando dificuldade para formar a
equipe para o sensacional embate,
em face do grande número do Jo-
gadores contundidos;

Pelo que nos dado presenciar no
exercício da tarde de ontem, ape-
nas, Garcia, da equipe titular, es-
tara a postos no encontro com os
vascalnos,

O quadro efetivo treinou com a
seguinte formação e que deverá aer
o dc amanhã: Garcia, Jorge e To-
mires: Walter, Jadlr e Tlão; Paull-
nho, Duca, Zezlnho, Evarlsto e Za-
galo.

íff ARÍiUMIA
HOJE PELA MANHÃ NA GUANABARA O

NAVIO-ESCOLA "DUQUE DE CAXIAS"

Visitadas 32 cidades — Licenciamento da
guarnição ás 11,45 horas — Não serão permi-
tidas visitas a bordo — Prosseguem as inaugu-
rações dos novos postos de fronteira — Re-
união do Conselho do Almirantado — Venci-
mentos de hoje — Movimentação de navios

VOLTARÃO...
(Continuação da 1.* página)
mingo últimos, nSo puderam ser es-
sas, realizadas, chegando mesmo a
ser a do dia 21 definitivamente can-
celada, restando dessa forma pe-
nas as dos dois dias subsequentes.

Infelizmente, ainda pelo mesmo
motivo, Isto é, da lmpratlcabilidade
do referido encontro em' virtude da
forte chuva, resolveu a C.B.B. tam-
bém cancelar as duas últimas exibi-
ções. _¦

Agora, segundo esclarecimentos
da própria C.B.B., podemos adian-
tar que a próxima apresentação do
famoso conjunto do Harlem Glo-
betrotters, dar-se-á na data de 28,
do mês em curso, nâo estando toda-
via resolvido o seu adversário, por-
quanto, dependendo de ser ou nâo
este o último espetáculo, a escolha
do mesmo será assunto a tratar aln-
da esta semana.

Relativamente aos ingressos, in-
formou-nos o sr. Alfredo Colombo,
superintendente da C.B.B., que pa
ra a exibição dos Globetrotters, n;
próxima sexta-feira, só terão va-
lor os de n. 2, que correspondem
exatamente ao encontro cancelado

da semana passada. No caso de hâí
ver mais de um espetáculo, disse-
nos aquele esportista, que o critério
da validade dos mesmos será tam-
bém objeto de estudo por parte da
entidade que superintende,

Deverá transpor liuje As II horas
a barra do Ilm de Janeiro, após
uma viagem de Instrução com guar-das-marlnhos que durou cerca de
dez metes, o nuvio-eseola "Du-
que de Caxias", sob o comando doocnpit.1o-dc-már-e-gunrra Francisco
Vicente Bulcfio Viana.

Essa belonave visitou 32 cidades
pertencentes a 22 países. O "Duque
de Caxias" após entrar a barra se-
gulrá diretamente para o Arsenal
de Marinha, atracando ao cala nor-
te da ilha das Cobras.

A guarnição dQ navio será ltcen-
dada para baixar A terra ás 11,45
horas, podendo as pessoas da faml-
lia aguardarem seus parentes no
páteo do Ministério da Morlnha, no
local ao lado dos csnhfies Juntoa praça BarSo de Ladârlo.

N.lo serão permitidas visitas a
bordo.

Proj.ieouom as tnauBuraçdej dos no-
tios postos de Fronteira

O ministro Renato Guillobel e sua
comitiva partiram na manhã de
domingo último, em automóvel, de
Urugualana para Barra do Quaral,ali chegando âs 10 horas. Logo em
seguida foi procedida a inauguração
do posto de fuzileiros navais naque-
le importante ponto onde conver-
gem as fronteiras do Brasil, Uru-
guai e Argentina. Após a ccrlmô-
nia, foi oferecido um churrasco,
findo o qual regressou a Uruguaia-
na, prosseguindo, em avião da FAB
para Itaqul. Foi também Inaugura-
do o posto de fronteira nessa lo-
calidade, seguindo a comitiva ml-
nisterlal para São Borja, onde che-
gou ás 16 horas. Em São Borja,
foram visitadas as obras do postoem construção nessa cidade, tendo
o ministro Renato Guillobel e comi-
tiva ali pernoitado, Na manhã de
ontem, a comlUva parUu para Gar-
runchos, em automóvel e jeeps, che-
gando a Garrunchos âs 10 horas.
Foi Igualmente, proc-.dlda a Inaugu-
ração dêste posto de fronteira, após
o que rregressou a S. Borja; âs
15,30 horas, o avião ministerial che-
gou a Santo Ângelo.

Hoje será procedida a Inaugura-
ção dos postos de fronteira em
Porto Xavier, Porto Lucena e Por-
to Mauá, estando previsto o pernoi-
te em Santa Rosa.

Reunido do Conselho do Almirantado

Sob a presidência do almirante
Atila Monteiro Ache, chefe do Es-
tado-Maior da Armada, reunc-se
hoje, âs 13,30 horas, o Conselho do
Almirantado para tratar de impor-
tantes e numerosos assuntos atinen-
tes & administração naval.

2.° Caderno 1

JUSTIÇA MILITAR
Inquérito em que são indiciados a firma Ca-

margo Correia e o engenheiro Samuel
da Rocha

í,o Coni/resso Brasileiro do Medicina
Militar

Reai'zar-sc-0. cm São Paulo, do
11 a 18 dc julho, no parquo de
Iblrapucra, sob os auspícios da co-
missão do IV Centonárlo, o 1.9 Conr
gresso llraiilelro do Medicina Mili-
tar com o fim do balancear as
atividades culturais o cientificas da
medicina militar brasileira.

Os trabalhus sóbre temas. livres
das seçflcs do Medicina, Cirurgia,
Farmácia, Odontologia, Organização
e Administração, deverão ser reme-
tidos â secrotoria, rua Rodrigo Sll-
va, 30, l.e andar, em duas vias, com
resumo, nté o dia 30 de junho,
Impreterlvelmente, mandando com
antecedência o titulo.

Podem aderir ao certame como
membros efetivos os médicos for-
maeêutlcos e dentistas, civis e ml-
litares da ativa e da reserva me-
diante a remessa de duzentos cru-
zelros à rua Rodrigo Silva 30,1.°
andar, em vale postal, ordem de
pagamento, cheçue ou dinheiro para
o tesoureiro do 1.° Congresso Bra-
slleiro de Medicina Militar.

Ao membro efetivo será conferi-
da medalha comemorativa com pas-
sadelra. , ,São os seguintes ' s temas oficiais
do Congresso: a) o serviço de saúde
nas operações combinadas; b) trans-
porte aéreo dos doentes e feridos
Indicações e contra indicações; c)
estudo da produção em massa do
sangue e seus substitutos; d) recu-
peração dos mutilados do aparelho
locomo'.ot: aspecto social; e) pa-
gem dos medicamentos para a guer-
ra; /) organização e funcionamento
dos serviços de saúde nas opero-
ções navais; o) assistência odonto-
lógica nas operações de guerra; h)
normas terapêuticos nos ataques a-
tômlcos, bacteriológico e químico
e i) racionalização do recrutamento,
aperfeiçoamento e acesso dos inte-
grantes dos Serviços de Saúde das
Forças Armadas.

SEMPRE OS URUGUAIOS
Lausanne, 23 (P.P.) — O' jogo

Suíça x Uruguai, que terminou
por 3x3 (primeiro tempo lxl),
realizou-se perante 43.500 espec-
tadores, no. estádio olímpico de
Lausânhe; hoje-inaugurado.

O Juiz foi o holandês Horn,
tendo decorrido o primeiro tempo
sob chuva por vezes forte.

No primeiro tempo, a iniciativa
tocou à equipe suíça, cujos ata-
ques não deram resultado na
primeira meia hora.

O Uruguai abriu a contagem
aos 36 minutos, ponto feito por
Borges mediante passe de Abba-
die. Aos 37 minutos, um tiro de
Antenen fêz com que um joga-
dor uruguaio tocasse a bola com
a mao. Poi marcado o pênalti,
apesar dos protestos dos uruguaios
e Calasl marcou o primeiro pon-
to buíço lxl.

Seguiram-se vários incidentes
no segundo tempo, depois do que

DECEPCIONA
(Continuação da l.a página)
ra evitar o desastre total, pois
não acreditamos que chegue a fi-
gurar novamente como sério can-
didato.

1. . tempo, 1x0
Na etapa inicial o Corlntians as-

slnalou um tento aos 21 minutos,
que velo traduzir o desenrolar da
pugna. O sucesso coube a Cláu-
dio, finalizando na lateral da área
um belo passe do Lulzinho. Neste
lance, o goleiro PlanowsM não an-
dou a contento.
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Logo aos sete minutos o cónjun-
to visitante obteve outra vantagem.
Atacava o Corlntians pela direita,
quando Idárlo descolocou a defesa
botaloguense, lançando SimSo no
lado oposto; êste Cruzou para o
centro da área, onde Nardo em
certeira cabeçada/venceu Amaurl,
que substituíra Flanowski.

os uruguaios aumentaram a sua
contagem através de Ambroise.
Os suíços igualaram aos 19 ml-
nutos. ' ._
•'-O juiz excluiu ò centro avante
Miguez, por sua conduta Incor-
reta. Aos 21 minutos, Ballaman
marcou outro ponto dlre-
to, em seguida a uma jogada de
Pranc.

Em seguida, a polícia teve de
Intervir, para fazer sair alguns
espectadores que tentavam pene-
trar em campo.

Aos 32 minutos Martinez igua-
lou novamente, terminando peloempate de 3x3.'

Um pouco descontrolado, procu-
rou o Botafogo reacionar. Conse-
guiu em parte o seu Intento aos
21 minutos por Intermédio de Vi-
niclus, em jogada pessoal.

duta disciplinar fora condenável du-
rante o seu desenvolvimento, cum-
prlmentou o goleiro Amaurl pelotriunfo; o defensor do Botafogo,
entretanto, tentou agredi-lo. Mais
ponderados seus companheiros evi-
taram que o lamentável episódio
se prolongasse.

, Juiz, Renda e quadros
Arbitragem regular do uruguaio

Cataldl. Pelas bllheteriais do Ma-
racanã passou a importância de
Cr$ 164.329,00. Quadros':

CORINTIANS — Gilmar; Murilo
(Homero) e Olavo; Idárlo, Goiano
e Roberto; Cláudio, Lulzinho, Nar-
do, Carbone (Rafael) e Slmão (Sou-zinha).

BOTAFOGO —, PianowsH (Amau-
ri); Orlando Mala e Richard; Ara-
ti, Bob e Juvenal; Garrincha, Rua-
rinho (Macedo), Carlyle, Dino e
Vinícius.

Fluminense 2 x Santos 1

SHo Paulo. 23 (Asp) — Peran-
te um público bastante regular a
entusiasta, defrontaram-se esta tar-
de no gramado do Pacaembu as
equipes do Santos a do Flumlnen-
se do Rio, tendo o clube cario-
cat logrado vencer a contenda pe-
la contagem de 2 tentos a 1. O
quadro carioca atuou melhor na
primeira fa»., cabendo ao conjun-
to da Vila Belmlro as primeiras
açSes do período final. Os dois
tentos do Fluminense foram assl-
nalados por intermédio de Quincas,
as 24 e 28 respectivamente, e Vas-
concelos assinalou o único tento
do Santos, aos ST minuto». Os
dois quadros atuaram assim forma-
dos:

FLUMINENSE: — Adalberto; Pin-
daro a Duque; Jalr, Edson e La-
íaiete; Telê, Vilalobos, Valdo, Rob-
son e Quincas.

SANTOS: — Barbosinha; Helvlo
a Feijó; Urubatão, Formiga e Zi-
to; Tite, (Pepe), Walter, Álvaro
(Hugo) Vasconcelos e Del Vechio
(Tlte).

O juiz da partida íoi Rivel Lat-
torre, com boa atuação a a zen-
da íol boa, considerando-se o frio
reinante nesta Capital a o tempo
chuvoso, tendo passado, palas bl-
lheteris do prórpto da < Municlpa-
lidade, a quantia de 149.215 cru-
zelros.
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NA PRIMEIRA DIVISÃO
0 NOROESTE

Bauru 24 (Asp) — O Esporte Clu.
be Noroeste deu hoje um passo
gigantesco, em demanda da primei'
ra divisão, tendo derrotado o Ma.
rilia Atlético Clube, pela contagem
de 2 tentos a 0. Após o encontro
os Jogadores do Noroeste foram
carregados pela torcida bauruense
numa expansão de delírio a con.
tentamento pela conquista do direi
to de atuar na primeira Divisão
de Futebol, da Federação Paulista
no corrente ano. O primeiro tempo
terminou com a vantagem do No-
roeste sóbre o Marilia, pela conta-
gem de 1 a zero, tento de Zoela.
Na etapa completar, os locais atuan-
do com mais acerto, dominou ln.
telramente as ações do Marilia e
assim conquistou mais um tento por
intermédio de Ranulfo. O público
íol numeroso tendo passado pelas
bilheterias a quantia de 118.140,00.
Toda a cidade está em festas com
a conquista de mais um triunfo
do Noroeste a assim adquiriu o di-
reito de atuar na divisão principal.
Domingo próximo o Noroeste irá a
Bragança, onda fará o seu último
JAgo como quadro da segunda Dl-
visão do Interior.

Chegou o Comandante Waldir da
Holanda

Chegou ontem a esta capital o
capltão-de-fragata Waldir Ramos de
Holanda, comandante da Base Na-
vai de Val-de-Cães, que velo a cha-
mado das altas autoridades navais.

Estaleiro Nana! de Jacuecan.a

Por terem passado e assumido a
presidência da comissão de planeja-
mento e construção do estaleiro na-
vai dc Jactiecanga, apresentaram-se
ontem às autoridades navais, os al-
mirantes Juvenal Greenhalgh Fer-
reira Lima e Mário de Azeredo Cou-
tinho, , . ,, .,' Movimentação' de Navios ":¦';;

Seguiu para Natal o "Guanabara";
o "Potengi" chegou a Montevidéo;"Henrique Dias" partiu de Ma-
ceio para Salvador; procedentes de
Pelotas chegaram a Porto Alegre
os Cts "Baependl", "Bertioga" e

Bracui"; o "Triunfo" chegou a Fio-
rlandpolls.

Vencimentos de hoje
A Diretoria;de Intendêncla efetua-,

rá os seguintes pagamentos: Hoje
dia 25 — almirantes, a partir das
9 horas; oficiais superiores - e pen-
sionistas, das 12 ás 15 horas; dia
26 — capitães e primeiros tenentes
(série par), a partir das 9 horas;
pegundos-tenentes .(série par) das
12 às 15 horas. Os pagamentos pela
Caixa Econômica acham-se à dispo-
slção dos interessados desde o dia
21 do corrente. Os pagamentos, não
efetuados nos dias marcados na ta-
bela, só serão atendidos no dia 8
de junho.

GOLEIRO DO VILA PARA
0 AMÉRICA

Em Minas Martlm Francisco,
técnico dos rubros —

Dick o valor visado
Belo Horizonte, 24 (Da sucursal)

Encontra-se nesta capital o técnico
Martim Francisco, do América, do
Rio. Veio êle casar-se em Nova Ll-
ma, onde era noivo há meses. Sc-
gundo apuramos, Martlm aprovei-
tara a viagem para convidar Dlck,
goleiro alvl-rubro, para ingressar no
América,

DICK EM BELO HORIZONTE

Podemos informar que Dlck es-
tava, ontem, nesta capital. Foi a'Antônio Carlos" assistir o prélio
Atlético x Sport, de Juiz de Fora,
onde estava Martlm Francisco. Até
esta manhã, entretanto, Dick não
havia recebido qualquer proposta
do "coach" rubro.

Poucos minutos mala tardo, a
partida degenerou, passando alguns
jogadores a-utilizar-a violência. O
árbitro limitou-se a apitar as íal-
tas, porém, felizmente, nada suce-
deu ds gjftvj

NOVAMENTE GONZALEZ
Bari, 24 <F_?.) — O sétimo gran-

de prêmio automobilístico de Bari
íoi ganho por Frollan Gonzales (Ar*
gentino), numa "Ferrari", qua par-
correu os 333 quilômetros da pista
em 2,21 horas a 8 segundos 3/10,
na velocidade média, de 141,3 qul-
lómetros por hora, egundo por Mau-
rica Trlntignant (francês), igualmen-
ta numa "Ferrar!", que O fêz Cm
3 segundos 9/10 mais.

O terceiro lugar íol obtido por
Jean- Behra (France.), numa "Go-
rim", e o quarto por Onoírio Ma-

DERROTADA A DUPLA
FALKEMBURG - A. VIEIRA
Pari», 24 (F. P.) — O Campeo-

nato Internacional de Tênis da
França prosseguiu hoje. A jornada
íol reservada ia duplas a 4 última
partida da 8.» da final, adiada ea-
tem devido a hora tardia.

Os lprindpal» resultados do dia
foram oa «eguintes:

Simples para homens —> 8.» de
final: Sven Davldeo, da Suécia,
venceu Xea Roíewall, da Austrâ.
lia, por 8-4, 3-8, 8-3 e 6-3;

Duplas psra homena'— 8.* da fl-
nai: G. Vulloy-B. Patty. doa Estado»
Unidos, venceram i. Asboth-A
Adam, Hungria, por 8-1, s-S e 8-1;
R. Hartwig-M. Rota, Austrália, van-
ceram A. fconuse-F. Hys, França,
por 7-B, 8-2 • 8-1; J. Borotra-R.
Abdesselam, França, venceram A.
Cooper-R, S. Emerso, Austrália, por
8-1, 8-1 • 8-3; J. Brinch_nt--PH W»
•her, Bélgiea, venceram B. Falkem.
burg-A. Vieira. Brasil, por 11-9, 8-2 a
7-5; A Larsen (E. Unidos) E. Mo
rea (Argentina), venceram M. Fox
(Estados Unidos) — Arfclnstal (Aus-
trália), por 11-9, 8-4, 11-14 • 8-4.

Duplss. dc senhoras — 8.* da fl-
nai: St*, do Chamburo-Sta. Mon-
nat. França, veaveram Roa* Budra
(Argentina) — S. Ehedcn (Alemã-
nha), por 1-0, 9-4 o 0-3; Mrs. E. Le-
vlne (EL Unidos) — Mellta Rsml-
rez (México), venceram as aras. AI-
versleben (Suíça)-G: Walteri (G.

ENCERRADO 0 CONGRESSO
SUL-AMERICANO

Buenos Atrai, 24 (F. P.) — En.
cerrou-se ontem 4 noite o Oongres-
io da Confederação Sul-Americana
de Futebol.

Essa reunlio resolveu, a respeito
do pedido da Associação colombiana
de prorrogar por mais um ano a
permissão para atuar naquele pais
os Jogadores argentinos, enviar is
entidade» interessada» uma decisão
definitiva, qua será enviada ao co-
mité executivo antes do 10 de ju-
lho vindouro.

Também íoi considerada a situa-
ção da Confederação Brasileira de
Desportos, que informou qua atui
ausência era devida * fato do Con-
gresso haver aldo convocado antl-
estatutarlamenta.

Encerrado o Congresso foi proce-
dlda a eleição do viça l.a presi-
dente o vogai què, eomo represen-
tantes da Confederação Sul-Amerlca-
na da Futebol Integrarão, até 1958,
o Comitê Executivo da Fita.

Para vice-presidente foi eleito o
sr. Domingo Peluffo, presidente da
Associação Argentina da Futebol,
a para vogai foi confirmado e no-
ma do ar, Manuel Bianchl, do Chi-
le.

GRAVE ACIDENTE AUTO-
MOBILISTICO

VAGÕES PARA A E.F. PARANÁ-
SANTA CATARINA

São Paluo, 24 (Asp) — A Es-
trada de Ferro Sorocabana des-
tacou 1.300 vagões, além de loco-
motivas para a Estrada Paraná-
Santa Catarina, com o fim de a-
tender às necessidades de transpor-
te da safra dc cereais. Essa me-
dlda foi considerada indispensável,
por não dispor aquela ferrovia de
recursos suficiente para atender as
exigências de transporte da região
a que serve. Essa informação foi
colhida em fontes oficiais, confor-
me divulga um matutino; A situa-
ção da Estrada de Ferro Paraná-
Santa Catarina, é precária, pois
tanto o material rodante como a
conservação de linhas férreas e
falho, pois a referida estrada vem
lutando com dificuldades de tflda
ordem, não tendo conseguido até
agora a verba necessária para o
aparelhamento da estrada.^..,

CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS
AO HOSPITAL DAS CLINICAS

DE SAO PAULO
Sdo Paulo, 24 (Asp),,— Falan-

do a um matutino, o 'sr. Enelas
Carvalho de Aguiar, superlntenden-
te do Hospital das Clinicas deS.
Paulo, declarou: "A nossa situação
deverá melhorar um pouco, quan-
do recebemos do prefeito Jânio
Quadros, conforme êle prometeu,
cerca de cinco milhões de cruzei-
ros que serão aplicados imediata-
mente nas coberturas das necessl-
dades mais prementes qv ora a-
travessamos".

E' interessante observar que exis-
te um convênio entre o HC e a
Prefeitura Municipal mediante o
qual esta última fica obrigada a
contribuiu com uma verba de 25
milhães de cruzeiros anuais, a ilm
de que o nosso Hospital faça ser-
viços de pronto-socorro urgentes
dia e noite nesta Capital. Não é
novidade que aqui mantemos du-
rante âs 24' horas do dia, anes-
testas, parteiros, operadores, oculls-
tas e outros facultativos aparelha-
doj para resolva.' qualquer situa-
ção. Disse que o governo deve ao
hospital das clinicas cerca de 50
milhões de cruzeiros pois não tem
cumprido as bases do convênio.

"DIA CAPIXABA"
Vitória, 24 (Asp) — Diversas so-

lenidades civis e religiosas serão
levadas a efeito hoje, em come-
moração ao "Dia Capixaba". O
governo do Estado elaborou exten-
so programa de comemorações, que
inclui solenidades cívicas e lnau-
guração de diversas obras de sua
administração, destacando-se entre
outras, o grande conjunto reslden-
ciai, destinado aos funcionários es-
taduals, jonstruldo pelo Instituto
de Assistência e Previdência.

0 HOMEM
Em função das Glândulas
Pode o Homem reconquistar as

alegrias da vida, normalizando
Buas funções vitais. Imprimir ao
organismo novas forças propul-soras, restabelecendo o potencialde sua pujança viril. Olantona,
a base de extratos testlculares,
acantis virilis, hlpóflse e vltaml-
nas, é o medicamento revitaliza-
dor de efeito racional. Olantona
e Indicada nas manifestações daastenia neuro-muscular, com aç&onormalizado» da função glandu-lar. Tubos com 20 drágeas. Nasfarmácias e drogarias.

(60686)

DUAS LOCOMOTIVAS ATINGI-
DAS PELOS RAIOS

MIMo, 2_ (_•_».) — Duas locomo-
tlvas íorartt atingidas pelo ralo e
postas fora de serviço em Monta
e em Chlasso, na Lombárdia, on-
de o mau tempo reina hâ vários
dias. Todo o tráfego ferroviário so-íreu importantes atrazos.

Em toda a região alternam-se achuvs e a neve. Em certos pontos,a queda de neve fresca atinge a
quarenta centímetros.

JEJUM PELOS JUDEUS PERSE-
GÜIDOS NA ROMÊNIA

COMUNISTA
T«l Aviv, U (FJ>.) — Dezenas

de milhares de lsraellstas de ori-
gem Homena Jejuaram ontem obe-decendo ao apelo do Grão-Habino
Heetzog, qut havia reclamado um
dia de jejum e de orações pelos
judeus perseguidos na Romênia.

Por outro lado, uns quarentaisraelitas da mesma origem a no-
tadamente antigos deputados ao par-lamento rumeno a dois membros do
parlai íento de Israel iniciaram on-
tem i noite uma greve de fome
a grande sinagoga de Tel Aviv, de-
clarando que prosseguiriam no seu
Jejum enquanto pudessem, para a-lertar a consciência mundial a res-
peito da perseguição dos Judeus na
Romênia.

Milhares de israelenses reuniram.

Com graves danos pnrn n apu-
radio dos fnloa, o Inquérito poli-
dal militar dc quo íol encarro-
gado o brigadeiro Henrique Flclui»
e Indiciados os sócios da firma
Camargo Correia o o engenheiro
da Aeronáutica dr. Samuel dano-
cha Fonseca çstá sendo um "Jo-
quote". Ora é êle ramctldo pura
a Justiça Militar de São Paulo,
oro c enviado para a de Mato
Grosso. Ambos os Juízos discutem
a competência para o andamento,
do feito.' O p/omotor da Audjto^
ria dé Guerra do Mato Grosso
desejando por fim o "impasse",
vem dc fazer uma representação
ao Superior Trjbuna) Militar,' dii
zendo «certa altura der suas ru.-
zões: "Ora, Egrégio Ministro Pro-
sidente se já se encontra plena-
mente solucionado todos os condi-
tos referente a . competência dos
processos desto natureza, quer nos
parecer quo a recusa do dr.
Auditor da 2.» M. M„ visa apenas
retardar os processos com evldcn-
to prejuízo para os interesses doi
Justiço sob suo -Uorda. Temos que
o Egrégio Tribunal, dando provi-
mento ao presente recurso para
Impor no dr. auditor da l.a A.
da 2.» R. M. o conhecimento' do
fato, terá feito cumprir disciplina
Judiciária, conforme os ditames a
sua mansa e pacifica jurlsprudên-
cia".

Ante a gravidade do fato aci-
ma exposto, o min. .general da-
Exército F. Gli Castelo Branco,
ministro presidente daquele alto
Tribunal, mandou imediatamente
preparar a representação para
distribuição ao ministro que deve-
rá relata-la a Julgá-la.

Novos processo» no STM

Em grau de apelação, deram en-
trada, ontem, no Superior Tfrbu-
nai Militar os processos em que
são réus Célio Neves da Vitória,
da Cap. Federal; Augusto Alonso
Braga, Paulo Formiga de Melo e
Hamilton Vitor Moreira da Silva,
todos de São Paulo. Os processos
foram preparados para distribui-
ção.
Hoje o julgamento dos implicados
no desuio de material do Parque

de Afotomecani-a__o

Está marcada para hoje, peran-
te o Conselho Permanente de jus-
tlça da 2.a Auditoria de Guerra,

julgamento dos vinte e um ln-
diciados, militares, funcionários cl-
vis do Parque de Motomccanlza-
ção, localizado em Magalhães Bas-
tos, e comerciantes, envolvidos m
vultoso desvio de peças para vel-
culos daquela dependência do Mlnls-
tério da Guerra.

Em Junho do ano passado, as
autoridades militares, perceberam o

doiapsroclmonta conitant. _. ican para automóvel» u ordW" Instauração cio um ti,r
llclal-inllllnr, quo a. linnta_''tc^
lou, a subtração du ,lcç„ ,V'J«dos cm cOrca de CrJ ntimiàbem como os rcspon«»vcl»'bd_"operação de limpeza" no I>_-n_dq MotomaçanlMsía, \ZitTcorreu o falo. u0'

Foram apontados como culnadr»0 2." tenente Jn.sé Motta 8853,o sarg-nto Harculand 3, sZlVt Silva, funcionários civis *.*merclontes Adão Alm MocluH?Caiemlro Esteve, da Carvil Tolcar Rezende da Silva, Bmtinl P
Tiburclo.ltomao Mi.ldoníln, w2jde Oliveira Memória, GultcrbíaVeríssimo, Onnlltnn dn Silva vlrelra, Hélio Soares dc AmvbBJpSo Luiz de Mornla, ilubciir, Dilforro d» Assunção, lldeu GómSEves Noronha, Flávio Vieira Orl»,,do da Silva Rocha, Küua?ao gÍ!"çalves da Silva, Cnsslnne, ri„n„°|£Lopez, Manoel Gonçalvo. Júnior .o revê Luiz dc Sousa, uns iiruinciados por crime dc furto _outros por crime de reccnlacilo

O Julgamento tora Inicio _s' nhoras, sendo p Conselho conMilu.do doa oficial», cel. Julio dc Re.zende Rublm, presidente, capluí»
Çrl-tlano Plros Marques, Uo St.Pereira de Melo e Horácio _•)___cisco Boscardi, Juizes, na .cu«.ção funcionará o promotor CUbtí.to Torres, a defesa estará » cargo dc cerca do nove advosadr,entre eles Pinto Uma, BcrniraeAntônio Marra, Celso Nasclmeato
e outros. "

CARNE TÃO SABOROSA 
'

QUANTO A DE GALINHA
Criação e domesticação __ ¦

maciico no Parque
Sooretama

Com resultado dos estudos blo-lógicos de animais silvestres ou»vem realizando no Parque Soorc.tama, no Espirito Santo, a Sccciode Pesquisas da Divisão de Cacae Pesca, do D.N.P.A.. do Ministé.rio da Agricultura, cogita de Ini.ciar a criação do macuco jiuiti.mente com aves domésticas.
Trata-se de uma ave silvestre

da nossa fauna, um pouco maior
que o galinha, sendo caça das mai,apreciadas pelo volume e sabor dasua carne.

A referida Secção mantém «].
guns casais dessa espécie no Pir.
que Sooretama, para os trabalho!
de criação odomesticação, visando
á sua exploração econômica.

ATOS RELIGIOSOS
Lúcia Saboya Pompeu

(MISSA DE 7.» DIA)
Fernando, Ricardo, Vera e Ticiana Saboya dc Allm.

querque convidam os demais parentes e amigos de sim que-
rida prima LÚCIA a assistirem à missa que, cm inten-
ção de sua boníssima alma, mandam rezar na Igreja ds
S. Francisco de Paula, na próxima quinta-feira, dia 27,
às 10 horas, agradecendo, desde já, a todos os que compa-
recerem a esse ato de piedade cristã. (4117)

ALEXANDRINO AGRA
_-W,r (MISSA DE 7.° DIA) ^

Dulce Neves Agra, Antônio José Agra, se«
nhora e filhos, Luiz Roberto Agra, senhora e fi-
lha, Regina Maria, Gilda Maria e Carlos Oswai-
do Agra, profundamente consternados com o
falecimento de seu boníssimo esposo, pai e avô,
ALEXANDRINO AGRA, assim como seus ir-
mãos, cunhados e sobrinhos, convidam seus de-
mais parentes e amigos, para a missa de 7.°
dia, que mandam celebrar, amanhã, dia 26, às
11 horas, na Igreja São Francisco de Paula.

JOAO SANCHES .
REYNALDO JITNIOR'!

Cytilde Sanches Reynaldo e filhos, convidam os parentese amigos de seu inesquecível esposo e pai JOÃO SANCHES
REYNALDO JÚNIOR para assistirem à missa do 6.° mês que
mandam celebrar no altar-mor da Igreja Matriz de Bonsucesso,
amanhã, quarta-feira, dia 26, às 8,30 horas, apresentando desde
já seus agradecimentos a todos que comparecerem a êsse ata
religioso. (63619)

Hu.rtm.btrg, M (rp.) — Ciru_-__.
ta panou ficaram mal» ou meno»
ferida» íravemente em Murem-er_, ie no Interior a am torno" da gran-

íin-ii-ir "_üi_S___B__^___i__ül__J -::""vw, r*3 *>\|Afi\* Mri__ffl_nHfWl___FÍ_Í;!-1 
"'''*•

Quando da uma corrida automobl
listica disputada no velodromo da
cidade.

Devido a uma eollslo entra o
carro da E. Laerous (França) o o
daj Schoo (Alemanha), o veiculo dl-
rígido por teta última derrubou aa
grades • aleaneoo «nu cinqüenta
aapeetadorea, em tua maior parta
criança».

O corredor trances, cuia viatura
capotou, o q corredor aJemSo fica-

de sinagoga de Tel Aviv, onde fo
ram ditas orações para os lidere»
judeitj rumeno» presos. Haviam si-do colocadas Importantes .torças de
polida nas proximidades da legacS»
rumena, diante da qual des-ilarara
centenas.'de Israelenses so gritode "Bomênia, deixai que os judeusemigrem".

Elementos comunistas qne ten-
tavam criar deiordem foram o_p_l-
sos da grande sinagoga, onde o
grlo-lla-lno ds Td Aviv . o- pré»sidente da agência judaica exmv as » \

SEVERINO GUEDES
CORRÊA GONDIM

(1.° aniversário de falecimento)
Â família de SEVERINO GUEDES CORRÊA GON-

DIM convida seus parentes e amigos para assisli-
rem à missa de primeiro aniversário do seu fale-
cimento, que em intenção de sua boníssima alma,:
manda celebrar quinta-feira, dia 27 do corrente,
às 8 horas, na Igreja dos Poloneses à Rua Marquês
de Abrantes, 215. Desde já agradecem aos que
comparecerem a êsse afo religioso. (66959)

Olga de Oliveira Cavalcanti
(MISSA DE 7.° DIA) /

SEVERIANO JOSÉ CAVALCANTI, ESPOSA E |
LHOS, SÍLVIO DE OLIVEIRA E ESPOSA, impossibilita-
dos de se dirigirem pessoalmente a todos que com*
pareceram ao sepulfamento de sua pranteada mãe,
sogra, avó, Irmã e cunhada, bem como, aos que"
enviaram coroas e telegramas, vêm agradecer tô-
das as homenagens e convidar para a missa de V
dia, que será celebrada em sufrágio de sua bonís-
sfma alma, amanhã, quarta-feira, dia 26, is 3 lio-
ras, no altar-mór da Matriz da Glória (Largo do

(662$



2.° Caderno

MAWMtóEÍDA
CORREIO DA MANHA — Tftrça-felra, 25 dc Mato do 11)54

(MISSA DE 7.° DIA)
Henrjk Alíred Spikman Jordan, senhora (ausentes)

e itóré Mm, profundamente consternados com o fale-
cimento do seu inesquecível amigo MARIO D'ALMEIDA,
convidam seus amigos para assistirem à missa do 7.° dia
que, em intenção de sua alma, será celebrada hoje, 25
do corrente, às 11,30 horas, na Igreja da Candelária, an-
lecipando seus agradecimentos.

MÁRIO DÃLMEIDÂ
(MISSA DE 7.o DIA)

A Diretoria e o Conselho Consultivo da Cia. de Importações, Industriai
e Construtora — C. 1.1. C — profundamente consternados com a perda do
seu prezado e inesquecível Conselheiro MARIO D'ALMEIDA. convida todos os
seus amigos e clientes a assistirem à missa do 7.° dia que, em intenção de
sua alma, será celebrada hoje, terça-feira, 25 do corrente, às 11,30 horas,
na Igreja da Candelária, antecipando seus agradecimentos

I MARIO DALMEIDA
(MISSA DE7.0DIA)

Carlos de Saboia Bandeira de Mello/senhora e filhos, João Pedro de
Saboia Bandeira de Mello, senhora e filho, profundamente consternados com
a perda do seu inesquecível amigo MARIO D'ALMEIDA, convida todos os
seus amigos a assistirem à missa do 7.° dia que, em intenção de sua alma,
será celebrada hoje, terça-feira, 25 do corrente, às 11,30 horas, na Igreja
da Candelária, antecipando seus agradecimentos.

MARIO D'ALMEIDÂ
(MISSA DE 7.» DIA)

A Diretoria da Cia. Imobiliária, Industrial e Comercial, profundamen-
le consternada pela perda do seu inesquecível Conselheiro MARIO D'ALMEI-
DA, convida todos os seus amigos e clientes a assistirem à missa do 7.° dia
que, em intenção de sua alma, será celebrada hoje, terça-feira, 25 do cor-
rente, às 11,30 horas, nã Igreja da Candelária, antecipando seus agradeci-
mentos.

MARIO D'ALMEIDA
(MISSA DE 7.o DIA)

; A Diretoria da Cia. Fiduciária do Brasil, profundamente consternada
tom a perda do seu digno e inesquecível Vice-Presidente e Chefe MARIO
ALMEIDA, convida fodos os seus amigos e clientes a assistirem à missa do
J-° dia que, em intenção de sua alma, será celebrada hoje, terça-feira, 25
áo corrente, às 11,30 horas, na Igreja da Candelária, antecipando seus
agradecimentos. (34259)

n/B A \i w i â hvlÂííllfLT______ L SLSLsLSi. H__F B'ALMEIDÁ
(MISSA DE 7.o DIA)

Ambroglo Bonomi e Georgina Martinelli Mmâ com
os seus fios Angeüo e Maria. profundam®Ée consternados
com o falecimento de seu caro amigo MARIO D'ALMEIDAf
convidam os seus amigos para assistirem à Missa de 7.° dia
que em intenção de sua alma será celebrada hoje terça-feira,
dia 25, às 11,30 horas, na Igreja da Candelária. Antecipada-
mente agradecem a Iodos que comparecerem a esse ato de
piedade cristã,

MARIO D'ALMEIDA
(MISSA DE 7.o DIA)

A Diretoria, os Conselhos Consultivo e Fiscal e os fun-
clonários da Fiação Brasileira de Rayon "Fibra" S/A, profun-
damente consternados pela irreparável perda do seu digno
Presidente MARIO 0'ALMEIDm, convidam todos os seus ami-
9os a assistirem a missa de 7.° dia que será celebrada pela
^ alma, hoje, às 11,30 horas na Igreja da Candelária, §

MARIO DALMEID A
(MISSA DE 7.o DIA)

Arnaldo Marzolto e Irmã Martinelli Marzotlo e sua fi-
lha Maria Teresa profundamente consternados com o faleci-
mento de seu caro amigo MARIO D'ALMEIDA, convidam os
seus amigos para assistirem à missa de 7.° dia, que em in-
tenção de sua alma, será celebrada hoje terça-feira, dia 25,
às 11,30 horas na Igreja da Candelária.

Antecipadamente agradecem a Iodos que compare-
ceretn a esse ato de piedade cristã.

José Rodriguez Alonso
'PEPE)

(MISSA DE 7.o DIA)
Carmen Alonso de Rodriguez, Modesta Besada, espô-

soe filhos, Afonso Rodriguez Alonso, senhora e filhos eNoe-
mia Rodriguez Alonso agradecem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento de seu querido filho,
irmão, cunhado e tio JOSÉ RODRIGUEZ ALONSO e convidam
seus demais parentes e amigos para assistirem a missa de 7°
dia que em sufránio dê sua alma será celebrada amanhã,
miarla-feira, dia 26? às 8,30 horas, no altar-mér da Igreja da
Candelária. Desde iá agradecem aos que comparecerem a

(66957)Isse

PROFESSOR FERRANDO ANTÔNIO RAJA GABAGLIA
(MISSA 

DE 7.° DIA)

Alayde Fosfer Raja Gabaglia e filhos agradecem a quantos os confortaram no doloroso
transe porque passaram e convidam seus amigos e parentes para a missa de 7.° dia que fa-
rão realizar pela alma de seu boníssimo esposo e pai FERNANDO, hoje, terça-feira, dia 25,
às 11,00 horas, no altar-mór da Igreja de São Francisco de Paula. Antecipadamente agra-
decem a quantos comparecerem a esse ato de fé cristã.

PROFESSOR FERNANDO ANTÔNIO RAJA GABAGLIA
(MISSA DE 7.° DIA)

Viúva engenheiro Edgard de Barros Raja Oabaglia, filhos, genro, noras e netos, Ma-
noel Luiz Ribeiro e senhora, Dr. Mário Raja Gabaglia, senhora e filhos; Capitão de Mar e
Guerra Antônio Carlos Raja Gabaglia, senhora, filhos, genros e nela; sensibilizados agradecem
aos demais parentes e amigos as manifestações de pezar recebidas por ocasião do faleci-
mento do seu querido irmão, cunhado e lio FERNANDO, e comunicam que farão celebrar missa
pelo descanso eterno da sua alma, hoje, terça-feira, dia 25, às 11,00 horas, no aliar de
Nossa Senhora da Conceição da Igreja de São Francisco de Paula. (66956)

COMM. ARTUR O APOLLINARll
VICE-PRESIDENTE DO BANCO FRANCÊS E ITALIANO PARA A,/

AMÉRICA DO SUL S/A. ; .^
(MISSA DE 7.° DIA) -,

A Diretoria do Banco Francês e Italiano para a América do Sul S.
A., convida a todos os seus amigos e clientes para assistirem à missa

que em sufrágio de sua alma será celebrada terça-feira, dia 25 do cor-
rente, às 9,30 horas, na Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de
Sâo Francisco e, antecipadamente, agradece. (116)

Professor Heitor Pereira Carrilho
(MISSA DE 7.° DIA) ^

Virgínia Ribeiro Carrilho, Eivo Santoro, senhora e filhos, Honória
Carrilho da Fonseca e Silva, senhora, filhos, genros, noras e netos, Ulis-
ses de Góes e senhora (ausentes), Judith Pereira Carrilho, Waldemai.
Schultz Ribeiro, senhora, filhas, genro e netos, Attila Schultz Ribeiro*
filhos, genro, nora e netos, Viúva Leandro Castilho de Moura Costa, fi*
lhos, genros, noras e netos, Mario Leopoldo Pereira da Câmara (auserú*
te), senhora, filho, nora e netos, Alcides Carrilho da Fonseca e Silva, se*
nhora, filha, genro e neta, na impossibilidade de agradecerem pessoa f*'
mente a todos que manifestaram sua solidariedade por ocasião do fa-
lecimento de seu querido e inesquecível esposo, sogro, pai, avô, irmão,
cunhado e tio HEITOR PEREIRA CARRILHO, vêm por êste meio exter-
nar seu sincero agradecimento e convidar os demais parentes e amigos
oara assistirem a missa de 7.° dia que mandam celebrar em intenção
de sua boníssima alma, amanhã, quarta-feira, dia 26, às 11,00 horas*
no altar-mór da Catedral Metropolitana. Antecipadamente agrade-*
cem a todos os que comparecerem a esse ato religioso. |

PROFESSOR
*: HEITOR PEREIRA CARRILHO

O atual Diretor (interino), os médicos e demais
funcionários do Manicômio Judiciário desta capital convi-
dam a família, os colegas e amigos do PROFESSOR
DR. HEITOR CARRILHO, para a missa de 7° dia que
mandam realizar, quarta-feira, dia 26 de maio, às 11 horas,
no altar de Nossa Senhora da Aparecida, na Catedral
Metropolitana, em intenção da grande e nobre alma do
seu Inesquecível Diretor e amigo. (3897)
.—I» I llll IM lll_p_--__--_---_-»MMiM«MI

Professor Heitor Carrilho
(MISSA DE 7.° DIA)

A Diretoria, Conselho Fiscal, Corpo Mé-
dico e funcionários da S. A. Sanatório Rio de
Janeiro, profundamente consternados com o
falecimento do seu querido e inesquecível Fun-
dador e Diretor de Serviços Clínicos, PROF.
HEITOR CARRILHO, convidam parentes e ami-

gos para a missa de 7.° dia, que em sua inten-

ção mandam celebrar na Catedral Metropoli-
tana, altar do Sagrado Coração de Jesus, ama-
nhã, quarta-feira, dia 26, às 11,00 horas, ante-
cipando agradecimentos aos que comparece-
rem a esse ato religioso.

Professor Heitor Carrilho
(MISSA DE 7.° DIÀ) |f |MI?

Ivar Costa Rodrigues, J. V. Coiares Morei-
ra, Aluisio L. P. da Câmara e respectivas famí-
lias convidam para a missa de 7.° dia que em
intenção do seu bom e querido amigo PROF.
HEITOR CARRILHO, será celebrada na Çaíe-
dral Metropolitana, amanhã, quarta-feira, dia
26, às 11,00 horas, antecipando agradecimen-
tos. (66958)
womaamt»Mmammme*mBaeaaaaamiaaaataaamamtmmaaaaaaMm^^mimmmmMaee*m:

MISSA EM AÇÃO DE GRAÇA
BODAS DE OURO

EUGEHI0 LIHDENBERG P0RT0 ROCHA
-MARIA EHGRACIA COELHO ROCHA

Maria Eugenia Coelho Rocha, Everardo Coelho Porto
Rocha, senhora e filhas, José Maria Vasconcellos Chaves,
senhora e filha, João Baptista Francisconi Serran, senhora
e filhos convidam seus parentes e amigos para assis-
tirem à missa que mandam celebrar em ação de graças,
quarta-feira, 26 do corrente às 11 horas na Igreja de
Nossa Senhora do Carmo. (10696)

BERTHA LUIZA KIRCHHOFER
CABRAL

(VIUVA PROF. JOÃO CABRAL)
Sua família sensibilizada agradece as manifestações de pesar rece-

bldas por ocasiSo de sen falecimento • convida os parentes e amigos
para a missa de 7.° dia qne, em sua intenção, será celebrada amanha,
quarta-feira, dia 28, às IO horas, no altar-mor da Igreja N. S. do Carmo,
Bna 1.» de Março, antecipando agradecimentos a todos qne com-
parecerem a esse ato religioso. (03888)

LINCOLN DE FREITAS
(Missa de 30.° dia)

A família I_INCOI_N DB FRE_-
TAS mais uma vez agradeço a tuda9
as manlf-Sta.:es de pesar recebidua,
pela perda de seu Inesquecível che.
fe, e comida seus parentes e amigos
para assistirem ft missa de 30° dia
que fará celebrar amanha, quarta-tXeira, dia 26. às 10,30 hors na Igre-.
ja S. Francisco de Paula..Desde J4_agradece aos quo comparecerem a\
Esse ato religioso. <123)

AGRADECIMENTOS
Ao Glorioso São Judas Tadetf,'

meu coração grafo
Allair Barbosa Maggessi

NACIONAL
Resoluções tomadas pela ComlssSaEspecial da Faixa de Fronteirasem sessão de 19 de maio: N.170.54 — Indústria de SuínosLtda. — Modificar contrato socialDeferir. Ns. 198, 197, 198, 199.200, 201, 202, 203 e 204, todos de1954 — Eduardo Domingos Regina-to, Rubens He., Cailos Schwiders»W, Vicente Montanha, Maria Ela.dia Henriques Rezende, HildegardOscar Kossatz, Ernesto Justus, La«dislau Oliveira Souza e LourivalHorn, respectivamente — Aforaremterras. Nada há que opor quan-to à segurança nacional, com acondição de as áreas não excede-rem 2.000 ectares, em cada .caso.nos termos do art. 3.° do Deere-to-lei n. 1.968, e 17.1.d40, e art.204 do Decreto lei n.o 9.760. de5.9.48, de ser feito o aproveita-mento racional das terras dentrode trís. anos, a contar do regls-tro dos contratos pelo Tribunal daContas, sob pena de nulidade dasconcessões, e desde que não Inter-firam na área que esteja sendo piei-teada pelo Ministério da Guerra.
N. 22.53. — Sociedade AnônimaMoinhos Brasileiros — Pede pror-rogação por 90 dias da autoriza-

Cão provisória concedida anterior-mente por esta ComlssSo EspecialConceder o prazo solicitado.N. 205.54 — Benedito Profeta doAmaral — Arrendamento, a titulo
precário, de área situada na Fa-zenda Nacional Calcara Reme»
ter ao Ministério da Agricultura,
para ser anexado ao processo re-
ferente ao aproveitamento das Fa-
zendas Nacionais Calçara e Casal-
vasco.

N. 184.84 - Manoel Acaclo deSouza — Continuar a ocupar lo*te de terras — Baixar em dill-
gêncla para que se esclareça «estado civil do interessado e, sen-do casado, se o cônjuge possui ou
requereu outras terras.

N. 185.54 — Antônio Duarte PI-nheiro — Ocupar lote dé terrasBaixar em diligência para seresclarecido se algum filho menor
do suplicante possui ou requereu
outras terras.

N. 111.54 — Sociedade de Me-
lhoramentos e Construções C.M.C.
Limitada — Explorar venda em
prestações de lotes para balncá-
lio - Conceder vista ao dr. Theo«
doro Arthou.¦ ^ i»i ___

COLÔNIA DE FÉRIAS PARA \
OS COMERCIÁMOS 1

Fortaleza, 24 (Asp) — Segunda,nos informou o sr. Clovls -mala.
presidente da Federação do Comer-cio do Ceará e dos Conselhos Re-
glonais do Sesc e Senac, será Inau-
gurada no dia 24 de julho a Co«lônla de Férias destinada aos co-merclários cearenses, cuja constru-
ção foi iniciada há dois anec. Es-sa colônia de férias é compostade 18 grandes casas do tipo ban-
galo, tendo sido financiada total-mente com o dinheiro doado peloConselho Nacional do DESC. /

Professor Fernando Antônio
Raja GabaglL

Jorge Zarur e família convidam os amigos do PRO-
FESSOR FERNANDO ANTÔNIO RAJA OABAGLIA para
a missa que farão realizar pelo descanso da alma do
pranteado amigo'e mestre, no dia 25 de maio, às 11 horas,
na Igreja de São Francisco de Paula; (3899)

Professor Fernando Antônio
Raja Gabaglia

À Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja*
neiro, convida os professores, alunos e demais amigos
do PROFESSOR FERNANDO ANTÔNIO RAJA OABAGLIA
para a missa de sétimo dia que fará celebrar no dia 25
de maio, às 11 horas, na Igreja de São Francisco de Paula.

(3900)

ENGRÁCIA DE QUEIRÓS RIBEIRO DE CASTRO
(MISSA DE 7.° DIA)

Seus sobrinhos profundamente sensibilizados agradecem a
todos que acompanharam seu enterro e aos que por quaisquermaneira manifestaram sua solidariedade a pesar neste doloroso
transe e convidam os amigos e demais parentes para assistirem
d missa de 7.° dia que por sua boníssima alma mandam celebrar
no altar da Igreja de São Francisco de Paula, manhã, quarta-feira, dia 26, às 10 horas, antecipando seus agradecimentos a
todos que comparecerem a Esto ata.de piedade cristã, . (03994

MÁRIO D'ALMEIDA
(MISSA DE 7.» DIA)

A "União das Operárias de Jesus" convida
seus amigos para assistirem a missa de 7.° dia
que será celebrada, em intenção da alma do seu
maior benfeifor. DR. MARIO D'ALMEIDA, hoje, fêr-
ça-feira. às 11,30 horas, na Igreja da Candelária,
antecipando seus agradecimentos. (3304)

A familia de JUDITH ÁREAS agradece mais uma v»_
as manifestações de penar recebidas por ocasião de sen f_-
lecimento e missa de 7.° dia e de novo os convida para assis-
tirem a missa de 30.° dia e aniversário que manda celebrai]
por soa boníssima alma, amanhã, quarta-feira, dia 26, _S
10,30 lioras, no altar-mór da Igreja da Santa Cruz dos Mi-i
litres a Rua 1.° de Março. (66233)!

O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, por sua
Diretoria, seus professores, funcionários e alu-
nas, convida os parentes e amigos do professor
FERNANDO ANTÔNIO RAJA GABAGLIA pa-
ra a missa que mandará rezar hoje, às 11 horas,
no Altar de São Miguel, da Igreja de São Fran-
cisco de Paula, pela alma desse pranteado e
eminente mestre daquela Casa, confessando-se
antecipadamente agredecido^,. % (24940)

JUDITH ÁRÊAS7
(Enfermeira da Escola Ana Néri)

(MISSA DÉ 30.° DIA E ANIVERSÁRIO)

i

YVETTE BRAGANÇA
'* 

Jorge Bragança e esposa, Yves Pinto de Bragança, espSsà
e filhos, Herve Pinto de Bragança, esposa e filhos, Dr. Ivan
de Oliveira Figueiredo, esposa e filhos, Antônio Simões da 

'.
Costa Júnior, esposa e filhos, Dr. José Vitorino de Maga-
Ihães e esposa, Mercedes Garcia e< demais parentes agra-
decem a todas as manifestações de pesar recebidas por ocasião
do^ falecimento de sua querida filha, irmã, cunhada, tia e so- jbrinha^YVETTE e convidam seus parentes e amigos para assis- .tirem à missa de 7.° dia que em intenção de sua alma mandam
celebrar, quarta-feira, dia 26, às 10 horas, na Igreja do San-
tíssimo Sacramento, à Av. Passos esquina de Buenos Aires.

(64809) .

AVISO& FÚNEBRES
EM TODOS OS JORNAIS E RÁDIOS

Diurno: Rna Rodrigo Sllva, 12 . i> — Tel 42-5953.Notarão. Bna Santa 2-__In (Serviço. Funerário d» Santa Casa)
-M- -B-Ml-.
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CORREIO DA MANHA — Téi-çn-Mrn.

âNXJRClOâ
HÉRNIA

.fundes americana», frnnccuna, na-
clonals dn todas as qualidades.

CASA BANTOS
Run dn ConccIçAo, 30

(Junto k ____ Aires, 100).

ENXUGADOR
IDEAL

¦•*

IS METROS DB CORDAS EM
00 rm2 • SUSPENSO AO 1 RTO
POR COltDAS B KOLDANAB

PATENTR 30.370
O Ideal para apartamento»

AV. PRADO JtlNIOIt N.« 130
— COPACABANA —

TELEFONE: 17-0110
(01038)

fV6l*
lg_3 ** o mali

OróHco • hlgií„|C0
¦-..madeira

Tende-se"
Criolito natural,
Caolim e Espálo-

FLÚOR
Dlrlglr-se por carta a Cnlxa Postal

n.° 3276, no Rio de Janeiro.
(5212)

OPORTUNIDADE EXCEPCIOH&L
Bonsucesso — Rua Teixeira Rlbct-

ro, 101 — Loja B. Vende-se um"gaselflcado francês", uma mAqul-
na de lavar garrafas, um chnplador
paulista e um motor trltAstco de
baixa rotaçAo conjugado: a mAqul-
na de gaselflcador com capacidade
para 80 dúzias horárias, todos em
perfeito estado. Ver no local com
o sr. Raimundo, dlAriamente das
8,30 AS 12,00 horas. (3834)

ROUPAS USADAS
Compra-se roupas usadas e tudo

que represente valor. Paga-se bem.
Tel.: 32-4059 David.

(130)

LIVROS

AVIÃO
Vende-se Aunler Majnr 5, motor

Oyp», Quatro lugnrcs Tol.: 47-0355.
(100*1

CAUTELAS
JÓIAS -

MERCADORIAS
Compro — Tngo o máximo. —

Negócio correto. Qualquer valor —
Sete de Setembro, 125 — 1.» andar.

(22089)

MASSAGEM FINLANDESA
Alma Bendlx, enfermeira massa-

glsta, diplomada na Europa s riy.lat.
atende * rua Barata Ribeiro, PAsto
3 1/2 ou a domicilio. Mnssngena
médicas e estéticas — Aparelhagem
moderna e portAtll. Tel.: 37-6732.

(20009)

FICAM NOVOS

TAPETES
CORTINAS

LAVAGENS fc CONSERTOS

COPACABANA
TEL: 27-7195
CASA "JÚLIO"

ESTOJO KERN
Vende-se para desenho, e outro de

marca VVPde, Juntos ou aepnrados.
Ocasião. Rua RosArlo 143 — Sobrado

(14400)

COLCHÕES
Reforma c faz novo a domicilio de

crlnn, cabelo, cearina e cortlça —
Mnr tlnho — Telefone 26-5529.

(19781)

ãílcõõlTI
De qualquer tipo e em todo vast-

lhame, inclusive engarrafado. —
RABELMEIDA Tel. 30-8827 • 30-1279.

(18975)

I.IVItAHIA KIIA-H

LEIHBIBLIOTHEK
Av, Copacabana 817 — Bala 4.

(123731

TAPETES
CORTINAS

TECIDOS
PARA CORTINAS

E ESTOFOS

PflSSQDEIRflS
TAPETES

DE TODOS
OS TIPOS

-' 
LONAS

e todos ob artigos
de decoração

VENDAS EM 10
PRESTAÇÕES
Stfi qtitl (ir o mlgo,
do me/i íino eo mjfi
birtto, nlo compre sem
ttimlnir nono eitoque
* verificar que noiioi
preçoi lio exatamente

oi de libtice.

|| Tapeçaria
| SÂO JORGE
pi Rua da Constituição 4
¦::¦:¦: (lunto à Pç. Tliadenle»)

|| FONE: 22-85B1§mmm
Professores

CONCRETO ARMADO — Curso de
desenho em 10 meses, para forma-
çflo de desenhistas especializados.
Ainda existem algumns vagas nu
turma Iniciada em 15-5-54. INS-
TITUTO TÉCNICO OBERG, Avenida
Pres. Vargas 529 — 2-°.

(11869) 81

Avulsos e em Biblioteca, sô-
bre qualquer assunto. Atendo a
domicílio. Tel.: 52-5583. Cha-
mar Santanna. (51255)

MALAS PARA AVIÃO
Comprem diretamente na FAbrlca

Guanabara que é a que mais barato
vende. Malas de porAo e camarotes,
maletas, pastas, sacos de viagem, ca-
delras de viagem, etc. Consertam-se
e reformam-se — Rua do Lavradlo
n.° 131, esquina da Rua dos Arcos
— Telefones 42-3834 e 42-3168.

(12430)FlTNÇA
Escritório que trata de assuntos

de locaçAo, fornece fiança firmada
por Idôneo comerciante estabelecido
com boas referencias. Tratar A Av.
Rio Branco n." 18 — Snla 1208 —
Telefone 23-2984. (10730)

ESTOFADOR
ONOFRE LOPES

Projetam, executam-se e refor-
mam-se móveis estofados em qual-
quer estilo e demais serviços con*
cernentes a arte. Atende-se em
qualquer parte da cidade — Tel.:
38-6995. (3901)

TURISTAS
Provldencla-se carteiras mod. 19

Máxima brevidade possível. Hones-
tldade e preço razoável. Tratar com

.o contedor JoAo César. Praça PIO'
rlano, 55 — 2.° andar — Bala 205
— Cinelândia — Telefone 42-1712.

(44936)

Uomoram-se a domicilio e pagam-atmais 50% que qualquer outro

Tel.: 22-5568
(158771

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicílio

DE HOMEM
Telefone 22-0423

Encarrega-se do fabrico e reforma
de colchões para o mesmo dla, por
preços sem competidor. Mandamos
mostruArlo a domicilio. Tel.: 43-0603.
FAb. Lusn-Brasllelra R Santana, 100.

(22397)

S.C. UNIÃO
(AVISO)

A Diretoria do S. C. Unlio torna
público que, em Assembléia Geral
realizada em 26 de.março do ano
em curso, ficou deliberado conceder
anistia aos ex-assoclndos eliminados
do Club, com excesefio daqueles queo foram por falta de pagamento. —
A Diretoria. (60232)

DIVORCIO
E NOVO CASAMENTO

NO MÉXICO
Amplas Informações grAtlB — Es*

merada atençAo. — Avenida Rio
Branco, 108 — Sfl andar — Bala 504
- Telefone 52-5494, (28014)

VAP.ÕS.S MODERNOS PARA CORTiMAS
EM BANHEIROS

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO
Ruo do Assembléia, 51 - 2.° - Grupo 201 — Fones 22*6393

o 22-6209. (00142•

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO

IDO _______ FIOADO E INTESTINOS

ALDECARLSB
rranrlien Olfonl ti Cia - Hu« l" d» Mnrcn 17 - Rio

^jV.AQ,. -*.-V-^y'VSí'S*S/Nl'Ni»V*rw%/N^-«^\**rfN*N*-w^^

Compra e Venda de Casas Comerciai

G&IBÜS, LOTAÇÕES
e CAMINHÕES

RESTAURANTE
Vende-se òtimamente instalado, no

melhor ponto de Copacabana. — Tratar
Cantina Veneziana, sr. Busat.o. Rua Si-
queira Campos, 18, das 9 às T7 horas.

(12710) 90

FARMÁCIA
Vende-se, no melhor ponto da zona Sul, Média de vendai por

mês, 250 mll cruzeiros. NSo paga aluguel, recebe. TraUr à Avenida
13 de Maio n. 23 - 18.*> andar, sala 1.822. Tels. 32-8362 e 22-8300

eo Diesel

EMTREGfl IMEDIATA!
COM FINAMCIAMENTB

t SSISTÍNCIA TÉCNICA

PEÇAS E VENDAS

repre.entantes exclusivos:

PANAMBRA MOTOVIATURAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

R. Limo Barros, 11-S. Cristóvão - Ttl. 54-3009

RIO DE JANEIRO

AMERICAN ENGLISH — S6
aulas individuais — 15 anos de
ensino contínuo, 37 Álvaro Al-
vim, sala 916. 8 às 12 e 2 às 6.
Exceto aos sábados Cinelândia.

(3681) 87
PROFESSORA especializada leciona
a criança retardada a domicilio. —
Fone: 37-1185.

(10735) 87

MLLE. HELENE RUFFIER, profes*
sora de Francês e de Literatura, à
rua Teodoro da Silva 986 (Grajáu)
— Tel,: 68-1800. <118_:_) 87
AULAS DE PORTUGUÊS — MÁRIO
R. MARTINS, antigo professor do
Colégio Pedro II, em qualquer grau
e para qualquer fim. Correção e
redaçSo dc trabalhos literários em
prosa e verso — Telefone 42-0383.

(15409) «7

AULAS PARTICULARES - Port--
guês, matemática, etc, para prima*
rio e ginásio, leciono acompanbnn*
do os coléeios. Tcl. 26-5518.

(1044) 87

ARTIG7TÍ
(Copacabana)

Feia manha e k noite. Pequenas
turmns de acordo com o nd'antn-
mento do aluno. R. Toneleros, 83.
Ap. 304. Tel.: 57-1348. (13818) 87

BANCO DO BRASIL
CURSO ESPECIALIZADO. TUrmn

de 10 alunos. — Rua Toneleros, 83,
Apto. 304. Tel.: 57-1348.

(12814) 87

FARMÁCIA
Vende-se uma no centro de

Niterói, còm bom estoque e a-
preclável movimento. Ver e
tratar a rua São João n.° 191.

___^ (66216) 00"CASA 
DE DISCOS E RÁDIOS 

~

LEBLON — CrS 85.000,00
Vende-se. localizada no * melhor

ponto do Leblon, com aparelhndn
oficina de consertos. Aluguel CrS
3.300,00, contrato cinco anoa. Ncgó-
cio urgente. Rua Cupertlno DurSo,
96-B, esquina Avenida Atnulfo de
Paiva. Recados nelo Telefone 27-9000— Trntnr dc 8,30 fts 21 horas.

LO
Av. Copacabana

OCASIÃO — Passa-se no melhoi
ponto comercial entre Ruas Cons*"ite Rnmoe e Santa Clara. Incluir
ío na locaçSo o uso privativo dos
fundos do edifício com irea supe-
rior a 300 ms, quadrados. — Cartas
para a portnrln deste Jornnl: 27134

(12584) 00

iw£trvm.*Qnto$ dp músier
PIANO Bentley — Vende-se novo,
3 pe-nls, cordas cruzadas. Facili-
ta-se o pagamento. Largo do Ma-
chado n° fl, loja H. — Galeria ao
lado da Caixa Econômica.

(3385) 75
PIANO Welmar — Vende-se um
magnífico com 3 pedals, 88 notas,
teclado de marfim. A vlsta ou a pra-
zo — Largo do Machado n° 8, loja
H — Galeria ao lado da Caixa Eco.
nomica. (3966) 75
PIANO ALEMÃO muito bom e 

"bo-

nlto, tres peda!s, pouquíssimo uso.
teclado de marfim, cepo metal, cor-
das cruzadas, vendo garantido —
Conselheiro Zenha 51 — Tiiuca.

 (03914) 75
PIANO — Vende-se um no estndo
de novo, tipo apartamento, cepo de
metei — R. Santo Amaro 20. ao. 2 —
Catete. (27722) 75

FAQUEIRO CRISTOFLE
Vende-se faqueiro de Crlstofle e

peças para talheres, avulsos de Crts-
tofle, Juntos ou separados. Ocasião
— Rua do Rosário 145 — Sobrado.

(14399)

CONGELADOS OS PREÇOS
DA ÓTICA CRISTAL

Não aviem suas receitas sem consultar os nossos
preços. Uruguaiana 22.  (104)

DECORAÇÃO DE INTERIORES -
Curso rápido de 10 meses para for*
mação de desenhistas profissionais.
Uma profissão.de Imenso futuro.
- INSTITUTO TÉCNICO OBERG
av. Pres. Vargas. 520, 22.» andar

(3665) 87
DESENHO DE MODAS - Pnra lor*
inaç.lo de criadores e llustradorep
ile figurinos. Indispensável ás mo-
distas, professoras de corte, etc -
Inst. Técnico Oberg, av Pres Var"d 629. 22" Curso rápldn em ll
meses. (3867) 87

DIREITO EFILOSÕFIíT"
CURSO VESTIBULAR - Rua To-

neleros. 83, Apto. 304. Tel 57-1348.
.... (13815) 87

INGLÊS — Anita Jacques Smith
Drof. norte-americana. Fone 27-9817
Método próprio, rápido e que faz
o aluno falar (135631 87

TÍTULOS EM LIBRAS
Compro qualquer quantidade de títulos Ingleses, da Leopoldina,

da Divida Externa do Brasll ou Libras em dinheiro, mesmo que
estejam congeladas cm Londres. — Paulino — Rua Assembl;Ia 98,
3.» andar - sala 39 — Tcl.: 22-4457. (63620)

Wj '-S agora tAdas^fr « **•" fEÍW*-s e B

| ,. B a Esquina ds Sorte mforma aos «eus S
f|| clientes _ amigos que os bilhetes do í

I Ka magnífico plano de s mllhoei de cruzeiros . I

í Ü/**t!J _f_ dB *t'0-eria Federal se encontram > j
__ün "__P*A venda em seus famosos balcOes pelo | j
li «É® preço de Cr* 400,00 o Inteiro j

WÈ_ **g-B e de Crt 40,00 o décimo. ES£

ML là habilitem-se na - M
yk yk ESQUINA DA SORTE jf

INGLÊS — Enslna-se em pouco tem
po. a domicilio, na Tijuca. Grajaú
e Zona Sul. Aulas práticas com pro-
núncla americana. CrS 800,00 mon-
sais, 3 vêzes por semana. Tel. ....
38*0679. (29091) 87
ÍNGLÍS — • Aulas práticas de con-
versaçSes . a domicilio. Pronuncia
americana. Cr$ 600.00 mensais, 2
vêzes por sem. Tel.. 37-5005, entre
9 e 21 horas. (20092) 87

INGLESE FRANCÊS
PARA CRIANÇAS E PRINCIPIANTES

Turma de seis alunos ou nula ln*
dlvldual. — Rua Toneleros, 83, Ap.
304. Tel.: 57-1348. (13817) 87
MATEMÁTICA — Aluno da Escola
Nacional de Engenharia dá aulas
particulares. Aula Cr$ 100,00 Tele-
fone: 37-7577.

(05067) 81

ACORDEON DESDE 100 cruzelroí
nor mês (a prazo só no Rloi
Scandalll. Sopranl. Hohhei violort
rádios, planos, saxofones, cianne
tes e gaitas — Tudo sem entrada i
srn fiador - Grátis método pamestudar Maior depósito Casr-
Acordeon Azul - Av Rio Branci
277, dentro dn Galeria SSo Bona
filial Rua dos Arcos 21 - Para professôres e revendedores desconte
e-ícn-ionnl - Tel» 32-R750 e ...
42-97'" WWI 7!

PIANO
Dé Vi cauda, Cra-ocnue todas'ais

marcas, ft vlsta e 20 mires. — Rua
2 dc Dezembro 112 — Cntete.

(.41281 75

í. í
P?"-9i_8i'". r?-!_o

Td 45-1531.
(4125) 75

I
52-2770

Pnrtlculnr compra em qualquer
estado, paga preeo excepcione'. Tel
52-2776 - Urgente (55) 75

BIANO BIUTHN-R
Vende-se um em perfeito estado

Negócio urgente. Preço Cr8 30 000.00
Tel.: 38-4954. (15563) 75

jp m /_ i*)i (fh fs.
largo m mum, 8

Dos melhores fabricantes nacional.-
i estrangeiros, pelos menores preço»
Nfio.rnmpr*? **¦ *-*pu nlfnn •fni conht»
cer b nosso «tnet: e preços • Lergi
do Mnehndo 8. Ln'n H Galeria ai
lado ds Cnlsn econômica

(29023) 75

f faW:/W$.]

^ # b-S
Tenho urfl»n'.lã; liquido Imedlntn*

mente, m-smn que precise reparos
Tel.: 57-01)60 - Pnra particular.

(23883) T5

fBf/*\w*n
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AUST1M — A 70 - 1952 - Vende*
se em perfeito estado. Tel; 4S-U073

(001U) (4

ALUGAM-.E
CARROS

Chapas particulares, n chofer,
americanos Mecanlcns, equipados,
modelos 52 . 53 34 Informa._es:
Telefone 37-8012 (248CI¦ 64

JAGUAR

Muitas das engrenagens

hoje adquiridas para
o seu automóvel,

caminhão ou trator

são produzidas
F.N.M., rigorosamente

de acordo com o alto padrão
de qualidade das fabrica*

estrangeiras de origem.

A Ir. ra» n\t é a maior p a mai* bem equipada
oficina mecânica da América Latina

Vende-se um Murk V, pintura no»
va côr preta, com rádio, : mbim.
dores, 2 bombas de gasolina; preço:
CrS 130 000.00. Tratnr peln Tflelons
47-7010. I13H 64

STÜbEBÀKÉR CHAMPION 
~"

MODELO 1950
Vende-se em perfeito tstado 8tu-

debaker Champion, Modelo 1950. -
Ver dias de semana 8-12. 13-lfl horu,
Rua Sfto Clemente 265, Botalogo. —
Depois daa 16, General San Martin,
350, Leblon. Infornmçóes 27-3258 -
46-4852. 1427) 64

JEEP WILLYS1954
Vendo um, inteiramente novo, ain-

da n&o empíacndo, entrega Imediata,
Tratar pelo Telefone: 26-9135.

139171 64

ROVER 53 — Vende-se pnuco
rodado — Bem calçado — Ri*
dio de fibrica. Ver e tratar Av,
Pres. Vargas, 463 com o nuar-
dador. (3889) 64

Vendas Diversas

De particular para particular, mes-
mo precisando reparos - Urgente.

1264921 75

PROFESSORA
Necessito uma para ensinar em ca-

sa a uma menina de conhecimentos
primários, 2 horas por dla. Paga-se
bem. Procurar Estrada Rio Grande
n.° 3552, Jacarepaguá. (27649) 8'.
PROFESSOR INGLÊS (diploma 

"Ba-

ehelor of Arts), London Unlverslty,
leciona inglês, francês e alemSo —
Tel. 32-8827 — Mr. JACOB.

(02929) «7

LATIM
Aulas particulares para alunos sem

base dos Cursos Glnasial e Clássico.
Ttatar pelo Tel.: 28-2334.

(3890) 87
V^WV\/V\/WV' iíWWVW\'^WV»li»i»'

Hipotecas

*&tinZ'**yw&i%+**- 0
Pagamento & vista — mesmo que

necessite consertos, nfio faço quês*
tfio de preço e nem de marca.

(29039) 75

COMPRO PÍÃNÕ
fnrtlcular pagn alto preço ft vista,

me«mo precisando reparos. — Tel.:
48-0341. -_-rg£*-te*  (37715) 75

PIANOS NOVOS
DE APARTAMENTO ARMÁRIO E 1/4 DE CAUDA

NACIONAIS, ALEMÃES, INGLESES E FRANCESES
VENDAS A LONGO PRAZO: Çr$ l.OOO.OO MENSAIS

Bechsteln, Stelnwez, Shledmaycr, Pleyel, F.ssenfelder. Blntner, BRA.-¦--•- u,,a s, nndnr Dantas n. 31,
(23891) 75

i*ts*y

de cauda ou armário. Dlsnenio lh'
termedlárlo. A vista (273731 75

STUDEBAKER
Vendo — Urgente, STUDEBAKER.

50-51, estado de novo, bem calçado,
Sedan 4 portas — 33.000 quilômetros
rodados entre a cidade e Copacabana.

Tratar pelo Telefone: 32-7959.
(61524*1 64

SIL, Schwartzman, Gaven, Bentel e Petrnfe.
2.° (altos do Hotel Continental).

PIANOS
Grande stock de tipos apartamento e de cauda. Pnellltnmos a longo

prazo e trocamos. Visite-nos antes de comprar. — Preços desde Cri
16.000,00. A. HAHN — Av. Tre7e de Maio n. 13 • 4.» anda», sala 419.
Ed Municipal (08833) 75

A JUROS sob hipoteca de prédios
podendo .liquidar antes do venci*
mento. Adianto dinheiro para regu*
lamentaçSo de documentos. Tam-
bem compro e vendo prédios apar*
tamentos e terrenos — Tratar com
S, Bosellt, na Praça Pio X n» 78, 8°
and. sala 807 — em frente à Igreja
da Candelária — Telefones: 
43-4547, 23-2327 e 43-3587.

(10710) 82
A JUROS MÍNIMO- emprestu
sôbre hipoteca de prédios; mes*
mo em construção; adianto di-
nheiro para certidões, soluçân
rápida. Traíar à Av. Pres
Vargas, 290, sala 815, eom A
Morais, 23-3870. (21408) 92
PARTICULAR deseja colocar
de 250 mll cruzeiros em hipote-
ca de prédios, mesmo em eons-
trução. Solução rápida, infor-
mações às 14 h. Tel. 23-387»

(2945) 92

PIANOS
NACIONAIS - ALEMÃES - INGLESES

Becbiteln, Brasll, Nenmann, Esenfelder, Pleyel, Forster, ...ler
e outros. De cauda e de armário. Os.melhores preços do Rio, à visto
e a prazo. Garantia absoluta. — CASA J. MEDINA, Kua Chile, 27
(fica em frente i Galeria Cruzeiro e a 2 passos da Avenida) e Rua
da Quitanda, 23, entre 7 Setembro e Assembléia. (84741)

PROCURAM-SE
Para todas as praças disponíveis do ESPIRITO SANTO,

MINAS GERAIS e RIO DE JANEIRO, aqentes localizados
nestes Estados para a venda do afamado óleo CASTROL
— aperfeiçoamento que constitui a maior descoberta de
todos os tempos em lubrificação, realizada pela C. C.
Wakefield, de Londres. Cartas para ,

DISTRIBUIDORA ANGLO BRASILEIRA,
RUA MÉXICO, 148 - 8.° - GRUPO 305 - RIO

(66808) 64

CANICHE FRANCtS, cér preta, com
9 meses, vende-se, pela melhor ofer.
ta. — Tratar com Alborlco, diária*
mente, de 1 As 3 horas, pelo telef.
48-5280. (91) 63
TOURO~ Vende-se holandês prítoe branco, puro por cruza, 30 meses
de Idade, animal ótimo. InformacSes
telefone 37-6131. (1171) «3

MAQUINA DE ESCREVER - Por*
tatll, Remlngton, vende-se uma en
bom estado. Base CrS 1.800,00. Tel.:
26-2624. (00119) 6*3
QUADRO A OLEO — Autoria da
Oswaldo Teixeira, "Vls5o PagS",
vende-se: 25-8999.

03903) H

CHOURASQUEIRA elétrica, Corta»
dor de Frios. Vendem-se a pruo,Caixa postal 1581. Nesta.

(10693) 89
VENDE-SE Geladeira G. E„ Impor»
tada. último modelo, 9 1/2 pés, Te»
levisão RCA, de mesa, 17 polegadas,viveiro para pássaros, móveis de
sala de jantar e de quarto de ca*
sal, bem como outros máveis e ob*
jetos — Ver sô de manha, até 11
horas, tel. 27-0218 e à noite 27-7646— Rua Baráo de Jnguarlbe 378 -
Ipanema. (00135) 89

CISNE BRANCA — Vende-se te*
mea pronta pnra postura, lindo ant*
mal. InformacSes telefone 37-8131.
COELHOS Azul Viena, animais se-
lecionados, vende-se. Informações
telefone 37-6131. (1173) 83
VENDEM-SE — Cocker SpanieT^-
americano, pretos e dourados, legi-
timos, 8 semanas de Idade, com pe-dlgree do Kennel Club do Brasil —
Rua Dias da Rocha 27. ap. 25.

(11842) 63

AUTOMÓVEIS x DINHEIRO
Se V.S. possui carro, caminhão ou motocicleta, resolve-

mos imediatamente a sua situação financeira. Informações:
Av. Franklin Roosevelt n. 126 - 8.° and., sala 804. Tele-
fone 42-7881. (00118)64

RECEBEMOS OS MARAVILHOSOS

ACORDEON
SCANDALI E PAOLO SOPRAM

De 32 — 80 — 96 a 120 baixos, em lindas cores. Ga-
rantia absoluta. Os menores preços do Rio. Não-compre
antes de verificar nossos preços. CASA J. MEDINA. —
Rua Chile, 27 (Próximo à Galeria Cruzeiro e o 2 passos
da Avenida) « Rua da Quitanda, 23, entre 7 Setembro e
Assembléia). (56969) 75

PIANOS NOVOS
A CASA GARSON apresenta ao público o mais lindo e variado itoek de modelos de arma-

rio e apartamento pelos menores preços da pra>ia e com a mais ampla garantia. Faeilitam-se
os pagamentos. N. B.: Recebemos planos, usados em troca. Ver em exposição nas CASAS
GARSON, à Rua Uruguaiana lis. 107-109 e Rua do Ouvidor a.* 137, entre Avenida e Gonçalves
ro- (11833) 75

"AMORTECEDORES"
Vemos amortecedores «Delco de Açio Dupla" e tubulares para

todos os tipos de carros americanos.
RUA ÒÒ CATETE N.° 184— FONE 45-1733" (00163) 64

Vendè-se urgente Austin A40
Cr$ 57.500,00 -A VISTA

Ano 1948, em muito bom estado de motor, carroceria,
estofamento e pintura. Não se.aceitam contra-propostes. Tra-
tar à Rua Real Grandeza n. 410 — Botafogo — Tel. 26-9473.

(00096) 64

CACHORRO PEQDINEZ
VENDO FILHOTES LEGÍTIMOS
Ver e tratar Rua Teixeira de Melo,

26 — Ipanema. (11837) 63
^VWW»#^VV»>VVV^iV»^>lVV>>^V*4»V>>*K

Diversos
CINEMA — Compro, vendo, troco,
conserto ou transformo maquinas,
filmes e acessórios de cinema paraamadores. Rua 24 de Maio 612. —
Tel.: 29-2321.

(00092) 74

CORTE E COSTURA
Curso Le-Nolr ensina em 20 aulas,

diploma as alunas. Rua Felipe de
Oliveira 4, Apto. 713 (junto ao Tú-
nel Novo). — Tel.: 37*2766.

(1202) 74
DÊCORADOR-ESTOFADOR — Faço
cortinas, todoa estilos, com perfcl-
ção, Reformo quaisquer grupo com
sofá 4 lugares e 2 poltronas em
suflê, ferro com tecido s| escolha.
Preços convidativos. Chamar RodrI-
gues 25-1153 e 45-5455. Preferencia
das 8 as 11 horas.
JOSÉ GOMES CALAFATE encarre-
ga-se de todo o serviço de assoalho
— Raspa, calafeta e encera etc. —
Fone: 32-1530,  (10739) 74
LUSTRADOR, armações, empalha-
ção, concertos de móveis — Estu-
fador LamaTtlne, encarrega-se, tel.
48-4352 — 38-8153 — 28-5323.

(00131) 74**V*jt0yli*A*_***etAAAA^*0**0tAj*»^vt+f*t0*á

Modas e Bordados

MODISTA FRANCESA
Vinda h_ pouco de Paris, traba*

lhando por preço razoável, ern qual-
quer tipo de modelo, com moldes
franceses, trabalho esmerado. — 68
Prala Botafogo, Apto. 803.

(10609) 81
CASACA — Pessoa alio tratamentovende uma luxuosa feita em Lon-
dres. 25*8999. (03902) 81

Móveis e decorações

VENDO os mais recentes modelos
das mais afamadas máquinas de es*
crltórlo em desencaixotamento pa*ra pronta entrega: de escrever, era
todos os carros; de somar; de cal*
cular, manuais e elétricas - Faci*
lltamos (10 prestações) — Aceita*
mos máquinas velhas em parte de
pagamento das nossas novas. Ven*
demos usadas em 10 prestações -
Rua Visconde Rio Branco 52, S-21
— Telefones 22-6299 e 52-5451.

(11865) «9

LIMOGE — Vende-se um aparelho'
de Jantar "Limoge" 54 peças, para
doze pessoas, acabado de chegar -
Ver Rua Barata Ribeiro 496, apto,

FAMÍLIA AMERICANA - Vendi
Torradeira; batedeira, sofá, duas
bergéres; uma mesa do cocktail, de
jacarnndé; cama de casal, usada
quadrado, etc. fogSo de gás, 4 oo*
cas. cama com colchão de borracha,
baixela de prata (faqueiro, baixela
de chá, e travessa de servir), ame*
ricana, todas as peças novas — ver
rua Barata Ribeiro 496. apto. 802.

VENDE-SE: 1 tapete de 2*3 mts. -
Crí 1.000,00; 1 tapete de 2,O0xIJO
mts. — Crí 800,00; 1 cristnle ra toda
espelhada com portas de vidro oi»
zanté — CrS 3.50O.0O; 1 guorda-rou*
pa de Imbuía - Crí 6.000,00; 1 gru*
po de 2 cadeiras e 1 meslnha em ca*
na da índia - Crí 1.800,00 - Tudo
em perfeito estado — Ver á rua "O-
dolfo Dantas 16, ap. 804, das 9 às
11 horas e das 15 às 17 horas, nâo
se atende por telefone. 

^ |

L AQUE AÇÃO DE MÓVEIS
A domicílio em qualquer côr à pistola é a pincel. Conserto

de geladeira Francisco & Bartolomeu. Tel.: 37-5722 é 57-1562
— Rua Siqueira Caninos n. 91-A. (22836) 83

SAIA DE
JANTAR

Vende-se novn. de fino «cabsmen-
to, madeira estrangeira, mesa el&atl*
ca, com tampo de vidro, consolo com

i tampo de vidro, 8 cadeira*, aendo 21 de braçoe. Ver Rua Vise. Plraji 173.
Apart. 201, diariamente de 13 kt 17
ha. Hlo tem telefone. (11895) 83

MOVEIS
Vende-ie Barato aala de jantar e

dormítrio de casal, estilo Rústico,
todo peroba maciça. Ver tia parteda manh» vi Rua Ronald dt Carva*lbo n.° 5. Apto. 43. (15260) 83"COMPRAM-SE 

MÓVEIS^
Telefone: 28-6721.

VENDE-SE* poltrona Luiz XV a um
blrou de arte em loca grena e
uma mesa de estilo em louça e
bronze e um aparelho de jantar e
café de porcelana — Palssandu 48
apto 12. (29224) 83

DORMITÓRIOS — Rústicos,
eom 7 pecas, salas de jantar
rústicas, oom 6 peças, a S.S00
cruedros eada fruarnlçáo, Rá*
dios e refrigeradores G. E., en-
eeradelras e liqüidificadores:
facilitamos o pagamento. Rua
Frei Caneca, 9. (17801) «3

APARELHO DE CHA DE PRA-
TA PERUANA 925 — Vende-se
por motivo de viag-em, riqufssl-
mo aparelho de prata para cna.
Estilo Barroso antigo pesando
onze quilos e oltocentas .ra_ias'
composto de sete peças. Tralar
Pelo telefone «H2^^

VENDEM-SE - Rica toalha de ren»
da de Veneza com 12 guardanapos,
lençóis de Unho e toalhas da Hha
da Madeira, faqueiro de ctialom
serviço de porcelana para jan'»'
antigo, velho Paris outro com JJ»senho chinês, tapetes persas, san*
ta Helena salvas e bandejas de pra-
ta. Objetos de arte em porceiw"
cristais, bronzes, marfim, etc. pm»
turas de grandes mestres antigosie
modernos, coleções de livros e tem
completas com História üntVH»1.
Leio Universal. Cândido Figueiredo,
Laudelino Freire, -tc. livros datados
desde o ano 1,500 etc. £ outroa M-
tigos tudo de ocaslSo. Rua do bo»
sírio, 145, sobrado. ^ „

MAQUINA DE CHtUAB -
Vende-se uma marca "Sin.-"r.-
absolutamente nova, sem,ter *»
do usada, com lubrificação au-
tomática. três fios, modelo 2M--',
recém-chegada dos Estuí*"?.™.
dos. Trator na Av. Presidente
Vargas P02. sala 1.703*7(,i7)g9

MAQUINA DE CHCUA"l -
Vende-se una marca "M*"0**,
eom lubrificação *****»_*£_
segunda mão. Tratar n» Avoa.
Presidente Vargas MyJKS
1703. t2'614' 8

MAÕ.ÍNÃ DE FILMAR t WJ*
••W.T." de •mm. mo*®! _ 

«£
túnel mafaiin» de lente ns-JS.
Jelor n-iMl&o "90"! -•"-""'l^tt
lo-'28- turr.t magezlne ««>'=£
ri.9. T2 7 e telepho-o l«"!e «»',{£}.
jetor modelo ?__*"%?££•
nas novas com 20"i e •'*• > t^u,,-,,,
contos. - Ver Ru» Barato gffie^}496, apto. 602. >15H" "



2.° Caderno CORREIO DA MANHA — Tôrça-folia, 25 <1« Mulo üo 1054

EMPREGOS DIVERSOS
SíiÕPAfiANDISTA — Vontlednr —
ffiatòrla - Ofcroco-Bo jovem,
tiríil fim, NlWVletfli cnpncllmlo ti
iiínni-n i* lendo'o«unnilo cargo de
üniiiissiiiiiiriiiii' «ii cin. America»
V, im si IrabsIhnV Vm Niterói •
sln aoncelo — Tempo Integral —
?',?,,, Minifiilc ató o dln 2(1 nara
-M-ivúrlii" - Ti'ltvi|.Mnrl«,o Bnr-i
,0,M-npto..80?il^rSl--.NI.
urdi*
PASSADOR — Preolsn-Be do
um iisissmlor menor Uo Idade,
rum prslloa fle passar era/-ma-
gulnas "lliuifiniiii" uu "N«W
íorkcr". Trotar na Av. Pre-
íldcnte Vargas 503, saln 1.703.

íSíòíiisía — Oícíecc-M par» tre-,
bShar, im Pnr,l) da manha", ¦«*
mtlo-dla, ou como riiaiiobrclro de'
lOTgom. Telefonar dttTBjtaAUfO*
Ím. M-go referencia. EMÍLIO, tel.Ímmo. lüffisg
MOÇA MCNQh! nnfe escreva bem ii
inJqiilnit, pata serviço do flchárlo,
éteevita Importante cana. editora.
Wncntar-no da» 9 As lt o daS 15
ts 17 horas, t\ av. Itlo Branco. 114.
J,. psvlo, (.«ala tia fronte) 1.120) ,S5
HõronisTA ANTIGO araSÊcE*-
SE PARA FAMÍLIA DE THATA-
MENTO. TEM5F. 20-0005. ANDRADE.

(3508).. 58

PÃBTIClfliAU—Aeolta-se trabalhos
íwa datilografar om Português e
Instes -- Telefonar para 42-7218 das
12'ij 18 liorns. (033^0) 55

ESTENOGRAFA
PROCURA cmprtgo, nos Idiomas

|np,lt\5 o porliiRUÍs. Chamar estenó-
traia das 14 (ia 15 horas — 47-5578.gra (10738) 65

CONTABILIDADE "RUF"
Contador dispondo de miqulna,

tcelta Escritas Avulsas mesmo ntra-
«dns. Balanços c Plancjnmentos. —
Hectidos p/ Sr. Duarto. Tel. 26-7243.(10865) 55

TÕTCfS 50.000,00"
Aciidêmlco quo fala Inglês di até

50.000.0il n quem arranjar emprego
bem ou Informar vaga. Sigilo. Car-
ts 11/ 5.058 na portaria dõste Jornal.(3921) 55

jam-pw3-

Pan American World Airways\
¦ ¦ ¦•' * ¦ .... 

_s' ,.¦

Procuramos:
1) Funcionários para o Depto. de Vendas *— entre 20 e 30

. ÍKÍ.4' '.*#. . onos de idade, com instrução ginasial e conhecimento
perfeito das línguas portuguesa e inglesa. Salário entre

1 Ü ti y I I á$ \$ % Cr* 4000'M e Cr* 6.000,00, conforme qualificação.

„M vs.,..»«^;- ..~2) Telefonistas — Moças com conhecimento de PBX e de-
sembaraço no Idioma inglês. Salário entre Cr$ 3.500,00
e Cr$ 4.000,00 de acordo com a experiência.

Os candidatos devem apresentar-se diàriamonte entre 10 - 18 horas, à Ave-
nida Presidente Wilson, 165-A, tub-solo, Departamento do Pessoal. Garantido
absoluto sigilo. (66838) 55

DESENHISTA
PRECISA-SE PARA TRABALHAR EM INDÚS-

TRIA ELETROMECANKA. CARTAS NO N.° 29.173
DISTE JORNAL <M,I3>55

PROCURA-SE
pessoa com conhecimentos no Depto.
de Correios e Telégrafos, para trabalho
junto a companhia de aviação interna-
cional. Salários entre Cr? 6.000,00 e
Cr? 10.000,00.

Os candidatos devem apresentar-
se diariamente, entre 10-18 horas, à
Avenida Presidente Wilson, 165-A, sub-
solo, Depto. do Pessoal. Garantido üb-
soluto sigilo.,

i

(66837)55

VAL0RISE SUAS APTIDÕES
EM TRABALHO BEM REMUNERADO

Antiga, sólida e conceituada empresa, dando maior ex-
pensio aes seus negócios, precisa de pessoas idôneas e ati-
vas para trabalho bem remunerado e de futuro. Pedem-se
referências.

Procurar o Sr. Machado, à Rua 7 de Setembro, 65, 4."
andar, sala 41, das 9 às'10 e das 14 às 15 horas.

(66939) 55

VENDEDORES
MATÉRIA-PRIMA PARA INDÚSTRIA DE TINTAS,

VERNIZES - PASTAS CERÂMICA
Procura-so do ramo, bem relacionados. Av. F. Roosevelt, 126,

tala 309, da» 17 até 18 horas. Inútil apreeentar-»e fora ««ei»*
ràrio ou nslo sendo em condlçfies. (60105) 85

Desenhista de Arquitetura
"^jÈâídante 

de Arquitetura, com grande prática em pro-
jetos para Prefeitura, oferece-se para trabalhar por produção,
com horário de 13 às 18 horas. Tel*: 52-3664. (00112) 55

DATILOGRAFA
Precisa-se de ótima dactllografa, qu» seja também perita em or-

ganlraçtyífde arquivo e tenba redaçíò própria, «e possível, «a torres-
pondêncla política. Telefonar para 37-5129. (03971) 55

CRIADOS

INFORMAÇÕES COMERCIAIS
Precisa-se de pessoa para tirar informações em Ban-

cos em horas de folga. Tel. 22-2531. (61488) 55

ENGENHEIRO
Indústria Eletro-Mecânica no Rio pro-

cura como assistente da diretoria engenhei-
ro com grande prática de projetos, fabrica-
cão e orqanizacâo. Ofertas detalhadas ao
n.°954. (63618)55

e câ nico
Importante Indústria farmacêutica precisa de mecâ-

nico de primeira, para conservação de máquinas, que
saiba soldar e tornear. Paga-se bem. Quem não tiver
habilidade é escusado apresentar-se. Os candidatos gen-
tileza se dirigirem à Rua Vva. Cláudio, 865 — Jacarezinho.
Falar com o Sr. PASCAL. (3018) 5o

COPEIRA — Arrumadetra. precisa-
se para casa de tratamento, exige-
sè carteira e referencias — Av, João
Luiz Alves 154 — Urca.

(27730) 53
CABAL ESTRANGEIRO precisa du-
ma empregada séria honesta saben-
do cozinhar e tomar Inteiramente
conta da casa pode morar con) o
marido. Inútil se apresentar se aatf
tiver sólidas referencias ou r.ão sa-
ber trabalhar. Av. Delfln Moreira
662, apto. 203, das 10 horas até as
20 horas.

(05071) 53
COZINHEIRO OU COZINHEI-
RA DE FORNO E FOGÃO —
Familia de alto tratamento pie-
cisa de um cozinheiro ou de
uma cozinheira de forno e fo-
gão. Exige-se carteira e referen-
cias, paga-se muito bem. Base
CrS 2.000,00. Apresentar-se 4
Avenida Calógeras n. 6, aparta-
mento 1007, décimo andar. Te-
lefone 22-9029.

(1241) SS

CRIADA — Precisa-se, ~para casal,
que seja branca, de preferência es-
trangelra. Cozinha * serviço domes,
ticos. Dormir fora. Ordenado, CrS
1.000,00. Telef. 26-6126. (10694) 53
COZINHEIRA —, Precisa-se de
uma para família de fino trata-
mento. Ordenado,a combinar.
Tratai* àirua-Hilâriovde GouVêtt
88 apto. 401. (3895) 53

AMA
PRECISA-SE competente, com mui-
ta prática e que tenha boas ref erên-
das'. Tratar & Rua Gomes Carneiro,
49, Apto. 201 - Ipanema. — NSo se
atende pelo telefone. (10734) 53

BALCONISTA
Preclaa-Be de uma com bas-

tante prática de venda de dls-
cos. Favor não se apresentar
sem esta exigência. Tratar à
rua 7 de Setembro n.° 90. Com
o sr. Victor. (11854) 55(1241) 53 o sr. Victor. (ii»»*i di

Médicos e Sanatórios

Jovem correspondente técnico
PROCURA-SE, perfeito em português e com bons conheci-

mentos da LÍNGUA ALEMÃ, para correspondência e trabalhos
de escritório em firma tradicional do ramo de Importação de
máquinas na praça do Rio de Janeiro. Será dada a preferência
o pessoa com conhecimentos de MOTORES À GASOLINA OU
DIESEL, porém não é condição essencial. Excelente oportuni-
dade para pessoa com inclinação técnico/comercial. Propostas
detalhadas com indicação do salário desejado, para CAIXA
POSTAL 759. í28442* 55

INDUSTRIAL
Companhia Importante tem excelent» oportunidade

para contador com bons conhecimentos de contabilidade
industrial. Interessa somente pessoa de ampla capacidade,
iom boa educação e experiência anterior, bem como
«onheclmento de Inglês. Cartas Indicando èxpertêWcIa
anterior, educação, idade; ordenado pretendido e outros

fcormenores para Caixa14Ò dêste JÒrnàlA '0*6)" W.

TERMAS
Av. Copacabana, 327 - 1.° andar — Fone: 57-1818

Ramal Termas
Moderna e completa instalação de hldro-eletrotcrapia para tra-

tamento de «Obesidade, InsOnla, HIpertensSo, dlstonlas neuro vege-
tativa, Teoma, ellmlnaçío de gorduras pardals (CELUMTE), pelo
mais moderno tratamento francls.

nidroterapla: Banho Sulfuroso» Turco» Garto-Gasono» Pérolas'¦ Espuma» Parafina
Banhos Intestinais: (SUD-BAD)
Eletroteraplat Ondas curtas

Ondas Cruiadas
Ultra Som
tntta Violeta
Galvanliaçlo
Fatadlzaçao »

«tetro mocano terapia
duchas escocesas, alternadas, mornas, quentes, Mas, etc.

Masso-terapia
i ¦*,¦. ,v.i".--t Sob controle de médico especialista: \ ,.

DR. ANDRÉ KIRALYHEGY
Consultório: Bua México, JO . sala 8M — Das 14 as 16 horas.

(11823) «0

VIAS ÜRINARIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA
DOENÇAS

DAS
SENHORAS

YI#W WMiwnmg, nuw, Bt/xiwn, tnv.

DR. A. ACKERMANN
Cirurgia especializada — Uretroscopias — Endoscopias

BLENORRAGIA, TRATAMENTO RÁPIDO
DEBILIDADE SEXUAL -URUGUAIANA, 24

DRA. MARIA COLEN
Varlzes. DL
Esterilidade.
Maio n. 13
non* — Fono 82

Médica da Assistência Municipal-- - iu de Senhoras — Partos — 1^
Moastroatllo e da Ménopatuie, CorrlmentosBspecUUst aem Moléiüas d* Senhoras — Partos — Hemorréldas •*-^tb* da Moastroat»o • da Menopauna, Corrlmentos.

üeza senal. Beiras atrasados. Cons.! Avenida IS d*~' ~ andar, saia 19. DiariamenteW.(» ¦
B-1MS.

a partir da* 14
(IMM) St

MAQUINAS EM GERAL
M0T0RES-HATERIAL ELÉTRICO FttRRD FERRAGENS • FERRAMINTAS • IHSTftLAÇÕÉSjHDUÔtRftJS. I.TC S

i'-wi'5;*úi

Vi'»7»V>

* Ar "-?
Refrigeração

^«Proporcione a máxima'•»' 
satisfação à sua clientela.

' Instale em seu estabelecimentoa 
comp.lcta linha de

Refrigeração da ÚTIL S/A

SORTETGIMS

dc liados os tipos, com
batedeiras, nulomnticns
legítimas Carpigian!To JLj

„„- mi y L iWBTtA VI Iii , ri ,i i ¦ wlWhr" T BB¦ —rT"^ i1 li nl Ul 1 i-'k. i* ¦'.' j' i É' T TT"—f itMi iB^^TMMf^B^^cg^'^^lM7Ç^^^^^^lHK|

Pm ^K'.^wS ufana!*8"
BALCÕES FRIGORÍFICOS E

INSTALAÇÕES COMPLETAS

REFRIGERADORES
COMERCIAIS

PARA RESTAURANTES,
HOTÉIS, CONFEITARIAS,
AÇOUGUES, LABORATd*
RIOS E OUTROS FINS
ESPECIAIS. COsW REVm-
TIMENTO NORMAL OU
EM AÇO INOXIDÁVEL.

i *m
WÊÊê ¦¦MjjmMÍi

umx MNHHIl I tHfSRTAOQRA Df MftOOlHAS

mui se tio K «««Q:ta* t-*io te 5», 75**..*.. *w».t.t t^u nucwiuamt-

MAIRI2-SW PAUL01 Àv.telio Osid*. 787-Mse. *-519».»» Tett* t9.bA1éeV.'Vfíalf

REPRESEHTnHTES t. flGEHTES£BÚUH • K""""»10 ¦¦«"».

GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS'

' Eesoive agora seu problema de FORÇA e LUZ. comprando pata pronto

entrega de estoque, por preços Inferiores ao CUSTO atual de Importação.

Motores Diesel M W M com geradores e equipamento elétrico AEG.

MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTO INDUSTRIAL
PEÇAS MWM E AEG

S EIS A — Exportação Importação S/A.
Rua do Lavradio. 47 - Telefones 22*4059 - 22-8951 - RIO

R. Florêncio de Abron, 364 - Tels. 32-3744 - 32-7731 - 37-4612 - SSo Paulo

DR. JOSÊ DE ALBUQUERQUE
Membro oíetlvo Oa Booltdad*

ds Sooloala de Psrla
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Bua do Ros&rio 98. O* li* «horas.

SECRETARIA
Precisa-se de uma que seja boa datilografa e com

bons conhecimentos de serviços gerais de escritório. Sa*
lário inicial Cr$ 3.600,00. Favor dirigir-se à ÍRua México,

\_A das 4 às 5 da tarde. (jgg) s5

FIRMA IMPORTADORA procura ESTENO-
DATILOGRAFA

iSSet»ÍBtímW. *ÜSS3Üm ^l^^mm

DR. MURILLO DE CAMPOS
Dosdom Nervosf*.- fW PJS*2?.
n.o 85, 4» l« Horas. ~ Tol.: M*mí3..

115018) n

OINECOLOGISTA
DB. BATO PACHECO

Parte;, OporaçBss. Ttunorts, V«rf«
e Mo. Betlmes. — Bua amador

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS ¦ URINARIA*
Rua do Rosário 88 — Do 1 As 6 horss

SUA CAMISA RASGOU ?
Rto logus fora. Trocam-s» eolari-

nhoa, punhos «te. ssrvloo rtpldo •
garantido. OonfecsBu d» camisa*
túxBbea a cuecas. Av. Rio Brsneo,
m - M.» anda» - Sala 1.104-A -
BUÚ4MO Borja. (3911)

mm-ti iudo

SOLDA ELÉTRICA DIESEL
MONTADA EM REBOQUE SOBRE PNEUS

Marca "BAUSCHER"- Alemã
ENTREGA IMEDIATA DO ESTOQUE

300 ámpé'res — \ Partida elétrica — Completa
"CASA DOS ELETRODOS" ^.

MÁQUINAS E AGCESSÓRIOS DENVER LTDA.
RUA PIRATININGA Ns. 788 e 794

TEL. 35-6248 — SÃO PAULO

Maquioas para fabricar sacos

GRUPOS GERADORES
Entrega iine«lSata

5 . 8 - 12 - 25 - 50 80 - 100 * 300 KVA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Uli 
I f A li R"f dt> Assembléia, 104 - sola 914

N I l U Fones: 22-3072 t 52-2424

CHAPAS FINAS
ENTREGA IMEDIATA

LAMINADAS A FRIO ¦• n/iil * „ .,..,,.5. .»,,
50 ton» - N.» 29 - Tamanhos 20 «28 aí 32 1/1« Wh«I
133 ton» - N." 30 - Tamanhos 20"x28" Jtf 28 Vi >*-V>

Procot Cr» 10,09 F/KO.. FOD RIO' . _
Mercadoria orlecm U.S.A. - Favor consultar «METAL 8. A. -

AV. Graça Aranha. 182 • «.• andar - Tel. 22-5111 7. £"«»«.
CIMETALLIC-RIO. <¦"'-¦*' 'B

PRONTA ENTREGA
Chap„ *-r_.n.daL. Frl. - Pr.n.c,a «^^

ORIGEM USA
CIMETAL S. A.

Av. Graça Aranha, 182 - 4.» andar — Rio do Janeiro
Telegr.i CIMETALLIC — Telefone: 22-5111 

ENTREGA IMEDIATA
em íl°nX SS?^MK& SM WSBíW

CIMETAL S. A.

FITA DE AÇO LAMINADA A QUENTE
PARA ENFARDAMENTO DE ALGODÃO

Oferecemos nara entrega Imediata 39 tons. - BWG 19x3/4
Reslstòncla 85.000/95.000 lbs. p/pol. quadrada. PREÇO. Cr5 U.W
p/kg FOB RIO - Consultas CIMETAL S. A. -Av. Graça Aranha
n 182 - 4.o and. - Fone: 22-5111 - Telegr: CIMETALLIC - RIOj

" 
ROLO COMPRESSOR 10-12 TONELADAS

Vende-se um, novo, de fabricação dinamarquesa, equipado
com motor "Lister", escarificador e cabine, para entrega_ ime-
diata. Tratar à firma Serviços de Engenharia Rodoferrea 5. A.,
Rua Senador Dantas n. 74 - 12.° andar. Tels. 52-3643 _e
32-7544. ('184') 78

OFERECEMOS
COBRE ELETROLIT1CO EM LINGOTES (W1RE-BARS)

Entrega JUNHO - Í15 Tons. 7 
'¦¦ v

AcelUmos peíidos mínima quantldaíe » XOns. - Preçol C«|_S3,*»
p/kB FOBRIO — para quantidades mal«re«, oonsultar C1METM.
S. A. - Av. Graça Aranha. 182 - *t« andar - RIO - Fono 22-5111
- Telegr.: CIMETALLIC. <M8W>

Gerador 10 KVA 50 ciei-
Fabricação inglesa. Novo. Motor Peter.,

Gerador Dale. Completo, com regulador auto-
mático de voltagem, radiador e quadro de co-
mando.

Ver Rua Frei Caneca, 17. (3796) 78

GRAVADOR DE FITA
Marca WEBSTER — último tipo — Duas horas de grayaçfio
perfeita - "CIRB S/A." — Av. Rio Branco n. 180 -loja —

elefone 22-2037. (28219) 78í
FORNO DE TEMPERA

''T/tèffijtórar^ferramentaiv^ínatrKes, etc. Grande capacidade.' " ' ' "" Em exposição. Vende-$í.Até 950 graus. Equipado
Telefonar: 47-0476.

Novo.
(10722) 78

4* •*{ y

aEKTOiaSoEHNÍTS
"^"ftyuhiiniiiiiiai m ii
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l» CAsW »Ü o E AiÇsO
004HMMITA o DÍAS
OO mCrAHOuálKA
$ «NOS OB OARANIIAmoe i «sw t con eícididido

VENDEMOS
Motores Diesel — Gasolina
Motores elétricos e Tapot
Motores marítimos em geral
Grupos geradores Fflrça,
Grnpos geradores ta
Grupos geradores Solda Elêtr.
Altcrnadores avulsos
Bombas p. todos os fins
Máquinas «terraplanagem
M&qulnas Madeira
Máquinas Opcratrizes
Maquinas todos os fin*
Compressores de ar
Talhas — Macacos — Cano aco
COMPRAMOS MERCADOIMAB

DIVERSAS

PULMAX Ltda.
Rua Conselheiro Saraiva, 28

RIO
Tcls. 23-5251 o 43-6107

Tcleg. Pulmax
(65309)

T!h: 35'6248i^i„HMiiiii — < - J
_^--'-^^~^^=^^^ Iludia

Vende-se duas, sendo uma alemã pouco uso, e outra
nacional, com motores e acessórios diversos, pela melhor
oferta — V«r e frataf à Av. Automóvel Clube 115 — Del
Castilho-- das 8 às 12 horas.? (165)

Eaceradelras, «sptedores, Binei-
nas, objetos do art», cristal», «rto.

PRENSA EXCÊNTRICA
Dé tO toneladas. AlemS. Sem uso,

Vcndc-so uma, nova, eom dois
motores «Ctel8eraftl^ Intel»-
rntnte equipsda para passeio.
Prcoo 600 mil en. Trata-se à
rna AssemW«a 104-5.e*. Sa-
la 506. v (3944)

Df VI6M
* t&ttm 8EB €OMPB0MISSO

HAMILTON MELO
Rna General Caldwell, 211

- Tels.: 32-3156, 62-3512
o 52-5843

RIO DE JANEIRO
(50163)

'' 
m\\m\\\\\ t»\*,\\ Ntfflhi.'Èk.-K. j.fc. A M * L. i^
IH^M wLW^ffiiHBH nfl#ima*nMi
I FrtftTlTBMM^ i Saí nl i fff Wl

ISffl^wa^^ mat Ij^fiKpJ^j^ Mil

nqg3
| irw,.,r*><„e„ A, -me Ahtll, _ *"****lr1lllll^

Jllftfa *M)nflt-'-1"* jmn *,'u..iair QM
Pundacao Ahrleo d; «Vlnjr Rpilfn»
tor, que socorre .velhos, te€"" "

-iai..iT(>% dpsHmpHTHdn* *. BB*
TH» AH.ll. j ?•-•''•Mtlftl.

ANÚNCIOS
LAMINE

ISOLANTE TERMO-ACÚSTICO DE MÁXIMA EFICIÊNCIA
Para Geladeiras, CaleíaçSo, Caldeiras, Construções, etc
Fácil e agratKvel para trabalhar — NSo penetra na pele.;

: INDÚSTRIA EMBO LTDA.
EUA ANHAIA, 256 — FONE: 51-2099 — S. PAULO

(G414S)

COSTUREIRO PARTICULAR
Aceita

presos m
pan taflleurs, a

icos. Tel. 37-0962.
(3969)

MAQUINAS DE COSTURA - COMPRO
Firma particular em organização no interior de Minas, em

confecção de roupas feitas, precisa comprar uma certa quanti-
dade de máquinas do costura familiares, de preferência Singer
ou Pfàff, de pé ou portáteis. Nãa importa se estiverem MeSo**
das ou defeituosas. Fav*r telefonar para 48-8184, «on«*>*^
derêço, preço e marca. (107251ffli

ImaSiÈ
OBJETOS DE ARTE
i-so em porcolana, marfim,
Ito eto. Jttnt03 ou tippwatlOTS.nRUAÚO RosWI *4s5 r- Sob.

ABt^LIIA::
Perdeu-se uma abelha com p£rola e brilhantes, na Igfijí

de S. Inácio, s'')ado passado, per ocasião de um casamento.!
t5ratijiçq-so g fluem entregar,, Telcfor.e

,__S^- 7V-'Íf%lSl*y í _. ^_.'j- ¦—.—^ ii..;^..^x. ~-±ríc



( 8 CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 25 do Maio dc 11)51 2.° Caderno

Centro
V1QNDOI A av, Kle) llrnnco, niidni'
medindo 370 ni2. WALTitlll WEINS-
ClIlONCi: 42-04117. (6I7U) 1U0
CICNTRO — Zona Bancária, vende-
ae predio cnm nmplrui ncomodaçOes,
lojns o i.nin.eii  parn grande com-
Jiiinhla ou Ilanco. Obnéquln tratai
«llrotnmonto com a Imobiliária Uns-
tnnl — Travessa Ouvidor 11 — 0.»— Balas 001 — t!02.  (1240) 100
aptos, nm EWIfíõTõ» Senador"Dan.
tas, Intcican. Portugal o out-os doCMitro — Eng* Tito Llvli compra,
urganto, Av. itio Draimo, 134 — an-
),i 460 — 42-1769 e 07-0071,

(14219) 100
APARTAMENTO - CENTRO — Ven-
ele-so a Praça Joáo Pescou, 0 — Apt."
303, por CrS 306.600,00. Está vazio
• pode ser visto. Tratar á rua AraU-
jo Pôrlo Alegre, 70 — 3° andar —
Bulas 303 — 300. ' (28622) 100
TERRENO — Vcnu>80 com projetonprovudo, em run multo próximadn Praça Cruz Vermelha: 5U aptos.
o duas exnlcndlilas lojns — Preço
multo barato — Informnçflcs A Av."Rio Branco' 137, sala 107.
CKNTRÕ — VciTdrràTüã- 

*áo

Riachuelo n.° 111, casa 21, com
| 2 moradias, sendo .térreo e so-
! brado. Térreo: sala, 3 quartos,
t copa, cozinha, bom quarto de

empregado, grande terraço e
quintal. Preço CrS 380.000,00,
«endo parte a vista e parte (1-
nanciada. Sobrado: sala, 2 quar-
tos, banheiro completo, cozinha

l c bom terraço. Preço Cr$ ....
| 280.000,00, sendo parle à visla
i c parte financiada. Tratar com

Irio Sllva ria Imobiliária Lemos
I Ltda., à Av. Nilo Peçanha, 26,
! sala 701, telefone 4::-!)E06 e .. •.

j 22-2483. (66436)) 100
I CENTRO — Castelo — Ses-
: senta por cento financiado

— Av. Churchill com Av.
Franklin Roosevelt. Salas

I para escritórios ou aparta-
| mentos constituídos de quar-to, sala, banheiro. Kitch. Oti-

j mos para renda ou moradia.
; Construção da STEEL. En-

trega em sessenta dias
aprox. ORLANDO MACEDO

.— Av. Rio Branco, 181. (Ed
Cineac) 13.° and. Grupo

,- 1306. Tels. 32-7164 e 32-6128.

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
Catete

'CATKTE
111niii' com sal*, 3 quurtos, preço 300

mil cruzeiros, (endo 150 A vista e 350
mil em 10 nnos, ver A Run Pedro
America n," 16, npto, 403, trntni' A
Av, Hlo Branco, 128, snla 1,513 —
Tones: 22-3003 o 52-7600.

(20224) 500

OOTAFOGO Vendo A Av. Ilu!Unrbuiin upa ,i quartéis u 2 tu-
lll com ii.. iliianciriuieiito A
partir do 730 . cruzeiros — WAL-
TER WKlNSC,i*.NCK - «."I-0437,

(8178) <00
BOTAFOGO — Vendo, A rim Donfi
Manuel luxuoso resldenõla, com 3
tUiartol, II UnnholroH cumpletn», 6
.¦iilii.i. Krandi varanda iinnrtii cl»
KiinrUiuliH, cnpa, -cozinha, 2 quartoso iinniic-iro de emprejndoi « (tira*
«m. Piscina do fixio, com rufiv-tori'3. Do predio dcícortlni-se llniln
vista iflbr» n bala de Botafogo, P.lo
d| Ai.íioar, etc, — WALTKit
WBINSCIIBCK, -12-61117. (.51B7) 4CU
BOT-ÃroCO — Vcndcm-se-por" 5
mil' contos, cxcopcionnl terreno m
rua VoluntArloa da PAtrln, medindo
1.500 ni2, sendo 30 por cento A vis-
tn e o restante cm apartamentos —
IVO ALENCAR — 62-3330.

BOTAFOGO —Compra-se, base 560
contos, A vista, npto. de 1 sala, 2
quartos c dependências dc prefe-rencln nas ImcdiaçOes da rua Silo j COPACABANA — Av. Copacabana

VENDO apartamenio de aala, 3
quartos, banheiro, eoilnha e de-
I» iiili-inl.iü de empregados em tlnalVendo apartamento de de conitruçllo no 0* pavimentos.'"" Rua Edmundo Llm n° 26 poito 3,
de Copncnbnnn, Tratnr com o pro-nrletnilo, ar. Pinheiro — 32-0334 c
25-3175. (16700) 7(i''

BNG4 TITO LIVIO compra e ven
do casns, nptos. terrenos. Bons ,..,„.
porlunldadcB pnrn ótimos ncRòcios jinha, banheiro, arca de serviço ca.. tii_ ti  i ¦» aa—IflAn  _1 * _..  _ ¦

PROPRIETÁRIO vendo diretamente
brio npartnmcnto desocupado e no-
vo, de fronte pnra n Avenida Co-
pabnnn, com trea esplendidos quar-tos o unia aala, duas vnrandar, co-

— Av. Rio Branco 131 43-1700.
(142D7) 530

Cooacabana
COPACABANA — Vendo, rua Gui-
rnarfles Natal, npartamonto com 3
quartos, 1 aalAo, copa cozinha, de.
pendências do empregados, etc. Cr$
1100.000,00, settdo CrJ 250 mil de cn-
Irada o o restante a combinar, —
Av. Ro Branco, 128, a/ 1513. Fones
22-5005 c 52-7060. (282523 700

CENTRO — Prédio de 3 pavi-
mentos situado ã Praça João
Pessoa (no cruzamento das Av.
Gomes Freire c Mem de Sá, ga-
barito de 11 pav.). Ocupado
sem contrato. Preço: CrS ....
2.000.000,00. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17-2.» (Secção de Ven-
das). Tel.: * 52-8160. de 8.30
às 18,30. (66961) 100
CENTRO — Vendo dois apartamen-
tos, no Edifício Patriarca, no Largo
de São Francisco, de uma e duas
salas, banheiro e kitch., estão pron-tos, podem ser vistos — Aparta-
mentos 1701 e 170S — Grandes faci-
lidades no. pagamento. Tratar com o
proprietário sr. Alberto nos fones:
32-6537 c 32-9808 — Avenida Fran-
kllns Roosevelt, 115, grupo 301.

(10712) 100

Clemente. IVO ALENCAR, 52-338(1
(3032) 400

ATENÇÃO. Oportunidade: Vcndc-se
apto. dc luxo a rua Voluntários da
Pátria coin: vestibulo, ampla sala,
Jnrdlm Inverno cnvldrnçndo. 2 am-
pios quartos, cozinha ampla, ba-
nheiro com box, quarto dep. cm-
preg. c arca dc serviço por 430 mil
cruzeiros, sendo 40 mil dc sinnl,
41.300,01) dentro dc seis meses ....
20.150,00 na 3 lage e 23.750,00 na
6a. lage c nas chaves 41.500,00. 24
prestações de 2.-19,00. O saldo cm 5
nnos financiados a 4 mil p. mês. —
Tralar tcl. 28-0261 com dra. Anita
— Encrega dentro de 14 meses. ,

(11021) 400

n.» 1241, apartamento 1020, eto fren,
te, edifício Acceta — 1 sala, 1 quar.
to, banheiro e kitchenete. Preço,
320 mil cruzelroa, sendo 150 mil A
vista e 72 em 5 anos, e o restante
a combinar. Av. Rio Branco, 128,
3/ 1513. Fones 22-5095 e 52-7680.

(23232) 700
COPACABANA — Vendo, A av. Ral-
nho Elizabeth n.» 332, «squlna de
BulhOru do Carvalho apartamento
cm final de construçáo, com 2 quar-.
tos, sala, dependência de emprega-
das, com garagem, etc. CrS 500.000,00,
com CrS 300.000,00 financiados. Av.
Rio Branco, 128, s/ 1513. Telefones
22-5S93 e 5*1-7660. ' (28240) 700

Botafogo
BOTAFOGO — ótimo emprego
de capital — Vende-se no Edi-
ficio Acquaviva. junto ao Túnel
Novo, obras já iniciadas pela
Construtora Regis Agostini. de 4

-pavimentos com elevador, cons-
trução esmerada, isplêndldnli
apartamentos com linda vista
Para o mar e montanha, cons-
tando de vestibulo, sala e quar-
to separados por um armário dc
2 ¦ faces, banheiro completo em
côr, cozinha com armários de
aço, fogão de 3 bocas e Geladci-
ra elétrica — Preços fixos sem
possibilidade de aumentos futu-
tos constando da proposta de
compra e escritura a partir de
CrS 210,000,00 com sinal desde
CrS 15.000,00, grande facilidade
durante a construção e parte fi-
nanciada em 5 anos, após o ha-"bíte-se — Maiores detalhes e
vendas com a ENIR LTDA —
Av. Graça Aranha 416-8.°, sa-
Ias 818-8.1,9, tels. 42-9012 —
32-7645. (2272) 400
BOTAFOGO — Vendo aparto, de 3
quartos e 2 salas, dep. p.a emp. e
garagem. WALTER WEINSCHENCK
42-6437. ÜH1!. "ü0
PRAIA DE BOTAFOGO — esp. Rua
Farani, Ed. Farani — Vendo apto.
de frente'9.° pavto. ótima vista,
entrega em setembro próximo, fir-
ma idônea. Jardim inverno, sala,
quarto, cozinha - e banheiro. Preço

! CrS 300.000,00 — Sinal 80.000,00r na
entrega das Chaves 10.000,00; finan-
ciados 100.000,00 em 5 anos e ....
110.000,00 facilitados a combinar —
Tratar — tel. 28-5205.
_, (5216) 400

BOTAFOGO — Vendo à Rua Real
Grandeza, 69, apartamento 103, de
frente, com 2 quartos, sala, saleta,
jardim de inverno dependências de
empregados, etc. CrS 550.000,00 sen-
do 180 mil 'à vista e o restante em
prestações de CrS 5.400,00 mensais.
Avenida Rio Branco, 128, sala 1.513
— Fones: 22-5999 e 52-7660.

(28255) 400
BOTAFOGO — Vendo aparto de
frente, vazio oom vista para a
Bala de Botafoge com quarto sala,
separados cozinha e banheiro —
preço 380 mil 50% fac. 42-6437.
WALTER WEINSCHENCK.
BOTAFOGO — Vendem-se os ultl-
mos apartamentos no Edifício Iva-
noé, à Rua Clarice índio do Brasil,', 45. .Com 3.quartos; sala, iardim de
inverno, banheiro com azulejos de
cor, dependências completas para
empregada. Obra em acabamento
para entrega em maio — Apenas
dois apartamento por andar, abrigo
para automóveis, construçáo sobre
pilotis, edm elevador. Facilidades
no pagamento, com boa parte fi-
nanciada. Ver no local, plantas e
informações à Rua Buenos Aires 17,
1" andar — Tel.: 23-3358.

i (25106) 400

RESIDÊNCIA DE LUXO — Em
Botafogo, para entrega deso-
cupada, situada cm rua trans-
versai, com terreno de 16,00 x
71,00 constando de: hall com pi-
so em mármore, living com cêr-
ca de 70.00 ml., sala de jantar
c/ccrca dc 4ti,00m2, grandes va-
randas, bar todo cm sucupira ei
ad2ga. 4 quartos com armários
embutidos, sendo 2 deles com
vestiário, 4 banheiros em már-
more cinza claro, toilete, sala de
almoço, ampla copa, cozinha, 4
quartos e 2 banheiros para cm-
pregadas, amplo depósito, quin-
tal e garagem., A casa esta <>m
perfeito estado de .conservação.
Portas de ferro batido. 50% fi-
nanciado cnm juros de 10% a.a.
CIVIA—Travessa Ouvidor. 17-
2.° (Secção de Vendas). Tel.:* 52-8166, de 8,30 às 18,30.

EM FINAL DE CONSTRUÇÃO
— A rua Visconde de Ouro Prê-
to, em prédio de 4 pav. com ele-
vador, ótimo anartam°ntj cons-
tando de: Vestibulo c living cam
20,00m2., 2 bons quarlos, ba-
nheiro completo com box e azu-
lejos em cir, copa-cozinha,
quarto e dep.4 de áempregada,
abrigo para automóvel. L<ic»l
sossegado e próxtoo à toda
condução. Preçoí CrS V.-
480.000,00 com 50% financiado
em 5 anos. CIVIA— Trav.;
Ouvidor, 17-2.o (Secção de Ven-
das). Tcl.: • 52-8166, de 8,30
às 18,30. (66968) 400
HUMAITA — Em Edifício à
rua Humaitá, 261,' com "habi-
te-se". Vendem-se os últimos,
aptos, com le? salas, 2, 3 ,'"»; 4
quartos, varanda" e demais de-
pendências inclusive- banheiro è
quarto de empregada. Prçços a
partir de 455 mil cruzeiros com'
facilidade de pagamento. Ou-
trás informações náI;Ç.T.,S.A;-,
Avenida. Venezuela 27t8.°, sala
812. Tel. 43-6463. 'i ,/'..:• .

(61769) .400

COPACABANA — Vendo, á rua Leo-
| poldo Mlüuez r..° 81, esquina da rua
Bolívar, apartamento 104, de frente,
térreo, vazio, 1 sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha. Preço, 550 mil cru-
zeiros, sendo 250 mil A vista, 230 em
10 anos. 22-5995 e 52-7660. Av. Rio
Branco. 128; s/ 1513. (28253) 70fl
APTO. Copacabana — Decorado lu-
xuosamenlc, vista do mar, lndcvas-
savcl, lado da sombra, frente Praça
Scrzedelo Correia. 5° and. otima Uu-
mlnaçáo c ventilação. Living 68m2.
varanda, cserltorlo, 4 quartos, 2 bn-
nheiros, sala de almoço, demais pc-
ças e garage. Preço CrS 1.800.000,00
com fac. entrega Imediata. Visitas
com hora marcada. Dlret. c| Mala-
quins Rocha, rua 7 de Setembro 65,
sala 21. Tel.: 42-0279.

(28447) 700

dopcndencljs do empregada. Preço:
Cr$ 700 mil sendo Cr* 250 mil fl-
nanei .dns cm 14 anos. Irmãos Duelc
Limitada. Rua 7 de Setembro 60 —
7» andar — Tela,: 42-0543 e 32-8641.

. (10714) 700
COPACANA — Posto 6. Hua Can-
nlng 22 — Vendo o apartamento
701, frente, entrega Imediata, Varan-
da, 3 quartos, Bala, banheiro, cozi-
nho, quarto, wc. empregada, Gara-
ge, CrS 900 mil com CrS 210 mil
em 18 anis. Vcr com porteiro. Tra-
tar Corretor Joáo Magon — Rua
México 158 sala 604 (42-0303)

(00102 700
COPACABANA — Magnífico apar-tamento para entrega Imediata, em
prédio de 2 apartamentos por andar,
A Rua Barata Ribeiro, 400, apto, 802,
compOslo dc: saleta, living, 3 quar-tos, 1 com amplo armário com ex-
tensão de 2 paredes; banheira com
box para cruveiro, ampla área de
serviço e completas dependências
para empregada. Acabamento pri-moroso, com armários embutidos,
executados em melhor material:
pintura A óleo no banheiro e cozi-
nha e todos os requisitos pnra me-
lhorla e conforto executado peloproprietário. Americano quc sc re-
Ura do pais. — Preço: CrS 760 mil.
Ver e tratar diariamente com o pro-
prletárlos daa 14 As 17 horas.

(15533) 700

AV. "LANTICA — Vendo
óT .rtnmmito de frente,
to, .do a óleo, constando
«ii i de inverno, 2 salai,
tri. ,rtos, banheiro, cop» e
cosinha, quarlo e banheiro de
empregada e área de serviço —
Preço CrS 1,350.000,00. Tratar
pelo telefone 22-5670.

(06423) 700

COPACABANA — Vendo, A rua
Francisco Otavlano n.° 87/89, terre-
no irregular, com 18,20 de frente,
4.50 nos fundos e 49 de extensão.
CrS i 1.700.000,00. Aceito parte em
apartamentos prontos. Av. Rio Bran-
co 128, s/ 1513. Forres 22-5995 e
52.7660. (28254) 700
VENDE-SE pequeno apto. sala, quar-
to, varanda, banheiro completo e
Kit) quase esquina da Av. Atlnnti-
ca com vi"ta para o mar. Preço
CrS 330.000,00 Parte financiada -
Tratar 45-2700.

. . (27767) 700
COPACABANA — Ed. Magis.
Rua Figueiredo Magalhães n. 68
— Para entrega em 30 dias —"Vcndem-ss 

apto. com hall, sa-
lelS' e 2 quartos independen-"tes, 

banheiro completo com box,
cozinha com fogão de 4 bocas e
armário. Preços a partir' de Cr$
400.030,00 com 50% financia-
dos. Procurar no locai ou com a
{proprietária Cia. Brasileira de
Estruturas "COBE"— Fones:
22-7226, 52-1105 e 22-5491.
[ 
¦',". (1148) 700

CASA — BOTAFOGO — Ven-
de-se, troca-se por casa menor
ou apartamento bom prédio re-
sidéncial, situado no alto e no
fim dá rua Bento Manoel. 83
com belíssima vista para a tnh
de Guanabara. Lugar aprazível.
Entrega-se desocupado com nu
sem mobilia. Visitas no local.
Tratar à rua Anibal de Men-
donça, Kt — Ipanema. Negócio,
direto. 

U15.025) ;f0t)'
BOTAFOGO — Vendemos "pàrá

pronta entrega os dois. últimos;
ap|rtamentos dé'èãítríraâijViicar
bái-ento*, à rua visconde'ido Ori-
ro Preto 59, (transversal à Praia
de Botafogo), tendo, ampla sala
de visitas, sala dé almoço, dois
bons quartos, banheiro colorido,
coni rerfanto, boa**'" cozinha; ar-
mários embutidos, dependências
de «mpregada coni todo 

'd'eon-
forto e 'garagem. Condomínio
muito selecionado em Edifício
novo de ótima construção com
apenas 4 pavimentos sem eleva-
dor. Ver no local dás 8 às 16
horas e tratar diretamente com
os construtores F. P. Veiga &
Faro Filho — Avda. Almte..
Barroso 90-11.° andar,-8/1106'
Tel. 42-5231 e 42-5412/ 

'•;

(1023) 400

Botafogo apartamento para en-
trega em trinta dias em prédio,
moderno, de fino acabamento,
construído sôbre pilotis, vendo
magnífico apartamento de freii-
te — com três quartos, «tandè*
living, vestíbulo, sala de jantar,
cozinha, área de serviço'.-com
tanque e revestida de azulejos,
quarto e banheiro de emprega*-
da. Condições: sinal.de CrÇ'....
295.000,00; CrS 35.000,00 na en-
trega das chaves: Cr$ 220.000,00
facilitados e CrS 400.000,00 fi-
nanciados em dez anos. Lindas
vistas para o Corcovado, o Pão
de Açúcar e a Gávea. Telefonar
para 42-0854.

(11817) 400

•AV. . ATLÂNTICA 
********! 

Apartamento
com 300m2. ao lado do Copacabana-
Palnce, finíssimo acabamento, para
entrega cm 4 ineses. CrS ........
3.6007o0o,00. Vendemos Federal
Imóveis Engenharia Ltda. Rua San-
Sa Luzia 799; 13<> tel.: 32-2300.'

COPACABANA — Rua Bulhões de
Carvalho, apto. com sala, quarto e
(demais dependências. Construção já'iniciada.".Cr$,'-350.000,00' oom faci-
llidades. • Vende-se Federal Imóveis
Engenharia - Ltda. Rua Santa Luzia
799. 13» Tel.: 32-2300.

COPACABANA — Rua Xavier da
Silveira, apto. entrega em Feverel-
ro 1955, com 3 quartos, sala e de-
mais dependências. Bom financ. —
Vende-se Federal Imóveis Erige-
nharia Ltda. Rua Santa Luzia 799
13". Tel.: 32-2300.

CpEAJg^aWAti-írkwDIas da Rocha
{esquina. Copacabana, entrega no
uim.dó",ano, apto. com 3 quartos,'saia é demais dependências.' Bom
iprejços com .financ. a longo prazo.~'enflOBeiiú-"Eed8:ral; Imóveis. Enge-

BBfflsWfsSrHír Rua Santa Luzia 799
»íf"?raííí';a2Í%aoo.^ ;
.''.,..:-;-... SSjsí. ...tL...:.(l2G29) -700

;VEN0E-SE o ultimo I apartamento
no mais belo ponto de Copacabana— Com vista para avenida Atlan-
ilea.^2 «terraços, living, 2 quartos,
pptfoi páraíèmpregãda. 620, mil cru-
Zciros sendo 300 a vista. Só falta
o- habite-sé. Negocio direto, apto.
602 no edificio : Camões. Tratar a
rua Francisco Octaviano 60, apto.
509, das 3 as 5.
I C\ ¦ ¦ (10691) 700
COPACABANA — Bar. Ribeiro 686
apto. 502, 3 quartos, 1 sala, banh.
c| box, novo sobre pilotis e com'garage, 

vendo ,p| Cr? 570.000,00. Ver
com o porteiro, sr. Joaquim.1
APTO. NOVO jS Pôsto 5 — Vende-
se de frente, vista para o már, 2
salas, 3 amplos quar., sala de al-
moço, 2 ban, soe. coz., dep. empr,
e garagem. Preço: Cr$ 1.350.000.
j3endo,500 mil à vista, 550 mil fl-
parié. -pelo Lar Brasileiro em 18
anos e o restante-a combinar. Ver
bòm o porteirb ha Av. N. S. de Co-
pacabana 1088, Esq. R, Djalma Ul-
arm'.' Tel.: 37-4685. .' I

:¦*¦'' '•¦*;•;':'¦• ''. (03894) 700
CQFACABATÍA — Vendemos apar-
Jamento de 2 salas,'3 quartos, ba-
nheiro ;com box, cozinha, quarto* e
wc. de empregado e área de ser-
Viço com.tanque. Predio de otlmo
acabamento, .tendo apenas 2 apar-
.tamentos por andar, a rua Sá Fer-"reira'214. 

Preço: Cr? 775 mil com
financiamento. Chaves o outros de-
talhes com EMACO — Empresa
Corretora de. Imóveis e Seguros
Ltda.. Rua Senador Dantas 77 —
Loja — Tel.: 42-5531.

EDIFÍCIO FILADÉLFIA — Av. Co-
pacabana, 1.058 — Vende-se ótimo
apartamento de frente, com 2 salas,
varanda, 3 quartos, banheiro em côr
c/' box, quarlo e banheiro empre-
gada, área de serviço cl tanque. —
Preço: OS 050.000,00 sendo CrS
250.000,00 financiados em 5 anos. —
Tratar diretamente á Av. Rio Bran-
co, 151, sala 403 — Tel. 32-7536
DUQUE DE YORK — CrS 750.000,00— Vende-se neste majestoso edifi-
cio, óUmo apartamento tendo: 2 sa-
Ias, 3 quartos, banheiro, cozinha, de-
pendências de empregada e garage,Faclllta-se 250.000,99. Tratar direta-
mente á Av. Rio Branco, 151, sala
403 — Tel. 32-7536.

(66128) 700
COPACABANA — Vende-se na Av.
Atlântica, para entrega em 8 me-
ses magnífico apartamento de luxo,
constando de hall, 2 salas, jardim
de Inverno, sala de jantar, 2 quar-
tos separados, 2 qunrtos conjugados
com dormitórios, 2 banheiros sociais,
1 vestibulo com rouparia, copa, co-
zinha, 2 quartos para empregadas,
área de serviço com tanque. OR-
LANDO MACEDO — Av. Rio Bran-
co 181 — (Ed. Cineac) 13« andar —
gr. 1306 — Fones 32-8128 e 32-7164
ou em sua loja á Rua Dias da Ro-
Cha esq. de Av. Copacabana fone:
47-4770 — Domingos das 10 ás 18
horas.

COPACABANA — A. Rua Santa Cia.-
ra em edifício de. esquina, aparta-
mento pronto ¦ para ser habitado, de
fino acabamento ek luxo, com por-
ta de ferro e -vidro, janelas com
reforço de grades metálicas, cons-
titúfdo de ante-sala em ótima dis-
poslçSo, 2 salas conjugadas, 3 quar.
tos, com armários embutidos, todas
as peças .claras: e bem ventiladas,
coparcozinha com .armários embuti-
dos, belo banheiro em cor, área com.
tanque e dependências completas,
de empregadas. Preço: Cr$ 950.000.C0
sendo CrS 570.000,00 à vista e o
restante em 3 anos — ORLANDO
MACEDO - Av. R, Branco, 181, (Ed.
Cineac) 13o aridàr, gr. 1306. Tels.:
32-6128 ou.em sua loja à Rua Dias
da Rocha esq. de Av. Copacabana•^Fone 47-4779 — Domingos das
16 às 18 horas. ;

COPACABÀNÁvisí&flsto 6 — Para-
entrega lmeilata- — Va ver hoje
(chaves com. o porteiro) no Ed.
Egallté, à Av. Atlântica, esq. Rai-
nha Elizabeth, o apartamento 1C02,
dois quartos, uma sala, banheiro
completo, cozinha, varanda; | quartoe dependências para empregada,
área de serviço com tanque. Preço
CrS620.000,00 sinal Crí 16O.0Ü0.O0,
parte facilitada e dois financiamen-
tos, sendo um em 15 anos peloIAPI. ORLANDO MACEDO — Av.
Rio Branco 181, (Ed.Cineac) gr. 13CO— Telefones 32.6128 e 32-7164 ou
em nossa loja â Av. Copacabana,
esquina de Dias da Rocha — Tel,:
47-4779 (inclusive à noite).

COPACABANA — Vendemos aptos,
de frente com 1 sala e 2 quartos
prolongamento Rua Figueiredo de
Magalhães com armários embutidos,
banheiro com box, cozinha, área
com tanque, dependência de em-
pregada, em edifício de 8 pavimen-tos, pilotis, para entrega, fins de
junho, 2 por andar, 2 elevadores.
Preço Cr$ 500.000,00 — 300.000,00 &
vista, restante financiado em 15
anos pela C. E. — ORLANDO MA-
CEDO. Av. Rio Branco, 181, Ed.
Cineac, 13° andar, grupo 1306 —
Tels.: 32-7164 e 32.6128.

COPACABANA — Posto 1 — Para
entrega em poucos dias, vendemos
à Rua Felipe de Oliveira, mágnifl-
co apartamento de frente compôs-
to de: 3 amplos quartos, excelente
living, banheiro espaçoso, sala de
almoço, cozinha, área 4e serviço e
dependências completas para empre-
gadas. Preço 900.006,00 sinal 
655.000,00 tendo 245.00,00 financiados
em 10 anos pela Caixa Econômica —
ORLANDO MACEDO — Av. Copa.
cabana esquina da Rua Cias da Ro
cha, tel.: 47-4779 (hoje das lo às
17 horas e dias úteis das 10 às 22
horas). (66547) 700

VENDE-SE um apartamento no Lido
com grandes facilidades — Tratar
com St. Jorge Teixeira — Av. Rio
Branco 81 — 5.° andar — Não se
atende por telefone.

(03925) 700
COPACABANA — Edif. Camões —
Vendo aptos, de 1 e 2 salas, 3 quar-tos, 1 e 2 banheiros sociais e de-
mais dep. — Preços a partir de CrS
780.000,00 com parte financ. em 15
anos — Tratar 62-5399: — 27-9953 —

(61973) 700 Dinorah. 1 (11850) 700
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Apartamentos constituidos-de: 
''[[

1 sala, 2 e 3 quartos, varanda, cozinho, '

banheiro, drea de serviço com tanque,de- ,
pendências- paro empregada é garage.

COPACAUANA — Vendem-se, por
0 mil contos, Arca cora 1.000 mti.2.
tendo 2 frontes - IVO AUCNCAK

52-3880. (03935) 700
COPACAHANA — Vondo aptos,
com sala, 3 quartos e demais dep.

Preços a partir de Crt 880.000,00
com 200,000 do entrada e o restante
financ. em 10 anos — Tratar 62-0399

27-0053 — Dinorah.
(11840) 700

COPACABANA — Vende-se, por ,.
1.000 contos, ótimo terreno, na rua
Décio Vilares, medindo 13x24,00 —
IVO ALENCAR — 82-3880.

COPACABANA — Vendem-se, por
?30 

contos, apartamento vazio, no
2.° andar, de sala e quarto aepa-

rados, banheiro, cozinha o varanda
Parte financiada Lar Brasileiro
IVO ALENCAR — 52-3880.

(03936) 700
COPACABANA — Vende-
mos apartamento de sala,
quarto conjugado, varanda,
banheiro e vestíbulo. Vazio,
ainda não habitado. Ver à
Avenida Copacabana, 112
apto. 1.009. Entrada ......
150.000,00 (facilitados) e 39
prestações de Cr$ 2.900,00.
Tratar pelo tel.: 32-0269.

(66633) 700
AV. ATLÂNTICA — EdifT-
cio Cannes — Vende-se pe-
lo sistema de construção
por administração extraor-
dinários apartamentos com
2 salões de frente para o
mar, e 3 quartos de frente
para a Rua Gustavo Sam-
paio, sala de almoço, 2 ba-
nheiros e demais dependên-
cias, tudo de luxo, garage,
elevadores Otis de super-
luxo, situação privilegiada
com magnífico panorama.
Preços a partir, de Cr$ ....
1.128.000,00. Edifício a ser
construído sôbre pilotis na
Av. Atlântica 416 e Gustavo
Sampaio 211. Vendas dire-
tas com os Construtores e
Incorporadores — IRMÃOS
DUÉK LTDA., à Rua 7 de
Setembro, 66 — 7.° andar.
Fones: 42-9543 e 32-8641.

• -; ->vf- (10718) 700
EDIFI CIO PLACE DE
L'ETOILE -- Vendem-se di-
retamente belos apartamen-
tos com 1 sala, 2 quartos,
banheiro em côr, cozinha,
dependência de empregada
e garage, num lindo Edifi-
cio sôbré' pilotis. Preços a
partir de CrS 342.250,00 sen-
dò Cr$ 24.547,50 de entrada,
pelo sistema de construção
por administração. Vendas
diretas com IRMÃOS DUÉK
LIMITADA. — Rua Sete 4e
Setembroi: 66 — 7." and. 1*'
Tels.: 42-9543 e 32-8641.

(10719) 700

COPACABANA — Posto 4 — Rua
Domingos Ferreira 130, quase es-
quina de Santa Clara — Vendo á
Poucos ms. da praia, os últimos
aptos, de sala, 2 quartos, banhei-
ro,' cozinha, área de serviço cora
tanque, e dependências de empre-
gada completas. Construção já Inl-
ciada com-os alicerces prontos. Pre-
co com garantia contratual de Nâo
Reajustamento. Preço único: Cr?
490.'000,00 com multa facilidade de
pagamento e 200.000 financiados em
5 anos. Plantas, informações e ven-
das com RODOLPHO DE PAOLI —
Av. Rio Branco 151,' 10°. pav,. Kl
1611. Tel.: 32-3635 e 52-8113.

COPACABANA — Posto 4 — Cr|
280.000,00 — 100.000 a vista; 
80.000,00'em 10 meses (entrega).....
100.000,00 financiados em 5 anos.
Quarto, sala, varanda envidraçada,
cozinha com fogüo de 3 bocas e for-
no, e banheiro. Tipo diferente' de
apto. em prédio residencial — Ver
à Rua Edmundo Lins 28, «ptos. ..
408-407 e 607. TraUr com o cons-
trutor e.proprietário — RODOLFO
DE PAOLI — Av. Rio Branco 151.
16». PáV. g| 1611. Tel.: 32-3635 e

Í2,6213.- :• ' (11863) 700

EDIFÍCIO ILE DE FRANCE
— Vendem-se apartamentos
com 60% financiados em 5
anos compostos de: quarto-
sala conjugados, banheiro
completo e cozinha america-
na, apenas com o sinal de
Cr$ 12.000,00. Preços a par-
tir de Cr$ 210.000,00. Cons-
trução muito adiantada a ser
entregue em 7 meses. Incor-
poração de Lázaro Duék, à
Av. Prado Júnior, 335, esq.
dà Rua Barata Ribeiro. Ven-
das com IRMÃOS DUÉK LI-
MITADA. — Rua 7 de Setem-
bro, 66 — 7.° and. Fones:
42-9543 e 32-8641..

(10715) 700
ATENÇÃO: rara oportunidade:
Vendo no Pôsto 2 à rua Belfort
Roxo em incorporação ótimos
aptos, todos de frente, constan-
do de vestíbulo, ampla sala, jar-
dim inverno, quarto separado,
banheiro completo e boa cozi-
nha com fogão de 3 bocas, quar-
to de empregada e área-de ser-
viço com tanque. Pregos à par-
tir de 194.000,00 sendo ..
20.000,60 de sinal e 30 presta-
ções à 4.250,00 o saldo a com-
binar. Diretamente com dona
Anita à rua Voluntários da Pá-
tria 221 apto. 503. lel. ....
26-0281. Diariamente das 9 às
21 horas. (11819) 700
OPORTUNIDADE — Aparta-
mentos de CrS 194.000,00 a CrS
267.000,00 — Ótimo emprego de
capital. Vende-se em edifício de
luxo, em incorporação, todos'de
frente, construção primorosa
sobre pilotis, tendo: sala e quar-
to (separados), jard, inverno,
banh. completo, cozinha c/ fo-
gão de 3 bocas, quarto de em-
pregada, área ei tanque e í área
para estacionamento de automo-
veis, em condomínio. Com pc-
queno sinal e 34 prestações a
combinar. Plantas e demais in-
formações diretamente á Av.
Rio Branco n. 151, sala 403. —
Tel.: 32-7536.

,. (66130) 700

COPACABANA — Pequenos
apartamentos de luxo — Rua
Anita Garibaldi esquina de
Toneleros. — Dispomos ain
da de alguns apartamentos,
compostos de: sala, quarto
separado, cozinha, completa
com fogão de 3 bocas, ba-
nheiro completo còm azule
jos de côr, quarto e banhei
ro de empregada, área de
serviço com tanque, sancas
na sala e quarto, pintura a
óleo.na cozinha e banheiro
Edifício "de esquina com tô-
das as peças- de frente. Mui-
ta luz, muito ar. Construção
iniciada. Preços desde Cr$
350.000,00, com pequena en
trada eo saldo facilitado a
longo prato,- sem juros. —
PREVINAÜ COMERCIO E
INDUSTRIÂí?S/"A. — Riia dá
Assembléia ii.0* 11 — 12.°*àn
dar — Telefone: 42-4737.

' ,"¦?'¦'> -X62t02) 700
COPACABANA —' UAoi Bua Bel-
fort RSxo, 146, .apto. 1301. Vende-se,
com belíssima visía para "o* mor e
montanhas, em edif. de alto luxo,
ótimo apt». < <]e 'frente e "composto,
das seguintes poças: grande varsn=
da,.saleta, seda, 2 ciuartoo, banheiro
em côr.'cozinha, dep.' p| empregada
c Earage. O apto.eBtá todo atapeta-
do finamente mobillado e decorado
c| go;to. Geladeira nova, ridlo-vt-
trola-rjravador, lustres de cristal e
tim teletone. Chaves cl. Q porteiro
Tratar c| dr. "WAMaVBi peles tels,87^W J3 4^ffifeíSLíSMffii-ÍS?

COPACABANA — Vendo aploi. de
luxo, com ( quartos, i salas gran-
des. 2 banheiros sociais, copa • co-
.•iiiiiii, 2 quartos de empregada s
dependência» de empresada, e 2 va-
ges 11.1 garage A rua Bi Ferreira U,
tratar com Hilton UcliAa Cavalcanti— Av, hviihino Braga 200, 3.° and,
gr. 302-A — Tols, 4Í-44T2 e 22-7370,

(fim) 7oo
COPACABANA — Vendo apart»!
vagos, i Ilua Bolívar 102, com quar-
to, saleta, banheiro « kitch. Tratar
com HILTON UCHÔA CAVALCAN-
TE — Av. Eroamo Braga 209 —
3°. andar, grupo 392. Telefones: —
42-4472 e 32-7376.

(11638) 700
TERRENO Incorporação — Vende-
se, em Copacabana com ll,20m, por
23,00 ótimo local — Inforninçrica
com os proprietários. Tel: 22-8207._J_B01) 700
AV. N. S. de Copacabana' 1.2SÒ —
Posto G — Vende-se para entrega
Imediata, o apto. 803, com sala,
quarto, banheiro e cozinha. O apto,
esti vazio. Chaves com o portei-
ro. Preço: Cr» 280.000,00 — Facili-
ta-se o pagamento. Tratar A Av.
Rio Branco 151, 16°. pav.' G| 1.611.
Tel.: 32-3833 • 52-6213.

COPACABANA — Vendo no Ed.
Montevcrde, Av. Copacabana 371,
os últimos aptos, de frente com sa-
la, quarto, - banheiro, cozinha- c tan-
quo, para entrega - em junho pró-
ximo. Tratar rom os construtores
e proprietários, RODOLPHO DE
PAOLI — Av. Rio Branco 151, 16°.
pav. G| 1011. Tel.: 32-3635 e ....
52-0213.

COPACABANA — Pólto 5 — Rua
Xavier da SUvera 85, esquina de
Leopoldo Mlgues. Ed. DIacul. Ven-
de-se em oonstruçfio na 8a. lage,
aptos, com sala e quarto separados
e de frente, banheiro, cozinha, área
de serviço com tanque; quarto e W.
C. de empregada. Preço para os
últimos aptos.: Crf 420.000.00 com
.pequeno sinal, multa facilidade de
pagamento e 150.000,00 financiados
em 5 anos. Construção da Constru-
tora PREDIAL DE PAOLI LTDA.
Vendas com o proprietário lncorpo-
rador — RODOLPHO DE PAOLI —
Av. Rio Branco 151, 16°. pav. G|
1811. Tel.: 32-3635 e 52-6213.

COPACABANA — Posto 4 — Ven-
do em construçSo adiantada, à rua
Edmundo Lins 28, que começa á
Figueiredo Magalhães, para entre-
ga em dezembro 'próximo, aptos,
de frente com vestibulo, salão, 2
ótimos quartos, banheiro, cozlznha,
área de serviço e dependências de
empregada completas. Garagem.
ConstruçSo da Construtora PRE-
DIAL DE PAOLI LTDA. Vendas
com RODOLPHO DE PAOLI — Av.
Rio Branco 151, 16°. pav. G| 1611.
Tel.: 32-3635 e 52-6213.

PAKA PRONTA KNTRKGA —
Apartamento de frente, em an-
dar alto, situado no Pente» Se
constando dei 2 nulas, 1 quarto,
banheiro oemplcto, eoxlulia,
quarto c dep. de empregada e
garagem. Preço: CrS 800.000,00
com CrS 329.000,00 financiado.
CIVIA — Travessa Ouvidor. 17-
2.° (Sceção de Vendas). Tel.:
* 52-Klflfi, d» 8,30 is 18,30,

AV. ATLÂNTICA — Aparia-
mento de frente, constando de:
2 galas, terraços, 3 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha, quar-
to « dep. de empregada. Preco:
CrS 1.400.000,00. CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17-2.° (líeeçao de Ven-
das). Tel.: * 52-8166, de 8,30
is 18,30.

APARTAMENTO COM 70% FI-
NANCIADO EM 10 ANOS —
Situado u rua Pompeu Lonrel-
ro, de frente, prédio,de 4 anda-
res (no 4,° pavimento) constan-
do de: Galeria, 1 ampla gala, um
amplo quarto, banheiro comple-
to, eoilnha, 2 grandes terraços.
Ocupado sem contrato. Preco:
CrS 480.000,00 com 70% finan-
ciado cm 10 anos, juros de 10%
a.a. CIVIA — Travessa Ouvi-
dor, 17-2.° (Secção de Ven-
das). Tel.: * 52-8166, de 8,30
as 18,30.

COPACABANA — Para entre-
ga dentro de 2 ineses, ótimo
apartamento de frente, lado da
sombra, de esquina, em andar
alto, constando de: 2 salas, 4
quartos, 2 banheiros, cozinha,
quarto e dep. de empregada, ga-
rarrern. Tôdas as pecas prlncl-
pais são de frente. Preco: CrS
1.600.000,00 com parte facili-
tada. CIVIA — Travessa Ouvi-
dor, 17-2.° (SecçSo de V»»-
das). Tel.: * 52-8166, de 8,30
às 18,30. (66969) 700
COPACABANA — Vende-se
à Av. Copacabana n.° 719,
o apto. 1201, chaves com o
sr. Francisco na portaria do
edifício e tratar com Macedo
pelos telefones 30-7545 e
22-1550. (66508) 700

COPACABANA - - 'lidemos caaa.
com 2 «alai, 3 ou-rloi, banheiro,
coz, e garogem. Entrega desocupa-
ila Preço, Cr» 000.000.00, Trata-ne
poisoulnieiite. Av. Rio Branco. 117.
3.", tala 322. Sa yer ou Poelrosa,
UÍ. 52.2415. (2H.HI 700

Flamengo

COPACABANA - Vende-
mos magnífico apartamen-
to, com sala e quarto sepa-
rados e bem amplos, arma-
rio de frente em prédio aca-
bado de construir. Ver à Av.
Prado Júnior, 330, aoto. 706.
Preço: 300.000,00. Facilita-
dos e financiados. — Tratar
diretamente pelo Tel.:
32-0260. (66614) 700
GOPÀCABANA; —100% Fi-
nanciado — Vendemos os
melhores apartamentos de
sala, quarto, jardim de in-
verho—: cozinha — banhei-
ro '— 

quarto de empregada
com WC e área c/ tanque
em moderno edifício próxi-
mo ao Cine Roxi — Entrega
em um ano plantas e infor-
mações com ORLANDO MA-
CEDO — Av. Rio Branco,
181, 13.° andar, grupo 1306,
fone: 32-7164 e em sua loja
na Av. Copacabana esq. c/
Dias da Rocha. Fone 47-4779
(inclusive à noite).:.. .

: (66530) 700
COPACABANA - Vendo ur-
gente apto. 105 térreo, Rua
Santa Clara .313, sala 3,50 x
4,40, jard. inv. 3,20 x 1,80,
2 quartos de 3,50 ;x 3,20, jpe-
queno vestiário c/ armário
embutido, banheiro em "côr
e pintado a óleo, cozinha
azulejada e pintada a óleo,
quarto empr. de 3,00 x 1,50,
área, banheiro empr. e tan-
que azulejado e mais um
terreno junto ao lado, en-
cravado nos fundos ílo pré-
dio 307 parte plana e parte
rocha com 10 x 100, tudo
por Cr$ 750.000,00 à vista
Tratar com o proprietário à
Rua Álvaro Alvim, 27 — 10:
Grupo 102. Tel.: 32-7959.
COPACABANA"--, Vendo ur.
gente apto. 803, esq. 2 fren-
tes, junto'• a- praia, entre o
Jardim-Lido eo Casino Pa-
lace Hotel,. 2 salas, 3 quar-tos, jard. inv. e mais depen-
dências. Preço Cri 880.000,00
com 280 financiados em 15
anos, juros, de 10% a.a e
prestações mensais de Cr$
3.000,00. Negócio urgente,
entrega imediata., Tratar
com o , proprietário DR,
ANT." FERNANDES. Rua Al-
varo Alvim, 27 — TO."
Orüpò .102.; Tel.: 32^7969.;
COPACABANA *— Posto 3. Vende-
se para entrega Imediata, 2 magni-
flcoe apfs. de frente,-compondo-se
de 2 sslas,' 2 grandes quartos, ba-
rtheiro, cozinha, quarto e W.C. paraépregado, e grande área de serviço;
Preço Crí e00.000.00e Cr$ 650.000.00
com 50% financlaflos em 5 'anos. vér
a Av' Copacabana, 31, com o sr.
ffrancelino e tratar tom Enir Ltda.,
A Av.'Graça-Aranha,418, sls. 818 e
al9. 'Tels: 42-S012 e 32-7645.

I ' j '¦'¦ " • • I (27669)' 700
COPAOAHABNA  Posto' 3 —
Apartamento "pronto.1 Vende-se em
edifício sobre pilotis, recém-cons-
truldo. com vestibulo. 2 salas,'... 3
bons dormitórios; banh. com . box,
copa, cozinha, dependências empre-
gada e garage — Preço 830 mil cru-
zeiros cora 275 mil cruzeiros finan-
ciados — Facilita-se parte'.do pa-
g^menio -vista —.Ver à riia-Hej>*
blica do Pènt 8T — apto.,603 e fra-
tar! exclusivamente com- a' ENIR
tTDA. —Av. Gríça Aranha 416 —
3.0 _ Sala 813-819 — 42-9011 e ....
3M646.' :¦ : (14385) 700
RUA 5 DE JULHO — 8.000.000,. 30
_ 40.; Poito ,4. Facilito, a combinar,

,|»tK;f^!**j;to^»^

COPACABANA — Vende-
mos no Edifício Mortsaraz,
Rua Dias da Rocha esquina
Copacabana, loja com 3 por-tas de entrada, 2 sanitários,
com 137 metros quadradosde área. Preço Cr$ ;.....
2.800.000,00. Aceita-se pro-
postas. Informações KAIC —
Rua do Carmo 27, 6.°, Tel.
22-1860. (66519)700
COPACABANA — Pôsto 2. vendo
apartamento de frente, novo, vaeío,
sala, quarto, banheiro e kltlnrt.,
sendo 210 mU cruzeiros á vista e 70
mil em 5 anos, ver Av; Prlnceza
Izabel. Edificio Rio Lago. Aparta-
mento 803, esquina da R. Viveiros
de Castro. Tratar com HUGO CIN-
TRA. Av. Rio Branco 128, sl 1.513,
fones 22-5995 e 52-7660. '

12824) ,70o
AV. COPACABANA 245 —
Vende-se magnifico apartamen-
to novo, de frente, com boa sa-
Ia, 3 ótimos quartos, 2 var. en-
vidraçadas, demais dependên-
elas. Mnito arejado «ilumina-
do. Linda vista. Preço CrS ...
780.000,00 com CrS 250.000,00
fln". Telef. 57-3093. ' ' : -.

(258?t) 700
COPACABANA — Vende-se aparta-mento. Entrega-se vazio no ato daescritura de promessa de venda, com3 dormitórios, sala, banheiro com-
pleto, quarto e banheiro de empre-
gada, nequena área, 2 elevadores
com direito a vaga na garage, todo
pintado de novo, faclllta-se partedo pagamento, ver à Rua República
do Peru n.» 216, apto. 505. Chavescom o porteiro. Tratar diretamentecom o proprietário à Rua do Rosa-rio n.» 156; 4,o andar. Com o Sr.Batista. (15537) 700
COPACABANA — Posto 4 — Ven-
do para renda, no Ed. Málaga. á
Rua Domingos Ferreira, 63, aparta-
mento de sala e quarto. í com ba-
nheiro nobre, cozinha c| fogão de
4 bocas, quarto e WC. de emprega-
da, área de servço e tanque, ren-
dendo de aluguel Cr$ 3.600,00.
Preço à vista, Cr$ 380.000,00
Tratar com o Sr. MARIO. & Rüa
SSo José 50. 9°. andar, telef. .
52-3721. (15475) 700
COPACABANA — Vendemos
os últimos apartamentos de
frente, em construção bem
adiantada, de sala, dois quartos,
banheiro completo, cozinha,
quarto e WC de empregada, á
rua General Ribeiro da Coata
ns. 43/47 (antiga Aranjo Gon-
dim). Leme, a partir de CrS...
450 mil com grande facilidade
de pagamento e parte financia-
na. Ver no local e tratar com a
firma construtora, á Av. Rio
Branco n. 128. 12° andar, sala
1204. Tel.: 42-5027.

COPACABANA — Vendemos
os 2 últimos apartamentos de
ns. 1201 e 1203 em edificio em
final de construção, de sala, 3
quartos, banheiro completo, co-
zinha, quarto e WC de emprega-
da, a r. Ministro Viveiros de
Castro, 66, a partir de CrS 550
mil e' facilidade pagamento.da
parte a vista e 50 por cento de
financiamento. Ver no local e
tratar com a firma construtora
a Ay. Rio Branco n. 128,12° an-
dar, sala 1204. Tel.: 42-5027

COPACABANA — Vendemoa
para pronta entrega uma loja, á
rua' Inhangá n. 30, por Cr$...
1.200.000,00 com grande facili-
dade' de pagamento. Vér no lo-
cal e tratar, diretamente com o
proprietário & Av. Rio Branco.
128, 12° andar, sala 1204. Tele-
fone: 42-5027.

(65443) 700
APT. 602 de 8 mta. á RUA DJALMA
uLRICH 480.. Vendo pronta entre-
ga belo apt. tendollvlns c/ saricaa,
armários embotldos e banheiro so-
ciai em cOr, sendo 200,00 a: vista,
láO.OO em 18 meses e financiados
pela Caixa Econ. em 15 anos 300,00-Favor. ¦ visitar e . telefonar para47r7224. ¦ , ;.; - . ; .

ÀET. 401 com 2 qrls. entrega ime-
diata 4KUA DJALMA ULRICH 480
Vendo neste endereço, amplo apt,
com grande living tendo sancas e
belo ílorüo, banheiro social ern ,c8r
rSendo 187.00 a vlata, 130 em 18 me-
sa e 278.00 financiados pela Caixa.
Econ.-em 15 anos - Favor visitar e
telefonar para 47-7224

APT. C/.2 qrtsl a RUA, BULHOS
DB CARVALHO, 17. Vendo os ul-
Umoa eom facilidade de pagamento-Telefonar para 47-7224,'

, ..... <6007> 700

FLAMENGO — Otima oportunidade
— Apartamento pronto parn habl-
tar — Vcndo-ie magnldco do íren-
to, andar elevado com veitlhulo, 2
«alai, varanda, 3 dormitórios, ba-
nheiro completo com box, copa-
cozinha dependências de emprega-
do, irea serviço envidraçada e ga-
rage. Preco Crf 900.000,00 com CrJ
346.000,00 financiados pelo Lar Bru-
•lltlro em preitacfles meniais de
Crf 3.370,00 — Ver dlaiamente o
apto. 808 (ocm o porteiro sr. Bra-
sil) a rüa Almirante Tamandaré n.
67 a tratar exclusivamente com a
ENIR LTDA. — Av, Graça Ara-
nha . 416 — 8.°, salas 818-810 —
Tels, 43-0012 - 32-7645.

(14360) 000
APTO FLAMENGO — Rua Alte. Ta-
mandarÍ! bem perto da praia. Otlmo
5° ind. de frente, sala, quarto con
jufiado, pequena coz. banh, com-
plqto, entrega em 30 dias. Preço Crf
310 mil 50 por cento a vista. Dlret.
com Malaqulas Rocha, rua 7 de Sc-
tembro 63, sala 21. T. 42-0279.

(28446) 900

ri.AMFW.0 - VenclM,,.»» m _ounteu, «6 para militares. UiiZnpnrtaincnto cie «nlc-lii, „,!„ j K_
loi _ 3 vnratulai - (unh. ____
Parle ílnaiit-laeln pelo 

"i.il*%_
lar - IVO ALENCAR "W*

—
iavea "V,

jaiTdTm dotanico -"fêiTíSr-
Vendo 5 loteijiuftoi medindí, ?,»Preço do cada- ote 450 mil SS?.'Walter Welnselienck -12-0137 '

 (03178) loul
ilUA MARQUES S, VICÉÍÍTP~Terreno J.SOO ms.a - Prico ~,
1.030.000,00 - Facilito - Vendo hi*liilmo I0lfl.no final da Ru,? c„rr!tor Ramos di Laifon - 20.7518

 (3737) 1001
EM RUA TRANSV. a UTcTÕSlíii.
7 Vendo taltalmo PííÍmÚ Ttudra trabalhada — Preço
1.500,00 Corretor Ramo, di"ügoi:.!l,-l..ifl. (4IH)100l

APARTAMENTO'— FLAMENGO
Vende-se acabado de construir com
2 quartos e de 3 quartos, e demais
dependências magníficos aparta-
mentos i Rua Bento Lisboa. Planta
preços e .demais detalhes, tratar â
Rua Araulo Porto Alegre, 70, 3.",
salas 303/6. (28525) 900
FLAMENGO — Junto & Praia ven-
de-se prédio antigo, em terreno de
5,50x23. Preço: um mllhSo e oito.
centos mU crz°s. aceltando-se ofer-
ta razoável. Obséquio tratar na Imo.
blllârla Bastanl, Trav. do Ouvidor,
11, 6.0, sls. 601|2. (01248) 900
FLAMENGO — Vendo à rua SÜ-
veira MarlInB n." 30 apartamento
404, com sala, 2 quartos, dependên-
cias de empregada etc. — Crf ....
4S0.000.0O sendo 234 mil a vista. 44
mil no habite-se (3 meses) e 262
mU em 39 prestaçfies de 6.180,00. Av.
Rio Branco 128 sl 1.513 fones 22-5995
e 52-7660. (2325) 900
FLAMENGO — Edifício Anete — Rua
Marquês de AbranteB, esquina de
Paissandu — Vendo apartamento dc
quarto, sala, banheiro e kitch. CrS
280.000,00 — Sinal CrS 100.000,00 e o
restante financiado em 5 anos. Ver
no local. Tratar na Av. Rio Branco
123 — Bala 1.513 — Telefones ....
22-5905 e 52-7660. (28244) 900
FLAMENGO .— Vendo apartamento
a rua Dois de Dezembro, com 3
quartos, 2 salas, dependência de
empregada, garage etc. (peças gran-
des) CrS 980.000,00. entrada Crt ...
530.000,00 e o restante financiado em
3 anos — Av. Rio Branco 128 —
Sala 1.513 — Telefones 22-5995 e
52-7660. (28245) 900
"FLAMENGO" - Vendemos
em construção no Edifício
Silveira Martins 157, no me-
lhor trecho do bairro ótimos
apartamentos com vestibulo,
sala. iardim de inverno, am-
pio quarto separado, banhei-
ro completo, cozinha com
fogão de 4 bocas, tanque e
garage. Magnífico prédio
sôbre pilotis, jardins e área
livre nós fundos ocupando
mais de metade do terreno
Facilidade de. pagamento e
financiamento. Propriedade,
Construção, e Incorporação
da COGIBRA. Av. Rio Bran-
co, 257, sóbre-Ioja. Tel. ..„.
42r4066 (41052J39(K|

AV. EPITÁCIO PESSOA - T.tM~Vendo belíssimo Palacete. SSJ2* vó'll,„"í,.Corrctor n*""*"» da U«220.7578 Especlalludo no Baírío
_Ul) 1001

palacetes - o CÕreertor Riirtü%Lagoa - especializado - Trabâlh.o vende Palacetes diretamente icjseus clientes - autorizado peitaraproprietários exclusivamente *'

(3736) 100|
LAGOA - CASA VASIA*******1.200.000 - Vendo a Rua FreVvüloso 150 - Ver no loeal _ Aciltaum apartamento - Tratar cora 2Corretor Ramos da Lagoa cspcciaU,zado no Bairro 26-7578. "''"¦'"w

TERRENO - Vendo bcTiSirnolrtifrente para a Praça Santa MargirUda Maria — Aceito aptos. Av AheLlardo Lobo - Tralar Corretor Ranosda Lagoa - 26-7578. '
(4110) 100t

HUA LOPES QUINTA — 1 650*105"161,4x80 c/casa velha, zona 4 pait».'ótimo terreno. Pessoalmente, Cor-retor Ramos da Lagoa, 26-7578
(03742) ÍOQI

PALAuete - Ramos da LagoT^Especiallsado — atende hoje e dli.riamente em seu escritório na La»»,Pela manha à tarde e a noite atjás 23 hs. - Compre hoje seu palacete
(3741) 100Í

PALACETES - Ramos dTTãgíS:Resolve seu caso. Procure coniniltá-lo. Tel. 26-7578. Especializado'íl
Bal"-o- (23367) 1001
JARDIM BOTÂNICO - vendemosna Rua Italpava apto. de duas sa.Ias, 3 quartos, com vista sobre a la«goa, em final de construção. Cri .750.000,00 com facilidade de paga.mento, tel. 42-4035 e 22-G5» RU-DOLF KARTER & CIA. LTDA.Avenida Rio Branco 173. sobre-loia.
PALACETE VAZIO - Prècõ'baEr2.C00.000. Vendo belíssimo em rua'tranvers.nl á Rua Jardim Botânico
próx. â Praça Sta. Margarida Maria!Chaves pessoalmente. Corretor Ra-mos da Lancia. 2fi-7578.

(03740) 1001 .

APARTAMENTO DE FRENTE, com
vestibulo, sala, tris quartos, banhei-
ro com box, cozinha, área de ser-
viço com tanque, quarto e depen-
denelas para empregada. Edif Ido
em pilotis c com garagem. Preço
Cr$ 830.000,00 aendo 250 mil á vis-
ta, 200 mil dentro de cinco meses
e o saldo financiado. Rua Arthur
Bernardes, apartamentos 601 ou 602.
Demais informes telefone 23-5431.""' 

&":-'/¦ . "( (10749) 900
APARTAMENTOS COM 80%
FINANCIADO EM 15 ANOS —
A rua Buarque de Macedo, pró-
ximo à Praia, e.constando de:
Entrada,, auarto com' armário
embutido, (outros oom sala e
quarto), banheiro completo e
pequena cozinha. Ocupados com
contratos ji vencidos. Preços:
de Cr$ 260.000,00! a Cr$ ......
390.000,00 com 20% de sinal.,
CIVIA — Trav. .Ouvidor, 17-
2.» (SecçSo dé Vendai). Tel.:* 52-8166, de 8,30 às 18,30.

(66964) 900
PARA COLÉGIO.— Aulas individuais— Instituto — Alta costura -. La-boratório exposição — Vendo gran^de apto. ocupando todo «'2o nndarcom 200.000.'de': entrada-— Chaves
çom'o Corretor Ramos 28.7578' —
Facilitamos. • '• • -' . »

<¦ '¦¦ ' '¦¦¦¦¦": .-(154) 
900

PALACETE VAZIO - Vendo bílíj.slmo a Av. Alexandre Ferreira — •
5 quartos, 3 salas, 2 banheiros, copa, ,coz., dependências, Jardim - Ca. irage — quintal. Preço 2.500.000,00 -Aceito apto. em Copac. ou Ipanema ,¦-, Chaves Corretor Ramos da La. "
goa 36-7578. "'¦«. ¦ ¦ (3759); 1001 .
GÁVEA — J. Botânico — Aptos: en.
trega êste mês — Vendo em ptédlomoderno com 4 pavtos. Construído
com 2 frentes sôbre "pilotis" com
elevadbr. na aprazível Rua Italpa- ,va 85, visla deslumbrante, de 2 II-- -
pos;- a) grande sala;- 2 quartas, ba«nheiro em côr, cozinha, dep. criada,
irea serviço; b) sala e qto. amplos .
e separados, banheiro! cor, cozinha, .
área serviço, dep. criada, quarto ¦
B' ,"W.Ci Acabamento/esmerado, pin- -
turaa: Aleo. Facilidade e financia- 

*'
mehtó'r- juros 10 por cento — Alt-1
MANDO R. PEREIRA— Av. Chir-¦ :
chill 94, sala 505 — Tels. 52-2873 a {«-2386.. __ ;', ¦; (13811) 1001 I
JARDIM BOTANICQ,— Vendo a- §
partamento 3: qjiártdS. 1 sala, dep, !•
para empregados e garagem. Preço H800;—il' cruzeiros com facilidade no i,

ipagtoiv!4S-6437. IWalter Weinschenc-h. _'¦Vip 
__ __j (05171) 1001 .

tAGOA 
"Si 

PALACETES - Deseja
comprar — Deseja vender — Pro-
cure hoje mesmo o Corretor Hamoi
da Lagoa — Tel.: 26-7578 — Espe-
clallzado no Baltro.
AV. NIEMEIER — 30 X 60 — Pa.
lacète vazio belíssimo novo em cen-'
tro de grande terreno — Chaves
visitas pessoalmente Corretor Ra>
mos da Lagoa — 26.7578. '

. (162) 1001...
TERRENO — 8O0.000.00 — Vendo be<
llssimo lote para residência ou cons-
trução de "tim edificio 4 pavtos. —
à Rua Ministro Artur "Costa 

por cirna,
da Rua Frei Veloso — Plantas visl-
tas pessoalmente Corretor Romeu da
Lagoa 26-7678.

(159)-1001
PALACETE VAZIO,—2.500.000-
Vendo belíssimo — Grande, amplo, (confortável prox. a Av. Epitácio
Pessoa e Rua Jardim Botânico -i jChaves pessoalmente Av. Alexan-
dre Ferreira 96'—! Corretor Ramos
da Lagoa. '< (160) 1001

AV. .RUI ,'BARBOSA — FLAMENGO— Vendemos'de frente no 11° pavi-mento, para entrega imediata con-fortável apartamento, todo pintadoa oleo, com aquecimento central,
tendo magnífico jardim de inverno,
envidracado 20 m2, 3 salas, 3 quartoscom armarioa -embutidos, rouparia,banheiro com box em cor, ótima co-zinha, área de. serviço com tanque,banheiro e quarto de empregada carmários embutidos, e garage. Pre-
ço Cr| 1..600,000,00 — Condições, si-nal- à vista Cr$ 400.000,00 6 mesesapôs Cr$ 200.000,00-cora Juros, e- osrestantes' Crf 1.000.000,00 financiados
em 13 ano3 juros de ,10%. Ver nolocar com os porteiros Jorge ouJoão Av.: Rui'Barbosa 83o apto. ..1.102 — Vendas na Av. Rio Branco151 — 13» sala 1312 — 52-2515 —
42.7555. — IMOBILIÁRIA COMER-CLAL PROGRESSO.

-.. . (3968) 900
FLAMENGO — Oportunidade —
Vendo apartamento em últimos an-dares descortinando magnífica vista,
com sala, cozinha americana, ba-nheiro, em final dé construção, edi-ficio construído sôbre- pilotis, juntoda praia.¦ — Preços-a partir de 165
mil Cruzeiros, sinal .de IS.ppr cento
e o restante em prestações mensais;— Plantai e .detalhes;, na -Avenida
Nilo Peçanha, 151, sala 102 — Tôlé-fone: 22-1440i • ' 

) . ; (10751) 900

PALACETE novo Vazio moderno — jVendo com todo conforto para ft«'-
milia de Uno tratamento a Rua ,
Araucária — Preço base 2.500.000 -•
Corretor Ramos da Lagoa 26.7878. ,
PALACETE VAZIO — 3.000.000 -
Vendo, novo, moderno, belíssimo ã .
Rua Jardim/Botânico — Aceito par» •
te ein sitio — Pessoalmente Corre»
tor Ramos da 'Lagoa 26-7578. >;
,-'.- ¦ ¦:,", 

(155) 1001 .
SACOPA — Bom terreno com 24X
35, com projeto aprovado na P. D.
F. para TB apartamentos. Unlco pie-
ço CrJ 1.750.000,00. Aceitamos tioe».

Sor: 
áreas lòteavels em Petropolij,

taipavã, Nogueira, Araras e Te-
resopolis, ou vendemos com faci»
lidade, de pagamento.

%:-; ¦. (12632) 1001 ..

COPACABANA ,—- Para en-
trega em 12 meses; vende-
mos os confortáveis aparta-
mentos do Edifício Gomes
Carneiro 80 (Trecho sem
bonde),-; sôbre.pilotis, lago e
Jardins. Salão, Jardim de in-
verno, 3 quartos, nme dois
banheiros, . amplas depen-
dências de1 serviço. Aparta-
itientos de fundo com vista
para o mar.! Preços desde
Cr$ 810.000,00 com facilida-
de. de. pagainèütõ. Tfaíüf
com' a Construtora e Incor-
poradora Cia. Comercial e
Mobiliária Brasil (COCI-
BRA). Av. Rio Branco, 257
-i-. S/Toja 201. — Telefone

'FLAMENGO — 2.000.000,00 .— Apto.
vazio, grande, ,c/. 5 qts., 3 salas ebanhs., copa-coz., deps. de empregs.
etc, e/-200.000,00 de entrada> Chaves
à R.-da Candelária, 9, s/ 506", Sr.
Eduardo — Tel. 23-1872.' 

í : '• (00147) 900* I - '
FLAMENGO — Av. Oswaldo
Cruz;—' Vcnclo otlmo apartamen-
tp.dé frente, constando der va-
randa, saleta,- a • salas, '3 

quartos,banheiro, cozinha, qaarto e ba»
nheiro de empregada e garagem.fteeo .'CrS 1,269 jOOO.OO - - Tratar
pelo tel.: 32-5870.

ftAMENGO - Avenida Oswaldo
çraz 

— "Vendo 
ótimo apartamen-

to em final de constrooSo com
386 m2* Oonsfi.n,do de! hallj sa-
leta, Jardim de inverno, doas
grandes salas,- 4 quartos com ar»
Diários embutidos, 3 banheiros
completos, 1 lavatório', copa' e co-
«nha, 3 depósitos, a quartos *
banheiro completo para emprega-
StóEK!He%:'Pr<|90 CrS::...„.
3.000.000,00. Tratar pelo telefo-
n» 22-567Í. (45665V, 900
FLAMENGO —¦ Apartamento. Ven.içfc-se Rua Silveira Martins, andaiinteiro, predio 3 pavimentos, _ sa-«.'visita,'hall ^ala Jantar, 4 quartosbanheiro completo copa, cozinha,todo pintado a oleo- andar térreo
para empregados .3 salas, 3 quartos,tlanheiro, quintal. Entrego vazioPreço' 1.350.000,00. S. Boselli Fra-
ça Pio X.- n» 78, sala 807. 8> nn-dar- (10711) 900
MORRO DA VItrVA — Vendo, av.
Rui Barbos», apto. de grande luxo.ocupando todo um andar. Preco. Crí2.B00.O0O.O0. Financia-se até Cr» ...!
1.400.000,00. Infs, c visitas com John
R. Amaral Schaefer, rua Sen. Ban-
tis, 117, e/ 918. 42-3305 ou S2-922S.
., - " <1«7» 90»

LAGOA — l Belo apartamento pron»
to, frente, com ampla sala, 2 quar»
tos banh.-coz., garage e demais de»
pendências. Cr$ 6S0 mil. Veade-st
Federal Imóveis e EngenhariaLtda.
Rua .Santa Luzia 799. 13» tel.: .... '
32-2300.' (12630) lOOli

Glória
GLORIA — Rua Benjamim Cons-'
tant, 90 —Vendepn-se apartamentos -,-.
em edifício de construçüo adiantada,.
apartamento de sala, quarto, kitene»
nete, banheiro e varanda, peças s"
paradas e de sala, dois quartos, ba»-
nheiro com box, quarto de empre*..
gada, banheiro de empregada e va»
randa com tanque. Preços respecu»
vãmente a partir de Cri 220.000,00 e
Cr» 460.000,00. Faclllta-se. Tratar â j
rua "Araújo POrtb Alegre. 56 — 2°•
andar, Sala 21. - ,Tej.: 42-1349. • )112044) UM,
PRAIA lDO '¦RUSSBLl — vendemo»
último andar dum edificio com dou i
grandes apatos. com ca. 500 mqu.t
de área construída; mais. um terraço
de quinhentos metros qu. base Crs.
3.200.000,00 precisando algumas BBJJ
turas.tel. 42-4635 22;6545. Avenida
Rio Branco 173, sobrè-loja em "«"*
te a Galeria Cruzeiro ,M,

.- (014031) MW'-

GLORU — Vendemos os.niB-
mos apartamentos cm edifício a
terminar dentro de 4 meses, de
sala, 2 quartos, banheiro com»
pleto, cozinha, quarto c WC oe
empregada, >a partir de 350 nw
cruzeiros, com grande faculdade
de pagamento da parte a vlswe

Sarte 
financiada. — Ver no local

raa Benjamin Constant n. 13».
e iratar & Av. Bio Branco n.iz» i
— 12? andar, sala 1204. - XfU
;4j__|_a___ ____4__jU£? 

^
EÇKr. TTTO.UVIO — Compra e
vende aptos.-essas e terrenos '
Boas oportunidades para felizes n_
godos - Av.- R'o Branco^-,i

Grajau
¦PALACETE 

X APARTAMlirm* _Vende-se no Grajau para entreg"
imediata, ou troca-se por 

"*n"f.°ru
mais propriedades, de menor vaior,
linda residência de 2 pavimente* -
construção de alto luxo em cenu»
de grande terreno; compondo-se o»
saleta, 2 grandes salas, copa, _zinha. despensa, grande; varanda m
frente e lateral. 4 dormitórios, quar
to de costura, 2 banheiros soda»» ¦
grandes terraços, 2 quartos i*£
empregados e garagem — WESl
quintal com multas arvores iru»
feras, casa para cachorros. fflMS
ros etc. - Preço Cr? *-*»__l
com grande financiamento-- __
mações detalhadas com Enir WJ
à Av. Graça Aranha «Víslí
818 e 819 "tels." 42-9012 -^fjjo} 

|

' ; 1115 • 11.
, 11 11



2.° Caderno

Ipanema
IPANEMA — Rus Redentor,
(l_i prídlo de 4 pnvlmentos
libre pilotis, c/ elevador,
vende-se no ultimo andar
jllmo apto. (tino "pcnt-

hnusc"), com linda vista
para a Lagoa composto de:
sala, qunrto separado c/ ar-
tnárlo embutido, terraço com
36 ms.2, banheiro c/ azu-
Itjoa em côr c> box, e co-
ijolm. Visitar o prédio n.1
295, na mesma rua, pois êste
prédio será igual. Informa-
(5es com Mello de Araujo
l Filhos Ltda. Rua México
f, 98 — 9.° andar — G-908,
jdefone 42-8885.

(14370) 1300
HBJUNO — Vende-so um de es-
tuto» com 700 m2 (20x35), locali-
udo ns Rus Alberto da Campos ei
Tirais de Amoído, único terreno
iiro em frente ao Posto 8, de Ipa-
umi, sons de t povlmentos. Trn-
ur 1 Avenida Graça Aranha, 206,
ii ul» Ml — 32-6722 e 62-1340.*' (14440) 1300

IPANEMA — Rua Redentor
_ próximo ao Jardim de
Hllah. Em prédio de 4 pa-
vimentos, sobre pilotis, c.
devador e apnas 9 aparta-
mentos, vendem-se ótimos
apartamentos de frente c
entrada, sala, jardim de in-
verno, 2 quartos c. armários
embutidos completos, ba-
nheiro c. azulejos de côr,
quarto para malas, cozinha
c. armários, área revestida
de azulejos c. tanque, quar-
to e banheiro de empregada.
Visitar o prédio n°. 295, si-
(o à Rua Redentor, pois êste
edificio será igual. Infor-
mações com Mello de Arau-
jo & Filhos, Ltda., rua Mé-
xlco n". 98, 9". andar, gru-
po 908. (27410) 1300

IPANEMA — Perto dn Pra
ca N. S. da Paz. Vendem se
ótimos aptos, dc stla, 3 qts.C armários embutidos com-
pletos, banheiros c/ azule-
Jos dc côr, cozinha c/ ar-
marios, qt. privativo paramalas e qt. e banheiro deempregada. Area dc serviço
toda revestida de azulejos,
™das as peças de frenle.
Prédio c/ efévador e somen-
te 8 aptas. Acabamento dcluxo. Em construção a RuaMaria Quitérla 88. esquina
c/ Rua Redentor. Plantas einformações c/ Mello deAraujo & Filhos Ltda< Rua
$$& W>'¦'-*> ?08. Telefone42-8885. (33401 1300—— la i.'i.~u ¦•>•»• 

iui*.-'.!
IPANEMA — Vendem-se óti-mos aptos, de sala, quartoseparado com armários em-butidos completo, cozinha,com armários, quarto paramaias, banheiros com azu-
lejos em côr, quarto e ba-nheiro de empregada. Todasas peças de frente. Prédiocom elevador e somenteoito apartamentos. Acaba-mento de luxo. Em constru-
Ção à Rua Maria Qultérian.° 88, esquina c/ Rua Re-dentor. A 40 metros da Pç.N. S. da Paz. Plantas e in-formações z' Mello de Arau-
jo & Filhos Ltda., Rua Mé-xico n.° 98 - 9.» andar G-908Tel. 42-8885. (3341) 1300

CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 25 de Maio rtc .193 É

PALACETE NOVO - 3.200.ÕÕÕ--Moderno — ConstruçSo recente be.llssimo — Vendo a Rua PrudenteMorais — Centro de terreno — Cha-ves Coretor Hamos da Lagoa —26.757» _ Esti vasio - Facilito.
(3737) 1300

IPANEMA — Loja paro Banco, vten-de-se uma, ótima, com 220 metros
quadrados, em um dos melhores
pontos de Ipanema. Ver à r. Vis-conde Pirajá. 511, e tratar av. Eras-
?l0.5íaEa" 299' 5'°- */ 503. Telefone«-4688. (14205) 1300

IPANEMA . COPACAHANA - Com.Bra essa cnm 3.quaiHm 2 aolu. ato.,'.¦M dali mtlhfcs da cruzeiros. Ur-«enlc iletitlliuH para 40.14(11
^*m) 1Mo

V.!A?ÍI'!MA " AP'»»', rua Albertode Cnlnpo», 05, pai» ontrega emmaio, am edlt, de 4 pnvtoi. c/*lo-vador, vendo ns ílltlmm, constando'Jí,.""lVi!,n ss n,J' l"r,,lm í» '!>-
i„m,',3 bonf «1'wrto» eom 15 m3,Bjnnjlro, corinha, dependendo em-piviimla » «nraBfm. Preco* o partirde Ci| 730 000.05. cnm 50 por /-ento* vista e o restante a combinar,. —Tralar com o proprietário, sr. ,Ma.
Sn? n»' .""ri!""??"1 ""> "•* Wl «Pt».
I, \,iUn*v,- nl° nranro. 137. I.- and.,
_ u*2jele. 22-M36. 32-6100 a 47-3221.
IPANEMA — Vend7nTõ~s
apartamento de sala, 2 quar-tos, banheiro em côr, depen-
dências de empregada, va-
randa. Rua Qomes Carneiro
112; apto. 301. Preço
020.000.00. Tratar e marcar
hora pelo tel.: 32-0289.' '-

_ ___ (66835) 1300

IfANEMA- nua Prudente Morheôiid» — vendemos magnífica residen-
7Í*^om .e,nco Quartos em centro deJardim, base Cr» 3.800.000,00 facili-tando Cr$ 1.500.000.00, dois anos, vi-
íí .£„..?„ comblnnr cora RUDOLFKARTER & CIA. LTDA, AvenldnRio Dranco 173, sobre-loja em irentea Galeria Cruielro, somente poder*ser visitada acompanhado polo cor-retor nutorlsado. (14029) 1300
IPANEMA — Oltlmos aparta-
mentos do luxuoso Edifício VilaReal, tendo ampla sala anexa &linda varanda envidraçada, trêsauartos, armários cmbulliljn,banheiro colorido com recantode chuveiro, boa cozinha oomnicho para geladeira t armários,dependências de empresada egaragem. Oportunidade paraaquisição de apartamentos de
preço médio com acabamento
primoroso em Edifício termina-do, tendo hall nobre de finoacabamento, majestosa galeriapara automóveis, entrada de ser-viço separada da garagem e ou-trás características de grandeconforto. Vistas das 8 às 16 ho-ras à rua Visconde de Pirajá459 e tratar diretamente com osconstrutores F. P. Veiga & Fa-ro Filho — Av. Almte. Barroso90-11.° andar. Sala 1106. Tels.42-5412 e 42-5231.

(1022) 1300

VENDKM-SK 2 onortomentoa Juntosnu aeparadoa em final de construçAo,rnm snlatn, quarto, banheiro rnm-
pleto, armário embutido • pnqu*.na eoiinha. 7» andar, visla para omari a Itua Vise. da Plra/n 463.trator tel.: 47-5742 - 62-7752.
'ü ' '' ' (""""> IMO
APARTAMENTO-VAOÒ — Em
Edlfíolo aoabado de construir,
apartamento de frente, lado da
sombra, andar nlln, constando
de: 1 aala, 1 quarto (Indepen-
dentes), banheiro completo, co-zinha, área de serviço com lan-
que. Preço: Cr$ 380.000,00 com
narte financiada em 5 anos; T.
P. Juros de 10% a.a. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17-2.» (Secç&o
dc Vendas). Tcl.: * 52-8100, de
8,30 ftg 18,30. (66963) 1300
CASA — 700.OCO — 10 x 18 —. 2salas, 3 quartos, banh.. coz,, de-
pendi., Jardim, garage, quintal —
Facilito 50% — Vendo A Hun Nnso.Sllva — Rerv» para renSo C»r-tas urgentes portaria diste Jornaln° 157. (157) 1300
PALACETE DE LUXO — 3,300.000Terminando a construoJo — Novo,moderno n Ilua Prudente de MoraisFaelUto 50% — Visitas pessoal,mente Corretor. Hamos da Lagoa. —
20-7578,  . , (2730). 1300
VfNDO LOJA. à Rua Jangadeirosn.° 10, cm final de construçSo, com00 m2, entre loja, subsolo, e girou.Tratar com Hllton Uchóo Cavalcanti— Av. Erasmo Draga. 299, g. 302. 3.»and. Tels. 32-7376 e 22-1560. j 

''
(11860) 1300

IPANEMA — Vendem-se magnlflcoi ,„____,„ «,»•» mu m.- nusuinfraptni, i Rua Nooçlmento Silva, 71. k"™^ COM 80 % F,NAÇ,CI.A"
DO KM 10 ANOS — Situado»
no Parque Eduardo Guinle, cm

Edif*. in ji, pira entrega' dentro d*
3 meiei, Vestibulo e «alio cnm ..
30bX, 3 amplos quartos c| armárloa
embutidos, banh, de eflr completo
com box, copa-cosinha, espaçosa
Irea de oervlço tftda revestida de
azulejos, e dependénclao complalnB
para empregada, Prédio de 4 pavt0*.aôbre pilotis com apenas dois apto*,
por andar. Elevador, «oroge * play-
«riiuiul Preços * partir do Cr» ....
730.000,00 a parta financiada. Vtr no
local • tratar a| o proprlcttrlò k Pra-
ça 15 d* Novembro, 20, ff>. pavi».
ai 601. Tone 43-9322 (dai 11 is 12 a
ai

VENDO APARTAMENTO, A HuaJangadeiros n- 14, «m final de cons-truçílo, com 2 quartos, sala, banhei-ro, cozinha, quorto de empregada,w. c. de empreiada e irea fie ser-viço. — Tratar com Hllton UchóaCavalcanti — Avenida Erasmo Bra-
ga, 289, 3.- andar, grupo 302 — Tels.
32-7370 e 42-4472.

(11859) 1300
APARTAMENTO DE FRENTE,' com«aleta, sala, trêa quartos, banheirocom box, cozinha, irea de serviçocom tanque, quarto • dependências
para empregadas. Garage. Aparta-;mento de ótlrr acabamento com
pintura tftda a ciao, armários embu-tidos em tadas as pecas, Incineradorde lixo, etc. — Rua Visconde de PI-rajá, 511, apartamento 201 ou 601.— Apartamento* de frente. Pre-
ço: Cr* 900.000,00. com aproximada-mente 50% financiados. — DemaisInformes: Telefone 23-5431.
,  • (10750) 1300
IPANEMA — COmpra-se urgenteterreno na Av. Vieira Souto, medln-do no mínimo 15 x 30 — IVO ALEN-CAR — 32-3800. (0334) 1300

dos 14 Aa 10 horas). (IUU) 1300

Laranjeiras
COMPRO — em Laranjeira»
terreno plano com area mínima
de 801 metros qnadradoa ou ca-
sa de um pavimento em terreno
com essa arca. Pago preço oor-
rente sendo metade i vista. —
Tratar diretamente oom o cora-

Íirador. 
sr. José Carvalho, tele-

one 43-8870 ou 25-8888. '
(28678) 1400

LARANJEIRAS' — Vendo otlmo
apartamento térreo, nSo devosssvel.
próprio pkra família de muitascrianças, ou pessoas que nBo gostemde elevador, frente paro a Rua Ge-neral GlIcério, Jardim Laranjeiras,entrada pela Rua General CristóvãoBarcelos n.- 280, apto. 101 — finalda linha d* Ônibus 115 • lotações

.Penha-Laranlelras. E' uma verda-deira casa. Tem três bons quartos,duas salas conjugadas, duas varan-dar, garage, banheiro em côr. áreae dependências de empregada. —
Preço: 880 mll cruielro*. com 172
mll financiado* em 15 anos e o res-tante a combinar pessoalmente. —
Pode ser visitado diariamente —
Tel. 23-0130. (2823) 1400
LARANJEIRAS —Vendemos oi
últimos lotes de terreno na rua
Campo Belo, com linda vista pa-ra o mar. Próximo do túnel Ca-
tumbi-LaranJelras e do Parque
4'duardo Guinle. Entrada de
40% à vista e o restante a pra-zo de 5 anos. Tabela Prlce. —
Tratar com F. P. Velra A Faro
Filho — Av. Almte; Barroso
90-11.» andar. Sala 1108. Tels.
42-5231 e 42-5412.

- (1024) 1400
LARANJEIRAS — Terreno — Ven-do i Rua Bellzárlo Tavora, Juntoao n». SM. Frente 13,30; Area 390metros. Cr» 480 mil.» Ver no local.Tratar CORRETOR JOAO MAGON
Rua México, 152, sr. 504 — 42-8303.

(00101) 1400

zona exclusivamente residencial,
lotes cora mínimo de 20,00m. de
frente. Os lotea não sio planos.
Preçoa: de CrS 505.500,00 a CrS
1.380.000,00. Sinal de 20% e o
saldo em 18 anos, Juros de ...
12% a.a. CIVIA — Travessa
Ouvidor, 17-2." (SecçSo de Ven-
dás). Tel.: * 52-8166, de 8,30
U 18,38.

PARQUE EDUARDO GUINLE— Luxuoso apartamento Du-
plex, de frente, no Ed. Brlstol,
andar alto e luxuosamente de-
curado, sendo entregue Inteira-
mente atapetado c com cortinas,
constando dc: Conjunto de sa-
Ias com 94,00m2., toltete, para
visitas, varandas, 2 quartos, sen-
do 1 rifle* pnrn 40,0» nx* , (orl-
glnalmcnte S quartos), amplosarmários embutidos, rouparia,
banheiro completo em côr,' co-
linha, despensa, 2 quartos e dep,
de empregadas e garagem. Pre-
ço: CrS 2.500.080.00 com par-te financiada. CIVIA — Trav.
Ouvidor. 17-2.0 (Secção dc Ven-das). Tel.: • 52-8166. de 8,30
is 18,36. (66967) 1409

LARANJEIRAS — Apto. com 200
m*2. Vendemoa de frente com 3
quartos, bem amplos, 2 solas, 2 va-
rondai, copa. cozinha com armárioembutidos, dep. de emp. a área,
garagem e banheiro em cAr. Ocupa-do sem contrato. Preço Cr$ 
910.000.00 aendo Cr» 450.000.00 fl-
nanciado* em 5 anos pela tab. Pri-ce 10% e Cri 4SO.000.00 a combinar.Tratar com Sr. FREIRE na IMOBI-
LIARIA LEMOS LTDA.. 6 Av. NI-
lo Pecanha 28, sala 702. Tel.: ....22-2483 e 42-9308. (80847) 1400

ENG. TITO LIVIO, compra e vende
aptas., casas e terrenos. Bons opor-
tunldodes para feUzes neeAcios. Av.
Rio Branco, 134 — 42-1789.

(14298) 1400

RUA LAHANJEIRAS 83 — Vendo
apto. de frente, andar alto, acaba-
mento de luxo, conjunto de JardimInverno, 2 amplos salas, saleta com
2 armários embutidos, 3 quartos c|
armário* embutidos, 2 banheiros, eo-
pa, cozinha, dependências empregada
ampla área de serviço e garage —
Tratar com Juvencto Barreto Jr.— Rua Rodrigo Silva, 18 — 10° an-
dar gr. 1005 — Fone 22-7228 —

Leblon
LEUI.ON — Apartamento pronto —
Vendo magnífico k Avenida Vlacon-
de de Albuquerque, 420, urAxImo A
priiiii. constando de vestibulo com
console do gêNia o Jardlnelra, gran-
do saln e grondo quarto separados
com sancas e llmóes, banheiro e co-
zinha, Preço: :iw mll cruzeiros com
financiamento em 15 anos ao LAR
BRASILEIRO, de 14» mll cruzeiros
e parta n vlstn, podando ser facili-
liid.-t. — Detalhes, plantas e visitas
exclusivamente com a ENIR LTDA.

Avenida Graça Aranha, 416, 8.*,
salas 818-819 - Telefones: 43-9012 •
83-7848, (14300) 1500
A~V NÍEMEYER — Pnlacet* vazio
cm centro dc gianda terreno, vendo,
facilito, aceito aplos, chaves visilas
Corretor Ramos da Lagoa. 28-7318,
especializado. (03734M5OO
LEBLON — Vendo. 2 esquinas —
Cada 1.000.000 — Gen. Alunas cl S.
Mnrtln e Ataulfo de Palvo cl Dias
Ferreira. Plantas e detalhes Corretor
Hnmns dn t.ngnn — 28-7578.

(03732) 1500
BAIRRO VISC, DE ALBUQUERQUE

Pnlacetes — Terreno» — compror
ou vender Corretor liamos do Lo.
goa 20-7578 especializado no Balr-
ro; (3733) 1500
BAIRRO VISC. DE ALBUQUERQUE

4.000,00 — Vendo belíssimo Pala-
cote neste Bairro de Ouro — Vlsl-
tas pessoalmente Corretor Ramos da
Lagoa — 26-7578.

(37581 1500

- Tenho aplo, da alto luxo na Pnila
d* Botafogo - Aceito troco por
um Palacota no Bairro Vise, d* Al-
buquerque — Visitas pessoalmente
Corretor Ram** da Logo* — ....
20-7578; (8733) 150U
Vende-se caaa k ru» Prudente
de Morais, com 4 dormitórios, 2
salas e todas os dependências,
em terreno de 7,50 por 50 d*
fundos. Preço: CrS 1.900.000.00,
com CrS 700.000,00 financiados.
Sem Intermediário». Rua Méxl-
c». 98~7.° — Sal» 707.

(3943) 1500
AV."GERAL. S~MARTIN 

'-' 
10 X

16 — Vendo piedln com 2 reildon-
cia» distintas n renda - Praoo Inte:
1.500.000 - Facilito 50% — Cha.
vea visilas Corretor Ramo* dn Ln-
goa - 26-7578.

(158) ir.ui:

LEBLON — Vende-se magnifl-
o» cosa residencial « dois belos
apartamentos. Ver e tratar na
rua General Urquiza 137, depois
dos 10 horas. (.1881) 1300

PARA PRONTA ENTREGA —
Apartamento constando de: 1
sola, varanda, 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha, quar-
ta e dep. de empregada, gara-
gem (ap. de fundos). Preço:
CrS 530.000,00 oom parte fl-
nanciada. CIVIA — Traveessa
Ouvidor, 17-2.° (Secção de Ven-
das). Tel.: » 52-8166, de 8.30
às 18,30. (66962) 1500
APTOS. Leblon — Rua Dloa Fer-
reira n» 521, esq. da rua Gal. Ve-
nanclo Flores. Vendo a 6° and., c/
3 aptos, da 2 salaa. 3 quarta», ate..
Bonita vista, otlma llumlnaçüo.
ConstruçSo de Cavalcante Junquel-
ia. entrega em 30 dias. Preço CRS
2.200.000.00. Também vsndo sep&-
rados. Dlret. com MALAQUIAS RO-
CHA r. 7 do Setembro 85 sala 21
Tel. 42-0279 (28448) 1500
LEBLON — Vendo próximo à
praia, magnífico terreno medin-
do27x25, pronto para construir.
Theophllo da Silva Graça Av.
Nilo Pecanha 26-7.» — Sala TIS.
Tels. 42-6366 — Dominga ....

(3972) 1400 27-3846. (656641 1500

bairro vise. de ALpuquEHQur: LEBLON — Vonde-se no Edi-
ficio Onlvota, à Rua Joio
i.ira ii." ;r.! apartamentos com
80 mil cruzeiros e 100 mll
cruzeiros de entrada, chaves
com o Sr. José na portaria
;lo edifício, tratar pelos te»
lefones 30-7545 e 22-1559.

(65504) 1500
lEBLÒN - Vá ver hoje du 10
às 17 horas e adquira um dos
três últimos apartamentos do
Edificio Mar Negro, à itua Dias
Ferreira n. 425, para entrega
no prazo máximo de 60 dku,
compostos de: 2 quartos um-
pio living, banheiro completo
com box e azulejos até 2 me-
tros de altura, ampla cozinha
cm estilo novo 8 moderno, corn
piso de cerâmica branco, arma-
rios de aço em toda exensão,
pia de granito negro da Tijuco
i funcionalmente distribuídos
iodos os lugares e cantos paia
utensílios e acessórios. Com-
r-letas dependências para em-
pregado, inclusive tanque azu-
Icjado. Prédio da construção
He luxo em alto padrão arqui-
tetônico e suntuoso hall de en-
trada. Poço arteziano privativa
o todos os requintes ds fina
acabamento. Preços a partir
de CrS 550.000,00 com excep-
cionais condições de pagamen-
to, sendo: apenas 20% de si-
nal, 20% em 1 ano após as
chaves e 60% am 10 anos,
juros de 10%. Informações a
vendas com ORLANDO MA-
CEDO — Av. Rio Branco 181
(Ed. Cineac), 13.° and., grupei
1306 • Tels. 32-6128 e 32-7164
ou em nossa loja, à Av. Copa-
cabano, esquina de Rua Dias da
Rocha - Tel. 47-4779.

(63180) 1500

LEBLON — Vendo otlmo apar-
tamento em final de construção
situado h Av. Visconde de Al-
buquerque, constando de: 2 sa-
Ias, 3 quartot com armários cm-
butidos, 2 banheiros, copa, cozi-
nha, 2 quartos • banheiro (Ir
empregada • garagem. Area de
230 m2. Preço CrS 1.900.000, II
Tratar pelo telefone 22-5670.

LEBLON — Rua Leonolo Cor-
rela esquina do Itiquira. Vendo
otlmo terreno. Zon» exclusiva-
mente res'denclal. Area 490 ml.
Preço Cr$ 2.008.000,00. — Tra-
tar pelo telefone 22-5679.

(61291) 1500

LEBLON — Vendo 1 rua General
Urqulzá, átimo apto. para pronta
entrega, tendo vest, varanda, sala-
qto., banh., cosinha • irea com ton-
qu». Preço: Cr? 320.000,00. Finan-
cio Cr» 150.000,00 em 1 anos. Infs..
e visito» com cartlio do JOHN R.
AMARAL SCHAEFER. R. Sen.
Dantos 118, s| 918. (14274) 1S00

LEBLON — Vendo em rua próxima
à Av. Ataullo de Polva. ótimo re-
sldêncla cl 3 qts.. aendo 1 duplo. 2
amplas salas. 2 banheiros, Jardim de
tuvarno. si da nlmôqo. dependências
gerais o d» empreaoda e garage.
Preco: 2.000.000.00. Pronta «ntreS:!__
Inl. o visitas com cartSo de JOHN
R. AMARAL SCHAEFER. Rua Sen
Dontas, 118, sala 916. , ,_,____1819641 1500
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Edifício com 18 apartamentos •
Construção terminada ) -^

Rua Desembargador.Izldro, 145"-- Tijuca1 j .Edifício de lojas e. apartamentos em construção;.
.. püa Silva Rabelo n.°'3tí — Meyer. _J,

Cinema Art Palácio Belo Horizonte
Construção terminada i

Rua Curitiba. 601 — Belo Horizonte
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Edificio em projeto
Rua Domingo Ferreira j/depois do n.° 91

E. J. Farah & Cia. Ltda.
;, ;ClNO PANORAMA DA ||||||;;f§:^:|
Há 10 anos, de 25 de maio de 1944 a 25 de maio de 1954, E. J.

Farah & Cia. Ltda,, construtores e incorporadores, vêm trabalhando
peia beleza da Cidade, dando mais encanto ao panorama do Rio. Êste
dia de júbilo, E. J. Farah & Cia. Ltda., marcam de maneira auspiciosa
para o povo carioca: o lançamento da pedra fundamental do cinema
Esquire a ser construído na rua Silva Rabelo, 20, no Meier — ea co-
memoração do término da 1.° laje do monumental cinema Sta. Iskye,
em construção na rua Conde de Bonfim, 422 — Tijuca.,,
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Edifício com Cinema Art Palácio e caixa
Econômica —- Em- Copacabana Lrrt

^ÊmmÊÊwt rtf IBftÊjiliBVwÊfx llij-'tBHHHB«nMHI
4K j(^_______________r*. * 'JÊM '¦ mmmmmmJi£i^r*Vv^t t-.-^SSlÉfM Bl

ALGUNS DOS EDIFÍCIOS
criados por:

fe. J. I arali & Cia. Ltda.
Rua Senador Dantas, 14 — 20.° andar — Tel.: 22-3622

Edifício com 20, apartamentos^
.:.s. '..;¦.'.",'..'. terminado. fí*« .:-- '¦"• -f ';-

i_ Rua: Dias Ferreira, a.? 22S..rm.lXebloã -- ^'""Lf fíf.'-f-
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Édlffclo em construção com monumental í
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Leme
GRANDE OPORTUNIDADE — Ven-
de-se no magnífico bairro do Lcmo
íi Rua Gustavo Sampaio 358 opto.
1202, por preco de incorporação
pronto paro ser habitado, com jor-
dim de inverno, living, solo de ]on»
tar, 3 ótimos quartos com armário
embutido, sancas e florões noa sa»
Ias e tomados para luz indireta,
quarto para empregada, boa area
de serviço em azulejo, tanque com
mármore sanitário completo a va-
ga paro automóvel. Construclo da
primeira, pelo preço de Cr? 750 mll
sinal de CrS 422 mll a o resto fi-
nanciado pela companhia. Ver no
local com porteiro. Tratar com o
proprietário nelo tel.: 57-1938..(11832) 1600

LEME — Vende-se à Rua
Gustavo Sampaio n.° 248, o
apto. 702, chaves com o Sr.
Francelino à Av. Copacaba-
na fl.° 31 e tratar com Má-
cedo pelos telefones 30-7!í4S
e 22-1559. (65506) 1600
LEME — Vende-se o apto.
1101 do edifício Alvorada à
Av. Atlântica n.° 434, chaveS
com o porteiro e tratar pe-
los telefones 30-7545 e .....
22-1559, com Machado.

(65505) 1600
LEME — Vende-se à Av,
Princesa Isabel n. 30, o apto,
702, chaves com o Sr. Fran»
celino à Av. Copacabana n.a
31 e tratar pelos telefones
30-7545 e 22-1559 com Ma-
cedo. (65507) 1600

Santa Teresa
il SANTA TEREZA. — V«nío opart. dt)

a ou 3 quartos 1 ou a salaa a partir
da 500 mll cruzeiros WALTER
WEimCHBNOB. «2-643T.

(5178) 3100!

São Cristóvão .
SAO CRISTÓVÃO — V«nde-so ter-
reno com 2.141 m2. Para IndustriaÓtimamente localizado, servin-
do também para loja» comerciais —
Fr6xlmo ao Largo da Cancela â
Rua SSo Luiz Gonzaga — Tratar
pelo Tel. 42-134» _ NemSdo direto
com o Proprietário — faclllta-se.

(25487) 2200
S. CRISTÓVÃO — Venda-aa à Av.
Pedro II, 278 perto da Quinta da
Boa Vista, a caaa de doía pavimen-tos, com 3 salas, 4 quartos, cozi-
nha, banheiro eto. quarto a banhei-
ro de empregada, quintal, podendo-se fazer garagem, o terreno medo
8x30. Fre$o à vista Cr$ 700 mil —
Tratar na Prolab a rua da Quitan-do 45-A, sala 202|4. Telefone 22-0801.

(00117) 220O
ENG. TITO LIVIO — Compra • ven-
de aptos, casas • terreno» — Boas
oportunidades para ótimos negóciosAv. Bio Branco 134 — «-1769.

(14301) 2200

Zona Industrial >
PARA INDUSTRIA no DU». Fe-
deral. Vendo área plana de 40
mil m2„ em subúrbio saudável,
arejado « de grande futuro, com
frente para av. asfaltada, muito
perto de estado da E.F.C.B.
e com possibilidade de desvio:
tem luz, força, telefone, ágú»
potável em abundância e mui-
ta condução. Serve também
para lotes residenciais, tendo
perto, grande escola pública.
Preço razoável eom 50% finan*
ciados. Tel.: 43-3134 ou eaixai
postal n.° 1.012. Bio de Janeiro.

(3455)12400
ZONA INDUSTRIAI»., %Y«N&m-M
átimos galpões de 2 pavt». (850 m2)
de 2 toneladas, prontos dentro de
60 dias, juntos à Av. Brasil. IVO
ALENCAR, 52-3880. ¦¦'. tf;,:

ZONA INDUSTRIAL — Vende-se,
basa 1.100 contos, ótima área, na
estrada da Água Grande (Irajá).
medindo 5.133 m2. IVO ALENCAR,
52-3880. (03931)'' 2400

Tijuca
TIJUCA — Vendo á rua DIpsIa
n. 49, casa oom jardim, varan-
daa, 2 boas salas, 4 quartos, 2
banheiros, copa, cosinha, quarto
e banheiro de empregada. Gara-
gem. Pode ter vista diarlamen-
te. Tratar com o sr. Irlo Silva,
na Imobiliária Lemos, á AvenI-
da Nilo Pecanha n. 26, sala 701.
Telefone 22-2483.

(66435) 2500
TIJUCA — Vendo terreno, í^rua
Ernesto d» Souza com Irente tam- .
bém para á rua Souza Cruz, 30,50x07,
coni projeto aprovado paro 48 apar-
tamentos. Cr$ 2.400.000,00. Aoelta
propostas. Av. Rin Brarieó, 130, sala
1513. Fones 22-5995 o 32-7600.¦____  (MI47) 2500
VENDE-SE. casa de ««quina, vazia
em otlmo estado a rua Alfredo Pin-
to 49, com Eduardo Ramo*, pertodo Largo da Segunda Feira com en-
trada, sola, 3 quartos, outras boas
dependtnclas, grande area qua po-dera permitir entradiv * abrigo p|autotnovel. Preço 630 jssll eruaelros.
Só poderá ser vista de 10 as 12 hs,
Inf. no local e completas pelo tel.:
47-6672, das 18 bs 21 % Tudo dire.
tamente com a Proprietário.

.(00099) 2500|

. _j , '' 
£.*!>

TIJUCA — Rua Andrade Neves 293— Aptos, para entrega ani outubrode sala, a quartos, eoiinha, banhei-ro completo com chuv. "bax", de-
pends. de criada qto. • we. area deserviço vendo por 450 mil eryzel»ros com facilidade o financiaram-*¦• a juros módico, vtr no loca. atratar com Armando R. Pereira,Ay. Churchill, 94, sala 505 — ¦»,.,
52-2873 e- 28-2388. "•¦',_.•;~-:' '«•V .(13813).290.9
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CORREIO BA MANHA — Têrça-felra. 25 <lo Maio (lo 11)34
•i . Caderno

TIJUCA Compra-io um edlfl-
cio, mcnno pequeno — Obséquio«ratar na Imobiliária Daatanl, -
Travessa do Ouvidor 11 — 0.» solasWH.  (M47) MW
TÍJUCA — Vanilo, A rua LafayetoCortes n.« 123, «pto, 303 (lunto aoColégio Militar), ou troco por apar-tamento Igual na nona Sul, 2 quar-toa, oala, «alcto, dependências deifcmprpgailo, etc, Cr* 830.000 00, SI-nal, Cr» 200.000,00 . o rcataiito «m3 anos. Ver, ?.a lncal, c trntar na«v, nin Branco, 128, 1/ 1813. Fones12-3003 o B2-700O, (20243) 2500
TIJUCA — Residência de alto" fra-tamento, luxo e conforto, A nunGtiaplara, timl0 A Praça Saenz Pc-na — Vcndc-so — Obséquio tratarni imobiliária Dastani — Travemdo ouvidor 11 - 0.», salas 001-2

(1245) 2300
TIJUCA — Apartamento nn aproil-vel Run Andrade Neves, 203, vendocm prcdio moderno para entrosa
próximo, construção sobro pilotis,
ç/ clovndor, tendo Jardim Inverno,living, saln, três qunrtos amplos,
ftnrncta cozinha, hnrni*fro com chuvçlro cm box, Arcn serviço, deoen-dência criada, por 050 mll cruzeiros.Facilidades c flnnnclnmcnto. Ver nolocnl o trnlar ARMANDO R. PE-REIRA — Avnldn Churchill, 42, sala605 — Tels. 52-2873 a 20-28IÍ6.

(13B12) 2500
APARTAMENTO - Construa~voco
mesmo seu apt». tomando parte naIncorporação do Edif. Gnribaldl com
plantas Já nprovndas pela Prefeltu-ra, localizado n 100 metros da RuaConde de Bonfim. Preço de custoTratar na Rua Radmaker, 47, apt"301, Muda, com o incorporador, dns8 As 12 ou das 20 As 22 horas.
APARTAMENTOS - Vendem-se osmelhores da Tijuca, com 4 salas,trôs quarto.*!, dois banheiros, grandecozinha, ótlmn Arca de seviço comdois tanques e quarto de empregadaPreço 700 mll crz°s. Vendem-setambém no mesmo edifício apt°n. de2 salas e dois Ótimos quartos, boacozinha, banheiro grnntle. Area deserviço com dois tanques e quartode empregada. Preço 400 mll crz"s.Prédio em centro de terreno dnndo
para o nascente a 100 metros dacondução com garage. Trntar A RunRadmaker, 47, apt». 301. Muda cio Incorporador das 8 As 12 ou das20 As 22 horns. (04046) 2500

ENO, TITO LIVIO — Comprn e
venda apt»*., cnsns e terrenos. Bons
oportunidades pnra felizes negócios.
Av, Rio Branco, 134. 42-1700,

(143011) 2700

7"hnrbhs da Central
REALENGO — Vendo cnm run Arí-
tlbn 340 um frente no conjunto do
IAPC, 3 quartos, 2 snlns, cozinhn,
bnnheiro, possibilidade do gnrnge.
Tem ngun, luz, centro de -(rando
pomnr e Jnrdlm. Terreno 22x77. 330
mll cruzeiros fnclllto — Condttçflo
Estaçlio Realengo, LotnçHo pnrnIAVC. Tel.: 25-8513,

(10701) 2800
TERRENOS plnnos com luz, âqua
uarlniHe conjtiç.lo de lolnçõ... Oil-
buns e trens elétricos — Vendo oil-
mos lotes de 12 x 35, limar snuda-
vel e multo progresso, com grandee variado comercio, csco'ns, medi-
cos etc, — Jn tem 18i1 cnsns novns,
hsbltndns, construção livre e posseImediata, distante 35 minutos rin cl-
dnde — Nfio deposite suns economias
fira nnncnn. rnmnri* nm tprrrnn nin»
fnrA melhor negocio — Ambiente
seleto e multo aftrndavel, é um lo
teamento diferente. Nilo vacile ie.
solva hoje mesmo, pois, a Indccl
sAo é a ruína de multa gente —
Entrada Inicial CrS 4.000,00 e o res,
tante em prestaçSes de 360,00 men
sais sem Jurei — SR. SIMÕES —
Av, Antônio Carlos, 207 — 10» —
Sala 1002-C — 52-0820 ou Y noite
20-4712, (258011 2300

TIJUCA — Terreno situado à
rua Senador Mário Ramos, me-
dindo 15,00 x 24,00. Preço: CrS
250.000.00 com 50% financia-
do cm 3 anos. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17-2.» (Secçâo de Ven-
das). Tcl.: * 52-8166, de 8,30
as 18,30.  (66965) 2500
ATENÇÃO — Vende-se h nia
Morais e Silva apto. de alto Iu-
xo sôbre pilotis com garagem e
play-ground com: vestibulo,
amplo living, 2 bons quartos,copa-cozinha, área e dep. de
empregada, por 485.000,00 sinal60.000,00 na 2.» lag 25 bil e na4.a lage 25 mil nas chaves ....60.000,00 — Durante a constru-
(ão 24 prestações à 4.000,00 osaldo em 5 anos — Tratar comdona Anila — Voluntários daPátria 221 apto 503 — Tel .26-0281 — Edifício de 4 pav.
çom elevador — Construção jáiniciada entrega-se dentro de 18meses. (11820) 2500

RICARDO ALBUQUERQUE — Rua
Alcobaça 64 vendemos magnífico
terreno entregando o mesmo livre e
desocupado 26 m. de frente por 120
m. de fundos, base CrS 180.000,00.
com grande facilidade a combinar
— Tel. 42-4635 e 22-6545 — Rudolf
Karter St Cia. Ltda. — Avenida
Rio Branco 173 sobreloja.

(14026) 2800
JACAREZINHO — Rua Viúvo Claii-
dio — Vendemos junto ao n, 260
(Fabrica de Tintas) magnífica Area
Industrial pesada de sete mll me-
tros quad. base — Cr? 500,00 por
metro qund, podendo facilitar a
metade, tel 42-4635 e 22-6545 — Ru-
dolf Kartek tt Cia. Ltda. — Aveni-
da Rio Branco 173 sobreloja em
frente A Galeria Cruzeiro,

(14024) 2800
ENG." NOVO — Otlmo negócio pa-ra renda. Vendo desocupado e rc-
cém construído próx. da rua Ba-
rão do Bom Retiro, 2 aptos, de sa-
Ia, 2 quartos, uma residência de sa-
Ia, 2 quartos. Entrega Imediata, boi)
construçSo. Otlmo local. Preço Críl
1.300.000,00. Também vendo se*on*-o-
dos. Dlret. cl MALAQUIAS ROCHA
r. 7 de Setembro 65 s| 21. T. 42-0170.

(28449) ::oo

TERRENO — Meyer — Ventle-
se magnífico terreno de 22 x 11
in. & ru». Major Dasoarenhas,
SO, o/ planta aprovada para H
upurtumentos de sala, e 3 quar-
tos. Tratnr p/ tel. 42-3030, com
o sr. Marques Pereira,

, ..' (28077) 3100
MB1BR — Vendemos npto."*denocu-
piuln, «ala, 2 quartos, deq-indOnclaa.
Pode ser visto, Run Aristldes Cal-
re, 270: chnves ensn n." 1 dn Vila,
cl. D. LAURINDA. Aclta-so finan.
elauiento Institutos a Calvai, — Tra-
tnr M. Saj-er ou Pedros», Tel..82-2410

((2000) 3100

MEIER — Apartamentos —-
Entrega cm 30 dias. Preços
de Incorporação, edifício de
boa construção. Praça Ita«
pevl 10, final das Ruas Ju-
ninas e Alberto Leite bem
perto de Dias da Cruz, local
aristocrático. Aptos, de sa-
Ia, 2 qts., e sala, 3 qts. To-
dos c/ boa cozinha, banhei-
rn completo, área, tanque,
quarto de criados. Excelen-
te vista, iluminação e venti-
lação em todas as peças.Preços desde Cr$ .290.000,00
70% em 10 anos, e fac. do
restante. Sinal Cr$ 50.000,00.
Visitem hoje e qualquer dia.
Prop. e financ. da Imob.
Brasil Central. Vendas c/
MALAQUIAS ROCHA, R. 7
de Setembro 65 s/ 21. Tel.
42-0279. (28451) 3100
¦^'^^^^'VVVN/NArVNiVVVVVNArVNA/S^lVVVV

PETROPOLIS — Vende-se no cen-
tro dn cidade, Area com 0.000 mil e
rirunda 

casa antiga. Tratar pelo te-
efone: 32-0022 com Dr, Paulo,

 <»)745) 3500
PETKÕPOLIS — Vendemos *
ttitruilu da Taquara n, 304 (Jun-
to íi Cremerle, us(altada), casa
em terreno plano de 18 x 42,
completamente reformada, oom:
varanda, 2 m-l-.is, 4 auartos, ba-
nheiro eom box, WO orlados
entrada e espaço para estado-
nnmcnto, anun própria em
abundância. Jardim, quintal,
arca coberta oom tanque, eti'„
para entre-ru imediata. — Preço:
CrS 430.000,00, podendo-sc fnoi-
litar parte. Tratnr oom ImqlilHv
ria tomos Lttlre., Av. Nilo Pe-
çanlm n. 2G, sah 703, com Irio
Silva. Tel.: 42-9500.

(66403) 3500

tm

Teresópolis
-j*.K_--JPüLIS — Venao na varzen,

A Rua Delfim Moreira, os últimos
aptos, tendo saleta, ampla ssla, J.
Invtrno, quarto, cozinhn, banheiro
completo e qunrto c W.C. de empre-
gada, Entrega garantida até de 3,«.
Otlma Água cm abundAncla. Fartura
do conduçBo na porta. — Belíssima
paisagem. Preços de 185 mll cruzei-
ros a 200 mil cruzeiros. HA financia-
mentos, Infs. reservas, plantas e vi-
sitas c/ JOHN R, AMARAL SCHAE-
FER — Rua Senador Dantas, 118,
sala 010 — 42-8305 ou 52-9225.

TERESÓPOLIS — Apartamen-
tos a partir de CrS 80.000,00, a
Av. Fellci-no Sodré em frente
a Prefeitura. Tratar à rua Arau-
jo Pôrtò Alegre. 70-3.° S/303/6.

,(15158) 3600

Subúrbios da
Leonoldina

VILA JARDIM DA PENHA — Ven-de-se uma cnss acabada de cons.truir, com 3 quartos, sala, voranda,
banheiro com box, copa-cozinha,
gnrnge, qusrto p| empregnda quin-tnl caixa subterrânea. Ao Indo daAv. Mlrltl em frent eo bairro Cos-
mo. Grande financiamento. Tel :
3B-.4.B. (23001)3200
TERRENO — Pnra Indústria, Ven-
de-se entre Ramos e Olaria c/ 88x14
e bonde A porln. Tratar pelos tels.48-7523 e 30-2108 com sr. Morses,

(14322) 3200

OAMPO GRANDE — Vendo Cr$ ..
300.000,00 facilitando 100 mll o pré-
dio mista à Avenida Cesarlo de Me-
lo, 1737 — Bom ponto comercial,
entrega imedlntn — Está vazio e
reformado — Ampla Ioia. 2 deposl-
tos e boa moradia — PEDRO 
54-2806. (2960) 2800

™UCA — Compra-se cosa para re-sleiência transversal Conde BonfimH. Lobo e M. Bnrros, com bom ter-reno. Pago bem. Só trato com proprletárlo. — Tel. 57-0550.
(00129) 2500

VENDE-SE ótimo e grande prédioa Rua Barão de Mesquita n.° 174com 10 quartos, 4 salões, 2 salns, 2varandas, etc, etc. — Preço: CrS1.300.000.00. - Ver no local, à RuaBirno de Mesquita. 174. — Prédiovazio servindo para clube, casa desaúde, colégio, pens.lo, hotel, etc,etc. Detalhes: Imobiliária Sfio Pe-dro Ltda., Av. Rio Branco, 100,108,
I«,USPd*i„ S,,a 1311 — Telefones:52-3269 e 42-5115. 11853) 2500
TIJUCA — Terreno — Rua Ba7-rao de Mesquita — Vende-seótimo para incorporação de edif.de apts. e lojas, medindo 11 x70. Zona de 8 pavimentos. Pre-
ço CrS 800.000,00. Tratar dire-tamente á Av. Rio Branco, 151,saia 403. Tel.: 32-7536.

(66129) 2500
TIJUCA — Vende-se apartamentn á rua Dr. Satamini, 172,apt. 603 — composto de 3 quar-tos, sala, dependências de em-
pregados e garagem. Prego: CrS700.000,00, sendo Cr$ 184.000,00
financiados. Ver no local e tra-tar pelo tel. 52-3853.

(66425) 2500
ENG. TITO LIVIO — Aceita, paravenda, apt°s., casas e terrenos, útl-mns oportunidades pnra felizes ne-
gócios, Av. Rio Branco, 134 42-1760

(14295) 2500
l^A^A^AAAA(^AM<-^^i^'^WWWWVWW

Urca
URCA — Vendo casa A av. S. Se-bastião, 4 quartos, 2 salas, bar, va-randas, garagem, dependências- deempregadas, etc. Cr$ 1.000.000,00 fi-nanciados até 60% e o restante em5 anos. Av. Rí0 Branco, 128, s/ 1513.Fones 22-5995, 52-7660. (28256) 2600
ENG. TITO LIVIO — Aceita, paravenda, apt°s., casas e terrenos, ótl-mas oportunidades para felizes ne-
gócios. Av. Rio Branco, 134, 42-1769.(14302) 

2600
LRCA — Av. São Sebastião —
Vendo ótimo terreno com 406
m2. Projeto aprovado para cons-
trução de uma residência. Pre-
«o CrS 600.000,00. Tratar pelo
telefone 22-5670.

(61293) 2600

Vila Izabel
VILA ISABEL — Vende-se ou alu-
ga-se á Rua Senador Nabuco 272 o
apartamento 202 com sala, 3 quar-tos, cozinha, banheiro e dependen-
bias de empregado. Informações pe-lo telefone 47-4259 e com o Sr. Bnr-
ros no apartamento 101.

(1182) 2700 — Sala 605.

AREA E MREALENGO — Medin-
do 38,00 de frente por 135.C0 de fun-
dos, plana com casa velha, vende-
se ou troca-se por apartamento no
Rio para renda, ver à Rua S!'.va
Neto, 19, e tratar A Rua Gonçalves
Dias, 64 — 20 andar. Tel.: 22-7479.

(11875) 2800

Jacarepaguá
JACAREPAGUA' — Cosa de Cam-
po — Vende-se confortável viven-
da de 2 pavimentos de construção
recente com 6 quartos, salão de
festas, sala, 2 banheiros sociais, co-
zinha e mals dependências. Fora,
outra construção de quarto, sala co-
zinha e bsnhelro e ainda, grandecaramanchão, casa de maquinas,
pomnr, plantações, entrada de nu-
tomovels, tudo em terreno planode 20x135. Possue gerador próprioa gasollns. Rua Manhuassú 294 km.
25 da Estrada dos Bandeirantes. —
Preço do custo Cr? 700 mll com
a maior parte financiada. Tratar cl
o proprlearlo pelo fone 48-2374.

(00066) 3001
JACAREPAGUA — Vendo, A rua
Major Pinheiro, casai em constru-
çSo, com 2 quartos, 1 sala,, cozinha
e banheiro completo, quarto paraempregada, entrada para automóvel.
Preço,* 260 mll cruzeiros. Condições,
80.000,00 cruzeiros durante a cons-
trução, a qual será entregue 120
dias após o sinal. — Ver plantas e
tratar av. Rio.Brar.co, 128 s/ 1513.
Fones 22-5995 e 52-7660. (28251) 3001
JACAREPAGUA — Sitio com 30.000
m2 ns estrada dos Três Rios, pró-ximo A Freguezla. ótima casa, pis-dna, campo de tênis, multas ben-
feitorlas « árvores frutíferas. Tele.
57-0294. (12989) 3001

Meier
MEIER — Jardim Condelárla, ven-
de-se A Rua Miguel Ângelo. 4 terr
renoj juntos ou separados, zomiico-
merclal e Industrial, prontos paraserem construídos. Preço total: CrS900.000,00, faclllta-se parte. Infor-
mações detalhadas com Enlr Ltda.
Av. Graça Aranha, 418, salas 818 è81o*. Tels. 42-9012 e 32-7645.

(14364) 3100
MEIER — TERRENOS — Vehdémi
se dois juntos ou separados de12,00 x 30,00, à Rua Ferreira de An-
drade (rua asfaltada) e a 5 minutos
da estaçáo. Preço de cada: 220 mll
cruzeiros, financiado a combinar. —
Detalhes, plantas, exclusivamente c/
a ENIR LTDA., à Avenida Graça
Aranha, 416, 8.° andar, salas 818 e
819. — Tels. 42-0912 e 32-7645.

(14367) 3100
TERRENO — Meyer — Vende-
se magnífico terreno de 22x14
m. à rua Major Mascarenhas,
56, com planta aprovada para 8
apartamentos de sala, e 3 quar-
tos. Tratar pelo tel. 42-3036,
com o sr. Marquei Pereira.

(10687) 3100
MEIER — Vende-se ótimos lotes de
rua particular podendo construir 3
pavimentos, A rua CapltSo Rezende
206, junto ao Viaduto em constru-
çfio que liga o Meier ao Eng. Novo
pela rua Propicia — Rua calçada
com água, esgoto e luz e gaz, pró-ximo e multa condução à porta —
Lotes desde 135.000,00 com 30% porcento A vista e o restante em 72
prestações mensais, podendo cons-
truir Imediatamente — Ver no lo-
cal e tratar rua México 158 — 6.°- - --- • 

(uai) 3100

APTO. — RAMOS — Rua das
Missões n. 91, perto da estação
local residencial excebnte apt.
de frente, 4o, and., pronto paraocupar, em edif. moderno e re-
cem construído, saleta, sala, va-
randa, 2 qts., boa coz., quarto de
criados, area, tanque. — Preço
CrS 380.000,00 sinal CrJ
60.000,00 restante a combinar,
em 10 anos. Diret. c/ Malaquias
Rocha, r. 7 de Setembro, 65, »'
21. Tel. 42-0279.

(28450) 3200
VIGÁRIO GERAL — Vendo á
rua Correia Dias n. 326, casa
com 2 salas, 3 quartos, banhei
r- cozinha, em terreno de 10
x 60. Nos fundos têm quartocom banheiro e pequena cozi-
nha. Preço: Cr$ 250.000,00, «om
parte financiada. Tratar com
Irio Silva, na Imobiliária Le-
mos Ltda., á Avenida Nilo Pe-
c?.nhs n. 26, sala 701, telefone
42-9506. (66437) 3200

*-^«"«-"-^^^/V«<^^^*-l**^^«^^^^^^<VWWW'^

CASA EM TEREZOPOLIS — Ven-
de-se ou troca-se por apartamento
no Rio, casa com uma sala, dois
qusrtos, banheiro e cozinha, gara-
ge etc. em centro de-terreno de es-
quina de 39,00 x 30,00 — na Várzea— A Rua Plral, 2.170 mobiliado
e com telefone, vende-se por CrS
750.000.00 aceltando-se apartamento
para renda. Tratar á Rua Gonçal-
ves Dias, 64 2» andar. Tel,: 22-7479

MONTE AUK3RE - Terreno, eom
SOO m3 — Próximo a Mluuel Perel-
ra — Vendo bem illuado, uo local
ili>nomlnndo Pedras Ilu.vrs, Preço
Crf 70.000,00, aendo entrada de Crt
10.000.00. e o H-.¦: mi- em prestaçõesmensal» (00) sem Juros, — Trator
com sr. FPEIRE na IMWJtMATlIA
I.EMOfl, LTDA., A av, Nl'o Pi-ça-irm
20, miln VO:, Tel. 22-2433 ¦• 4*2.0500

(C0350) 33W
8ÍTIOH - ARARAS - Fsiãmos r.cçl-
tando reservas para sltloi om Arara»
com caias prontas, decoradas e tcr-
reno ajardinado. As 10 primeirasserão entregues no* primeiros dias
de Dozcmbro desle ano. Grande fa-
nlüdade do püàmento. Preços a
partir de CrJ BOO mll. Federal Ime
vels Engenharia i.iih. Run Santa
Luzia, 709. 13" tel.: 32-"301,

(12631) 30IMI

FAZENDA — Vende-se umn com 30
alqueires geométricos 1.432.000 in2.
entre Araruama e Silva Jnrdlm,
com ótlmns ngundns, rios e nascen-
tes — Otlma para qualquer eultu-
ra e coin grandes matas virgens, a
trinta centavos o ...t. — v.„I.ii à
Av. Grnç.-i Arnnhn 208 — 3.» — S.
304 — 32-0722 — 52-1340.

(14441) 3800

5 EM FRIBURGO
Uni negócio excepciona! go seu alcance!

fifíl

Ganhe, desde jrí, a grande valorixatdo que a nova rodovia direta
Rio-Friburgo, brevemente, lhe proporcionará 

Vendem-se magnifitos lotes no PARQUE DOS PINHEIROS, em prestações mensais desde Cr$ 135,00 (100 meses
sem [:m). Cachoeiras e lagos, panoramas deslumbrantes em terrenos pianos, com ruas abertas, dgua puríssimo
e própria. Existem, jri, lunto ao PARQUE DOS PiHHEIKOS, todos os recursos para moradia imediata, inclusive
ônibus à porta. Local icbcl para férias, recreio, veraneio, de VALORIZAÇÃO RÁPIDA. Posse imediata, podendo

construir desde já.
Procuro-nos liojo mosmo ou peça quo lhe) onvlomos todos
os detalhes da nosso plano de vendas. Visitas aos terrenos

em automóvel som compromisso ou despesa

O lotoamonto do PARQUE DOS PINHEI.
ROS está «provido c registrado dc acordo

com oi Dccrcios-Lcii n.* 58 • JU/V

GRANDE CHÁCARA no Praça, com
Capeln Colégio A, bem em frente è
Rodovia Presidente Dutra no quilo-
metro 54 da Rlo-Sllo Paulo, Arren-
do com contrato, com variedade de
fruteira, produzindo canavial, plan-tnção horta. Casa grande, com 8
quartos e 2 salas, água encanada,
luz, pasto, lago com peixe, vaca de
leite animal de sela. No locnl no
Mercadlnho da Praça com Vnscon-
celos ou na Rua da Assembléia, 100,

(81970) 3800

TERESÓPOLIS — Vende-so terreno
plano de 2.500m2. situação prlvi-leglada com frente para estrada
servida p. ônibus e lotação, água
própria, luz e telefone passando a
porta entre o Golf Club e a Casca-
ia do Imbnl, otlmo pl hotel ou re-
sidencls. Inf. tel.: 27-5477. Da. Bea-
triz. (03898) 3600

Sítios e Fazendas
SITIO — Vende-se um sitio & Es-
trada da Barra da Tijuca, 513, si-
tuado a 150 metros antes do marco
do Km. 21, da estrada' que liga Le-
blon a Jacarepaguá, com 60.oco m2
com tres casas, lago, piscina, e ga-llnheiros confinados para duas mll
galinhas, vende-se tudo por 3.500.000,00 a vista ou a combinar,
acentando-se troca por apartamentos
para renda. Ver no local e tratar
à Rua Gonçalves Dlns, 64 — 2° an-dar — Tel.: 22-7479.

ALUGA-SE SITIO, de 80.000 ml.
com uma casa nova de sala, três
quartos, banheiro completo, co:i-
nha, etc,, tendo ainda mals duas
outras casas c dois barracos, pos-sulndo galinheiro confinados paraduns mll cnbcçns, Isgo, piscina c
etc, estrada asfaltada na porta, e
Anlbus, por CrS 4.500,00 mensais— Ver è Estrada da Barra da Tlju-
ca-Leblon-Jacarepaguá. n, 513 —
n 150 metros antes do km 21 e
tratar rua Gonçalves Dias, 64 —
2.° andar — Tel. 22-7479 ou no do-
mlngo 37-0734 _ Contrato e fiador
ou deposito. (12204) 3800

SITIO — Vende-se um situado na
confluência <r'o Contorno com a no-
va Estrada de TerezopoMs, e Eitra-
da de Magé-Rlo, formando um tríAn-
guio com 72.500 m2. com case-
bre e plantaçSes, por Cr$ 1.500.000,0c
aceitando.se troca por apartamen-
to para renda ou outra forma. Ver
no local e tratar a Rua Gonçalves
Dias, 64, 2" andar. — Tel.: 22-7470.

- (11872) 3800
-MAAMMMMAAtVMMrVWMWWWVWWi

AVENIDA Presidente Dutra quilo-metro n» 24 frente a este vendemos
magnífica area de duzentos mll
metros quadrados base CrS 25.00 por
metro quadrado, serve para Indus-
tria quase em frente da Fabrica
Avante terreno mela laranla quase
plano, tel,: 42-4635 e 22-6545 Ru-
dolf Karter & Cia. Ltda; Avenida
Rio Branco 173, sobreloja em fren-
te a Galeria Cruzeiro

Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — Ne-
gócios imobiliários Compra e vendo
JOSÉ A. R MENDONÇA — Av.
Rio Branco n° 143. 4o andar, saio
14. (12115) 3400
ILH ADO GOVERNADOR — Vende-
se lotes de terreno, no bairro ca
Freguesia, de mela encosta e pianos, a Rua Juciape, com 12 me
tros por 40. Preço a partir de 180
mll cruzeiros — Pagamento faclll-
tad0 em 18 meses. A vlsta grandedesconto — Tratar diariamente a
Rua Guiricema 19 depois das 16
horas e aos sábados e domingos de
pois das 12 horas. Pelo telefone
Informações 25-3958 até 13 horas* 

(11808) 3400
ILHA DO GOVERNADOR — Vendo
o lote n.» 13 da Quadra 33. Com o
proprietário. Rua Buenos Aires, 15.— Telefones: 23-3614 e 43-94S0.' "" '" (11866) 3400

JARDIM GUANABARA — Oportu-
nldnde excepclonnl e magnifico em-
prego de capital — Vendo por mo-
tivo de viagem, ótimo lote de frente
para estrada oo Ga'eão com 12 x
45 (540,00 m2), toda condução à
porta - CrS 150.000,00 sendo ....
70.000,00 a vlsta e 0 restante em
prestações a combinar — SR. SI-
MOES, Av. Antônio Carlos, 207 —
10° — Sala 10C2-C 52-0820.

, , . . (25828) 3400
ILHA DO GOVERNADOR — Gran-
de loteamento, terrenos planos c.
praia particular 100 por cento fl-
nanciados sem entrada e sem ju-ros — Condução a porta — Reserve
seu lote antes do lançamento —
Tratar a Av. Rio Branco 143 — l.o
andar — salas 10-11-12 — Fone ....
52-5166 — IMOBILIÁRIA GOVER-
NADOR. (1200) 3400
>*V>AWWV^iAA^^^VVAA^iVWV^W

Petrópolis
PETRÓPOLIS — Para entrega
desocupada,* ótima residência
situada à Avda. Tiradentes, em
terreno de 19,50x43,00 e cons-
tando de: 4 salas, terraço, 4
quartos, Z banheiros, rouparia,
copa, cozinha, 2 quartos e dep.
de empregadas, garagem. Pre-
ço: Cr$ 2.200.000,00 com 60%
financiado em 20 anos. CIVIA.
Trav. Ouvidor, 17-2.° (Secçâo
de Vendas). Tel.: * 52-8166, de
8,30 àa 18,30. (66966) 3500
QUITANDINHA - Araras — 50.000,00
— Belíssimos lotes, verdadeiros si-
tios, com 20% de entrada. Plantas à
R. Candelária, 9, s. 506. Sr. Eduardo.

(00149) 3500

ESTÂNCIAS - GRANJAS - LOTES
30.000 m2 — 15.000 m2 — 7.000 m2 —

3.000 m2e 480 m2
Estrada (nova) Rio-Teresópolis — Friburao, a 64 kms daPraça Mauá — ótimo clima a 1 hora e 20. Vende-se em pres-tações desde CrS 350,00 sem entrada. Rua da Quitanda n. 67,

salas 603 a 605. Levamos ao local sem compromisso. Tels-
fone 22-3807. ¦¦ . .,_. (29223)91

CIA. DE URBANIZAÇÃO TERRITORIAL
Av. Rio Branco, 14 - ir* andar — Tel.: 43-8578

EM NITERÓI i-Av. Amaral Poi;. t , 116 • 2.» • s/201 Tel. 2 3Ó22

COPACABANA
Vende-se casa para entrega imediata à Rua Baratu

Ribeiro n. 818, com 4 quartos, 2 salas, copa, cozinha, dis-
pensa, garagem e dependências para empregados. Ter-
reno de 7,10x30. Faro remido. Tratar com Rodolpho De
Paoli — Ay. Rio Branco n. 151 - 16.° pav. - g/1611 —
32-3635 e 52-6213. (11864) 91

Apartamentos em Botafogo
PARA PRONTA ENTREGA

Vendem-se os últimos apartamentos da Rua Clarice tn-
dio do Brasil 45, com 3 quarlos, sala, jardim de inverno, ba-
nheiro com box. azulejos de côr, dependências completas de
empregada. Construção sôbre pilotis. Só 2 por andar. Cons-
trução terminada. Boa parte financiada em 10 anos. Tabela
Price. Parte facilitada. Plantas e informações à rua Buenos
Aires. 17 - 7." andar - Telefone: 23-3358. (25404) 91

COMPRO URGENTE
COPACABANA — Apto. com 2 salas e 3 quartos em andar alto e

próximo a praia.
BOTAFOGO — Terreno de 20x50 no mínimo.
FLAMENGO — Apto.^coln sala, 3 quartos e mals dependências.
IPANEMA — Apto. de sala e 2 quartos, em ruas transversais.
IPANEMA OU BAIRRO PEIXOTO — Casa com 2 salas, 3 quartose mals dependências.
JARDIM BOTÂNICO — Em ruas transversais ou lagoa, casa comboas acomodações, para residência.
ZONA SUL — 2 apto. de sala e quarto, dando boa renda:

CORRETOR MILTON MAGALHÃES
AV. ERASMO BRAGA, 255 - S/404 

'—-TEL. -22-6128 
(11846) 91

DÈL CASTILHO
Vende-se à Avenida Automóvel Club 115, pel-^ me-lhor oferta, com 150 mts.2 de área construída, em ter-reno de 1.180 mts.2 Pelo plano de urbanização ficará comtrês frentes. — Tratar no local-das 8 às 12 horas. '' '

ATENÇÃO AVENIDA BRASIL

Vendo próximo do Hospital do I.A.P.E.T.C. para
industria, ou galpão, área 825 m2, terreno 16,,50 x 50.
Tem 2 casas. Entrego vazias . Cf$ 800.000,00. Rua Gui-
Iherme Frota, 235. Ver no 235-A, com dona Otilia. Tratar:
tel.: 25-8543, direto com o comprador. (10705) 91

Papel Pintado
PARA decorações de paredes

CASA PAVIQ - IELEF0NE 49-9191:

Oi. 2.088.10,00 À ViSTA
Compro casa na zona Sul. centro de terreno (mini-•mo 12 I* 30). NSO serve em ladeira nem casa velha. Ne-

Bócio sem intermediários, deixar recado para José.'—-'Te-
lefone: 46-0347. (29122) 91

RUA MORAIS E SILVA
Vende-se excelenfe tsrreno medindo 28 x 40, wnlendo

uma boa e solida conslrucso que serve para laboratório ou
qualquer oulra iirêúsíria. Ôürao lotai lambem para grande in-
corporação Kesóíio à visla Para a$ indicatõss necessárias,
felefáiàr. para 52-7134 ou 52-873,0, (14427)91

GOIÂNIA — Capital de Goiás -
Ótimo emprego de capital — Ter-renos comerciais e residenciais -
Vendem-se magníficos nas proximt-dades do centro — Preços desde 20mll cruzeiros a 28 mll Cruzeiros
com 20 por cento de entrada e o
saldo em 30 prestações, sem Jurof— Faz-se escritura publica Imedia-
ta — Detalhes e plantas exclusiva-
mente com a ENIR LTDA., â Ave-
nida Graça Aranha, 416 — 8.° -
salas 818-819 — Telefones 42-9012 c
32-7645. (027991 91

''7/-:r- LOJAS «
COPACABANA

AV. PRADO JÚNIOR - ESQ. BARATA RIBEIRO
- Proprietário vende grandes lojas com financiamento

de 50% na entrada de COPACABANA. Todas com sub-
solo próprio, ponto de grande evidência.e movimento,
em construção muito adiantada, no Edifício ILE DE
FRANCE, entrega em 8 meses, ou antes, se o candidato
desejar. Sito à Av. Prado Júnior n. 335, esq. da Rua Barata
Ribeiro, em edifício que tem 200 apartamentos. Vendas
diretas com IRMÃOS DUÉK LTDA., à Rua Sete de Se-
tembro, n. 66 — 7.° andar, ou no escritório da obra.

(10717) 91

c.ii e ir-n.ir rua México laa - ti.» K. Candelária. 9, B. 50G. Sr. Edunrdo. I snlas 010-019 - Telefones 43-1012 *'* * * '¦'¦¦-¦¦¦- '-Sf 
7 -— Sala 605. (1191)3100 (00149) 3500 • 32-7645. (02799) 91 ;-'-'"V,U..yl/ |\
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APARTAMENTO DE LUXO
RUA ASSIS BRASIL, 62 — APARTAMENTO 901

' ';; ¦¦'-. COPACABANA § 
''

Vendemos am grande e. luxuoso spartamento, Junto da piaca Arcoverde, com 6 salas, 1 sa-
láo, 7 quartos, 3 banheiros, copa, cozinha, quartos e banheiro completo de empregadas e duas
vagas na garagem, em edifício recentemente construído, tendo Cr$ 1,500.000,00 de financia-
mento, podendo ser facilitado a parte à. vista; Tratar eom o construtor e proprietário, pelo tele-
fone: tt-SÒZI. . '¦.'"..' * - (65442) 91

^AREA LOTEADA E|| OTEAR
Vendo 2 milhões e 600 mil m2, perto da Estrada União

Indústria em (Pedro do Rio). Valor de vendas depois de lotea-
da superior a 60 milhões de cruzeiros. Vendo urgente por
motivo de torça maior, è facilito 50 por cento Grande parte
dos serviços de urbanização prontos, é uma grande oportuni-
dade para investimento de capital. Vendo muito ba rato, maio-

jÉ« detalhes: Av. 13 dé Maio n.Q 13¦•¦** T0.° andar:—^s/ U e
15, c/proprietário —Tel.: 22-9207. (mm v

SS/ ESCRITÓRIO

WALDEMAR MESQUITA
>jj% RIO DE JANEIRO — SAO PAULO — SANTOS

-Compra, Venda e Administração de Imóveis
AVENIDA 13 DE MAIO, 23, 3° ANDAR

>* -SALAS 340-1 — TELS.: 52-5551 e 32-5634 —
EDIFÍCIO DARKE

Av. Brasil -- Bonsucesso (
i

Vendo área de 3.200 m2, grande frente, próximo do
Hospital do IAPETC e da Av. Brasil, podendo dividir
em 2 — 1.500 m2 e 1.700 m2, para galpão ou industria a
1.000 cruzeiros o m2. Facilito. Tel.: 25-8543

(10703) 91

ÁREAS INDUSTRIAIS,.
Instale a sua Industria na rodovia Rlo-Pctrópolls a io minutos doCentro. Lotes a partir de CrJ 45.000,00. com luz e forca Ji lUadoiPagamento sem entrada e em módicas prestações mensais Tratar ntAv. Rio Branco n. 137 - 1.» andar - s/105 — Tel. 52-8736 (03912) j[

G aTpT0~V E N D 0 
~

- wmm
Terreno 2.000 m2 (22 x 90) — Duas frentes, área construída

1.826 m2 — Cimento armado, 11 metros pé direito, teto de 1ame!a«,
telhas de arbestos, força ligada, telefone, luz, rua calçada, a 30
metros da Avenida Brasil, para grande Indústria, depósito, garaeem,
facilito, entrego vazio — DEZ MILHÕES — Aceito oferta - Car-
tas para ESTEVES, aos cuidados do Sr. LAGE — RUA SAO JOSÉ n. 6?
— LOJA. (10701) 91

Pintura de Apartamentos
Pinta-se apartamento com Kem-Tone, Paredex, óleo, Gèsso-cola, etc.Também pinta-se móveis à pistola. Pessoal idôneo e especializado. Ser.viço rápido. Acabamento perfeito, sob orientação de técnicos estrantel-ros. CASA JATO — Rua Santa Clara, 60 - sala 7 — Tel 37-9171.

(03886) 91

,/CASA^GÁVEA'
Vende-se uma maravilhosa e superluxuosa casa, no melhor

ponto atualmente no bairro próximo à Lagoa, no centro delindo parque de 18x60, estilo Hollywood. Preço Cr$ 
6.500.000,00. Tratar pelos telefones 42-8597 e 52-2212.'_ ""' " ¦¦ ' 

_:^_ (04124)91

TERRENOS EM S. PAULO. 0 SR. TEM!
Compro na Capital ou interior, envie detalhes, preço, ete.

Negócio sério, rápido a dinheiro. G. Toledo, Caixa Postal, 56— Osasço — São Paulo. (66945) 91

LOJA AV. COPACABANA
Vende-se pronta 5x25, sem coluna. Preço, Cr$ 1.700.000,00.Tratar com sr. Álvaro, Rua Debret n. 79 - portaria. Tele-

fone 42-9341. (00109) 91

TVENIDA BRASIL
Vendo, duas áreas, 12.500 m2, 13.000 m2, esta pode

dividir em duas, ambas tem frente para a Av. Brasil, a
um mil e duzentos cruzeiros, um mll e trezentos cruzeiros.
Facilito. Tel. 25-8543. (10702) 91
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tinta
impermeável
super-
protetora

impermeabilize
protege
embeleza
conservo

• o nome SIKA a umo
garantia oara e construtor

Vsnaoi dot produto, f IKj>

MONTANA S.A.
(lc d» Janairc

R. "iiconae de Inhaúma, 04 3." ano
rel 43-8861

SBo Paul»
tuo Con». Crispiniano, 20-4.' ana

T«| 34-511A

I

x£_y i
TERRENOS
DE PRAIA

Terrenos de praia, sem entrada esem juroa, a 350 cruzeiros por mês.
Preto desde 21.000 cruzeiros, lotes de
12 x 40. planos, multa pesca e caca.Posse Imediata pelo Dec. 58. Tenhotambém terrenos à 20 minutos, pa-rá moradia Imediata. Tratar dlàrla-
mente com 6 Sr. S. SIQUKIHA. àAt. Marechal Floriano, 13, 1.» andar.Tel.: 23-3840. (640571 91

FRIBURGO — vende-se belo iIU»
com 25 alqueires Fluminense, con-
tendo 2 casas para colonos, gallnnu
roa, chiqueiros etc. plantação; .•••
7.000 pés de roseiras de exportação,
1.500 pés de crisantemos, vários itr
gumes e 1.000 pés de eucallpt"8 oj
2 anos. Onze alqueires em P« °"
e o restante em culturas, váriu
nascentes inclusive belo corrtg"
cortando a propriedade com qutjo
dágua para instalação de IU2i.,í,o
formações detalhadas com B«}»
LTDA.. n Av. Graça AranMl *»'<*.
salas 8*8 e 819. leis: ®-~™$ «

Esta Seção continua na 11.a página
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LOCAÇÃO D
OORP.FrO PA MANTU — Tfirça-folra, 25 <le Maio (le 1MÍ n ,

£ CASAS £ APA/? L4MEA/TOS
Centro

envidraçada, banheiro, cozlnh
fojfii a «-» do 2 bocai — Ber
ri lítidoiielit nu escritório -
ciei. Ci3 7.600.110 — Tratiir cu
vivlcr •» Cio. — Telefune 32-

CENTIIO — Alufin-io o conjunto
1009 ilu 10." undiir tío Edifício Silo
l Hii a Avenltín Illo Branco n, 277,
, ni '.itiiiiiii du tres lalus, \-. 1.1.11..1
eiividr-çndn, banheiro, cozinha min1 - •'  8ervo pn-'i - Am*

cnm Du-
:»<0.U -

iii. Álvaro Alvlm n." 31 — 14.» un-
dar. (-MM! »
EU. INTERCAP — Assembléia 03

Aplos. .303 e 1304. Entr. am-

?la 
sala, banh. compl. e kitch.

ar» rcslilrnciii ou escritórios.••—•
Tratar com dr. remando, i-raça
Floriano, 55, snla 204. Tais.: ....
22.01.11, 6.-10.7 o 27-.808. .
CÊNTÍÍC.~--~Alu8omos ap. de 1 sala,
1 quarto conjugados, bnnliciro i
) il dc frente. Ver no local A Rua
1'v.iri: ln da Veiga, 35, apts. 1.602
_ I5i):i e 1.501. Chaves com o Por-
tel'". Tratar na IMOBILIÁRIA LE-
MOS LTDA. A Av. Nilo Peçanha,
20. saia 702. Tel.: 22-2483 c 42-0500.

(_M851 )_1
CENTRO — Aluga-se nn run Sena-
dor Dantas, 28, ap, 801, dc frente pa-
ri esta rua, em Ia. locação, com
entrada, Rrande sala eom 2 armários
embutidos, duas Janclns para rua, 2
quortos, sendo um de frente para
rua, com varanda, cozinha ampla e
banheiro cumpleto — Aluguel 5.50O
cruzeiros, controlo de 2 nnos, com
ílcdir proprietário — Entrada por
I,raiic's.:i Serrador, 00 — Chaves
com o pnrlclTo c traiar na Av. 13
de Maio .3. 10." findar, sala 1822 —
Tcis. 32-0302 e 22-0300."_^_ (Í8472) 1
CENTRO — Alugamos na Rua ' da
Assembléia quase esquina de Av.
por 4500 cru-clros. aptos, de frente
no 7." pav. coin entrada, gr. eala.
banheiro, kit. c ver no local e tra-
tir na KAIC. rua do Carmo 27, 6.°
andar - Telefone 22-1800.(6G540) 1

CINELANDIA — Alusam-se à
rui Francisco Serrador n.° 90 o
aplo. n.° 403 constando de sala
e quarlo conjugado, banheiro c
kitcli. Aluçucl CrS 4.000,00. —
Tratar na Imob. Esperança
Ltda. Av. Rio Branco n° 3D-li°
andar. Tel. 4.-36G3.

CENTRO — Alugam-sc _ rua
André Cavalcante n.° 142 dois'
ótimos aptos, constituídos de sa-
láo cem grande varanda, dois
quartos com arm. emb. ba-
phelro, cozinha, c c.mais depen-
dênclas. Aíuçucl apto. 401. Cr$
4.500,00. Apto. 40G CrS 
5.200,00 com uma vaga na ga-
ragem. Tratar na Imob. Espe-
rança Lld?.. Av. Rio Branco n.
89-11.° andar. Tei. 43-3663.
__ (2393S) 1

ALUGA-SE no Centro o apt.0
13G1 do Edifício Intercap, à
Hua da Assembléia n.° 93/95,
tratar peio telefone 22-1559
com sr. Carlos.

(65503) 1
APARTAMENTO com sala, 2 quar-
tos, banheiro e quichenete, alui*,i-*e
por CrS 4.COO.OO mensais, r.o Edifi-
cio Prefeito Frontin A Avenida Pre-
sidente Vnrges, 2007, 10.° andar; —
Iníormr.çícs à Rua Buenos Aires,
110, sola 501 — Tel. 43-0912.

Andarai e Grajaú
ALUGA-SE — Ia. locação, aparta-
mento com dois quartos, otlma sala,
cozinha, banheiro, quarto dc em-
pregada à Rua Paula Brito .6711—
apto 204 — Bloco da frente — Ver
no loeal e tratar com MARTINS —
Tel. 38-3610 — Preço Cr? 3.000,00

(14392) 3
GRAJAÚ — Av. Engenheiro Richard
112, ap. 303 — Edifício Dolomita —
Aluga-se apartamento em primeiralocação dc 2 ótimos quartos,' sala.
hall de entrada, quarto e banheiro
ds empregada, banheiro social em
cor, ianque e área, lado da sombra,
toda3 as pecas de frente — Chaves
na Praça Edmundo Rego 5, ap. 101Pracinlia do Grajaú — Aluguel:
4.000 cruzeiros, fiador proprietárioTel. 33-2480.

(05473) 3
^ArWáAA«A»W#VVWWMVW*t*WVWW^WW*

Botaforfo e Urca
ALUGA-SE um apartamento a Rua.
Álvaro Ramos 211, casa 5, ap. 101

Botafogo, com tres quartos, uma
sala e mais dependências, a familia
de tratamento, tratar no local.

(38698) 4

BOI AFOGO-Casa. Aluga-se ótimacana, toda reformada e plntodnA fa-mllla do tratamento, com 6 quartos,•I trilas, 2 banheiros, grande copa eeozlnhi. depcndínclai do cmprciia.Aluguel 12 mil cr_°s. V.r nados. Aluguel 12 mil orz»i. VOr nnllua Gen, Dionltlo, 41, e tratar iAv. Rio Uranco, 12J, n.o nn_. |inu"_ir, l'aulo, Tol.: 3_-00.2, ' '
irin ,.„_,_. _„_,_.LIJJJg^3> •!

Catete e Glória
CATETE — Aluga-so uma ou~v_."m.f?1** P"1"11 Indústria, comercio,escritório ou consultório. Rua doCatete, 137. Tratar na loja.

111423) 5
fs9-A — Catete. Alugo ótimo. 8x3Vêr, Rui senador Correi, 33, eaqpraça S. Snlvodor.

& £¦
Tel

. Tratar, ciLovv"úcs & Sons, a Av. Prei Vargas, '_90,
4:1-0005 12040415

OLÓRIA — Aluga-se opto. com gr,sola, 2 quartos, quarto e banheirode empregada o gn.ago — Rua Can-dido Mendej 235 — Chaves com o
porteiro, (16302) 5
GLÓRIA — Alugamos em primeiralocaçio por Cr» 5.200,00 optos. no-
VOl com vestlbulo, 2 quartos, sala,
cozlnhn, banheiro, quarto o WC. deempregada e varanda de serviço —
Condido Mendes 104 — Ver no lo-cal e tratar na KAIC — Rua doCarmo 27 — B.° — Tel, 2I-1B00.

. (06544) 
6

ALUGA-SE — Em ipt'. dl fique-nn família um quarto de frente, ri-comento moblllado, com refeições uduai pessoal. Aluguel de Crf 6,200;
ver e trutar A Rua Oustavp Sam-
polo, 113, apto. 601, (1ÍB44) 8
ALUGA-SE - Um «pt». mõblílõdò
de 2 quarlos, 2 salas, binhhelro rcenondCncim de empregado. R. Ro-.i.ilplin D.ntns, 01, ii.it--. 302, Chaves
cio porteiro. Informaçóes pelo tel,:
-7-0080, ( 030201 _8ALUGA-SE — A Av. Copacóh.na,
1.058, o apt«, 404, com 2 saiais, 3
3uatros, 

banheiro, cozinha e depen-finrla-i de empregidi. Aluguel CrS0.000,00, Chovei com o porteiro,
lei.: .(-J5D0. (01827) 8

GLORIA — Aluga-ie opartomento
de sala, quarto, cozinha com fo-.fiolio 4 bocas, banheiro do cór comple.to e varanda. Todo pintado do ho-vo, com ou sem mó\'.ls. Rua Bcnja-mm Conolant, 14, apto. 202. Chavescom o porteiro. Aluguel; 3600 cru-zeiros. — Trutar pelos telefones ....29-1915 ou 45-0011, com sr. Alberto.

(114) í
RUA CÂNDIDO MENDES, 227, Apt".303 — Quarto, banheiro, cosinha eárea c|tanque. Cr$ 3.500,00. Chavesclportciro. Administradora Nacional,Av. Pres. Ant°. Carlos, 207. 2,o pavl».Tel: 42-1314. (03$52) 5
RUA BENJAMIN CONSTANT, 35 —
Amplo e arejado quarto c|lavatórlo
independente. N3o falto água. CrS1.400,00. Pode ser visitado. Admi-nistradora Nacional, Av. Pres. Ant»,
Carlos, 207, 2.0 pav. Tel.: 42-1314.

( 03946) 5
RUA BENJAMIN CONSTANT, 70 —
Magüiflco quarlo dc frente, am-
olo e arejado, Pode ser vlsitadp.
Administradora Nacional, Av. Pres.
Anto. Carlos. 207, 2.° pavt0. Tel.:
42-1314. (03949) 5
ALUGA-SE — Bom apto. com sala,
3 quarto . quarto emp., varanda, ba-
nhelro e cozinha, R. Cândido Men-
des, 335, Glória, antigo 99.

(11843) 5
GLÓRIA — Passa-se o contrato de
apt". l.> locação, quarto e sala con-
jugados, a quem ficar com alguns
móveis pelo custo fatura. Telefone:
32-7435 das 14 As 16 hs.

(11862) 5
ALUGA-SE quarto mobiliado, com
banheiro, roupa de cama, toalha de
bar.lio. telefone, psra senhor quetrabalhe fora, apto. de trato, de res-
peito, de pessoa só. Bento Lisboo,
20, apto. 401. Catete. Tel. 25-9907.

(00126) 5

Maracanã

APARTAMENTO EM COPA-
CABANA— Aluga-se o aparta-
mento. n.o 202 no "Edifício Al-
bervânia", à rua Toneleros n.°
180, constando de hall de en-
trada, duas grandes salas, va-
randa, quatro quartos, dez ar-
mários embutidos, dois banhei-
ros, copa-cozinha. e dependências
de empregados. Aluguel Cr$ ..
10.000,00. Chaves com o por-
teiro do Edifício.-Telefone-do
proprietário 47-2817.

(29089) 8

URCA — Alugamos na rua Otavid
Corrêa 202, o apto. 201, novo com
2 quartos, sala e dependências —
Ver nn local de 9 às 11 hs. e das
14 às 16 hs. — Aluguel 4.800 cruzs.
mensais — Tratar na KAIC — Rua
do Carmo 27 — C.° — 22-1860.

(66542) 4
BOTAFOGO — Alugam-se Ótimos
apartamentos, com 3 quartos, sala,
jardim de inverno, banheiro de cór.
dependências de emoregadas, etc,
à raa Clarice Indlo do Brasil, 45. —
Tratar à rua Buenos Aires, 17, 7."
andar, tels. 23-3358 e 23-3196.

(2.402)_4
CASA MOBILIADA NA URCÃ" —
Aluga.ee uma, luxuosa, para dlplo-mata ou família de tratamento, com
salão de mármore e lustre de cria-tal,.sala d'e jantar, bar-escritórlo, 3
quartos, sendo um duplo, jardim,garagem, grande varanda. 2 qs. deempregados e mais dependências. —
Tratar pelo tel. 26-5655. (3306) 4
ÍÍUMAITÁ — Aluga-se em
1.» locação, à rua Humaitá,"51 ótimos apartamentos,
compostos de uma e duas
salas, dois, três e quatro
quartos, e demais dependen-
cias, inclusive banheiro e
quarto de empregada. Dé-
pendências amplas, com
muita luz, descortinando-se
magnífica vista. Chaves na
portaria. Aluguéis desde
4100 cruzeiros, não incluin-
do garagem. Outras Infor-
mações na I. C. I. S. A., à
Av. Venezuela, 27-8.'. andar,sala 812. Tel.: 43-6463.
BOTAFOGO - Alugamos a parti«ta do edificio de 2 pavimentos Arua Macedo Sobrinho, 39, constituln-oo um ótimo apartamento com en-irada independente, com saleta,oaii, sala, duplex, 3 quartos, des-Pensa, banheiro completo, cozinha,quarto e banheiro de empregada,quintal e tanque — Aluguel ......5-000 cruzeiros — Chaves no apar-lamento térreo dos 8 As 17 horas,"«lamente — Tratar com Lowndes
gons Ltda. _ à Av. PresidenteVargas 290 _ 2.° andar — Contra-tos - Telef. 43-0905 - ramal 18.
__. (25815) 4
BOTAFOGO — Alugamos aparta-
ffi. i <ie frente com sola, 2 quartos,
- í t.'0' C02lnha, Área com tanque,
ri. JÍelro Para empregada. Aluguel« Ci* 4.200,00. Ver A Rua Binhel-™ Guimarães, 17, flp. 3. Chaves com«Porteiro. Tratar com Sr. SARAI-
TTr,.na. IMOBILIÁRIA ¦ LEMOS
-,f?A;„a Av« NllB Peçanha, 26,•"'a 702. Tel.: 22-2483 e 42-9506.

(66849)
JJCA — Rua Octavio Corrêa n.«*» — Aluga-se ótima residência, 2Pavimentos, tendo sala dupla, 3quarto., banheiro completo, copa.wzinha, quarto e banheiro de em-Pregada, quintal, área Jardim ewngo para automóvel. Ver, no Io-
S «ow o vigia. — Tratar com o
V; Joaquim, av. Rio Branco, 81,
. «ar. (100) .

>.~'2
e mais

RUA SAMPAIO VJANA, 230, Ap'.°.
203 — Magnífico apto., ampla sala,
2 quartos, banheiro completo, cq-
zinho, dep. empregada, área serviço.
CrS 3.500,00. Administradora Nacio-
nal. Av. Pres. Ant". Carloa, 207,
2.o pavto. Tel.: 42-1314.

n ijvru-ia-u*-*. ¦-j-juvw^i-Lru'.L.°.3.9.l).'.u7

Co racabana e Leme

APARTAMENTO — Aluga-se, A rua
Domingos Ferreira, 236, apartamen-
to 605, com sala e quarto conjuga-
dos, varanda, banheiro e kltchenet-
te. Ver com o sr. Ramoa, na portaria
do edifício e tratar peio telefone
27.8768. Aluguel mensal 2.700.00: de-
púsito ou fiador. (29013) 8

COPACABANA — Aluga-se ém
l.a locação, grande apartamen-
to, com 3 quartos, grande sala,
cozinha e banheiro completos,
dependências de empregada e
garagem. Av. N. S. de Copa-
cabana, 36, apartamento 701
(próxime ao Túnel). Informa-
ções e tratar à rua do Carmo,
17-7.° andar. CrS 7.000,00.

(13327) 8
COPACABANA — Aluga-se A rua
Eclfort Roxo, 376, junto A esquina
da rua Barata Ribeiro, os aparta-
mentos 402 e 1202, com sala, quarto,
cozinha, banheiro, varanda e depen-
dênclas de empregados. Primeira
ÍocaçSo. Aluguel: 4.500.00 — Vêr
no local e tratar com Duvlvler &
Cia., A rua Álvaro Alvlm n" 31 —
14» qndar. (12643) 8
COPACABANA — Bairro Peixoto.
Aluga-se pequeno apt». de frente cl
varanda, sala, banhehiro e cozinha,
A Rua Maestro Francisco Braga, 64,
apto. 202. Aluguel Cr» 2.600,00. Cha-
ves no apt». 201. (01229) 8
LEME — Alugam-se e vendem-se
aptos. Ia. locação, c| 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, espaçosas depen-
dênclas de empregados. Para ven-
da, 304, 803, 804, 1201, 1202, para alu-
gar. 203, 404, 604, 703, 704, 904, 1003
e 1004. — Ver no local A Rua Gus-
tavo Sampaio, 610 e tratar Avenida
Erasmo Braga 299, 5.°, sala 503 —
Tel._42-4686. (14207) 8
COPACABANA — Alugam-se dois
ótimos apartamentos com saleta,

âuarto, 
kit. — Ver à Rua Barata

ibelro, 450, aptos. 602 e 801. (Cha-
ves com o porteiro). — Tratar na
EBIL — EMPRESA BRASILEIRA
DE IMÓVEIS S. A. — Rua Sena-
dor Dantas, 74, 12.- andar ou pelo
telefone 52-9059 (das 9 às 12 e das

(28234) 8
14 As 18 horas).

COPACABANA — Alugam-se ótl-
mos apartamentos com saleta, quar-
to, cozinha e banheiro. — Ver A
Rua Siqueira Campos, 23, aparta-
mentos 43, 52 e 54. — Tratar na
EBIL — EMPRESA BRASILEIRA
DE IMÓVEIS S. A. — Rua Senador
Dantas, 74, 12.° andar ou pelo tele-
fone 52-9059 (dos 9 As 12 e das 14
às 18 horas). (28232) 8
COPACABANA — Aluga-se A Hua
Belfort Roxo, 174, apto. 801, de fren-
te, com 3 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro dependências de empregada
e garage ver no local e tratar Av.
Erasmo Braga, 299. 5.°. sl 503. Tel.
42-4686. (14204) 8
COPACABANA — Apartamento —
Aluga-se, Rua Toneleros, 186, apto.
810, . living, saleta, dormitório, na-
nhelro, cozinha, banh. p|_empreg>_.
gaz, Água e luz ligados. Preço: Cr»
3.500.00. Tratar fone: 37-0486.¦• .¦•-•- *_ : (05033) 8

AíípA-SE apartamento, i
juartos, banheiro completo,«pendências, em estado de novo.
ix? «mo Clemente 496, apartamento
Tgr- Botafogo — Chaves com oWttelro. (15432) 4

tnIA1.0GO — Aluga-se apartamen-"je 2 quartos, ssla. banheiro com-Neto e cozinha — Ver A rua Plnhel-™ Guimarães 17, com o porteiro —"-tar com SARAIVA, na Imobillá-
«tí. -Sm2s.L,da- à Av. Nilo Peça-^ *•"¦. TA sala 702 — Tel. 22-2483.-i ¦2r—-'—•'¦'--_____ (68145J 41

COPACABANA— Aluga-se ótimo
apartamento, com 3 quartos, 2 ia-
Ias e dependências de. empregada.
Ver A Kua SA Ferreira, 91, apto: 602.
Tratar na EBIL — Empresa Brasl-
leira de Imóveis S. A. — Rua Se-
nador Dantas, 74, 12.<> andar ou pe-
lo telefone 52-9059 (das 9 Al 12 e
das 14 As. 18 horas). , „ ....„_ .* (28233) *
COPACABANA —Apartomehto mo-
biliado para alugar com telefone e
geladeira, para 2 e 3 meses, com 2
quartos, 2 salas e dependência. Tra»
tar pesoalmente na Agência Anglo.
Americana. Rua México, 45, 3.» an.
dar. sala 201-Tel. 42-2874.^.^

GARAGEM — Aluga-sc vaga &
Av. Copacabana, 1.246 (pertoda rua Francisco de 84). Tra-
tar à Av. Venezuela, 27-8.°, sa-
Ia 812. Tel. 43-6463.

(61770) 8
ALUGA-SE — A Av. Copacabana,
1068, o apt». isoo, c| .1 ótimos quar-tos, sala, banheiro, 2 varandu, co.
zinha, copa e dimala depetldlnciii
de empregados. Aluguel Crf 5.500,00.
Chaves com o porteiro,

(00183) 8
ALUGA-SE — quarto moblllado cj
roupa de cama • café pela manha
a uma pessoa de tratamento. Am-
blente familiar. Preço: CrS 1.800.
Vêr e tratar Rua Gustavo 8ompalo,
112, apt*. 501. (11845) i
POSTO 6 — Aluga-se por Cr| ....
2.700,00 A Rua Joaquim Nabuco, 189.
o apto. 307, com sala. quarto, va-
ranaa, cozinha e banheiro, Infor-
mnçõea 20-5206. (03938) 8
EDIFÍCIO SAF1BA — Av. Co-
pacabana, n.° 1.246 —Aluga-so
o apartamento 1.206, composto
de 1 sala, 3 quartos, e demais
dependências. Chavea no porta-ria. Aluguel Cr$ 5.500,00. Ou-
trai informações na ICISA à
Av. Venezuela, 27-8.°, snla 812.
Tel. 43-6463. (61771) 8
COPACABANA — Aluga-ie esq.
Prado Júnior cjBarata Ribeiro, apts.
n°s. 1001, 1007, 1102: l.MocaçSo, tó-
das peças de frente cjhall, sala e
quarto separados, armários embu-
tidos, banheiro e grande kltchnette.
Chaves c|o porteiro. Tratar cia prq-
prletAria fone: S7-8183.

(11848) 8
AV. N. S. COPACABANA, 810 —
Ed. Pltaguary. Para escritório co.
mercial ou consultório, aluga-se o
grupo de salas 902, frente, hall, 2
iialns, varanda e banheiro, CrS ....
4.000,00. Chaves clportelro. Admi-
nistradora Nacional, Av. Prei. Ant".
Carlos, 207. 2.o pavt». Tel.: 42-1314.

(03935) 8
AV. COPACABANA, 336, Apt». 81.
Edlf.o Rio, frente, 2 solas, 3 quartos,
demais dependênciai. Cr$ 6.000,00.
Chaves c|zelador. Administradora
Nacional, Av. Pres. Ant«. Carlos,
207, 2.» pav.o Tel.: 42-1314.

(03967) 8
COPACABANA — Aluga-se em
primeira locação, com acaba-
mento de luxo, sancas etc. o
apartamento » rua Sá Ferreira,
89 o apto. 1002, composto de sa-
leia, sala, 3 quartos e demais
dependências. Chaves com o ir.
Stanlslau, na portaria até às 16
horas. Outras informações ná
I.C.I.S.A., à Av. Venezuela,
37-8.°,-sala 812_ Tel. 43-6463.

(61772) 8
RUA MINISTRO VIVEIROS DE
CASTRO, 109, Apto, eoi. — Frente,
luxuosamente mobiliado, 2 talas, va.
randa, escritório, 2 quartos; banhei-
ro, cozinha, dep. para empregadas.
CrS 7.500.00. Chaves clpórtèiro. Ad-
mini-tradora Nacional, Av. Pres
Ant». Carlos, 207, 2." pavto. Tel.:
4.-1314. :; (3954) 8
RUA FELIPE DE OLIVEIRA, 4 —
Aluga-se o magnífico apl0. 812: sala,
quarto, terraço, banheiro completo,
cozinha. Cr$ 3.600,00. Chaves c|ze-
lador. Administradora Nacional, Av.
Pres. Ant». Carlos, 207, 2.o pavt0.
Tel.: 42-1314. (03981) 8
ÃvT PRADO JÚNIOR, 330 — Ediio.
Turiel Apt0. 306. Frente, sela e
quarto separados, banheiro comple-
to, cozinha. CrS 3.500,00. Chaves c|
zelador. Administradora Nacional,
Av. Pres Ant» Carlos, 207, 2.° pavt.0
Tel.: 42-1314, (03960) 8.
_tUA FRANCISCO OTAVIANO
N.o 60 — Apto. 808 — Copaca-
bana — Alugamos êste ótimo
apto. constando-de sala, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, área de
serviço, dep. de empregada «? ga-
ragem. Tratar na imob. Espe-
rança Ltda. Av. Rio Branco n.
39-11° andar. Tel. 43-3663.

ALUGAMOS no melhor ponto
de Copacabana 2 ótimos aptos,
constando de ampla sala, quar-
to separado, banheiro e kitch.
Ver à Av. N. S. de Copacaba-
na n.° 709 — Aptos. 603 e 605.
Tratar na imob. Esperança
Ltda. Av. Rio Braneo n.° 39-
ll.o an_ar _ xel, 43-3663.

(23987) 8
ALUGA-SE — Loja A Bua Jullo de
Castllhos n° 35-E — Aluguel Cr? ..
8.000,00 — Tratar A Rua Gonçalves
Dias n° 64 2° andar.

(11877) 8
ALUGA-SE — Loja A Avenida N.
S. de Copacabana n° 1251-L — Alu-
guel Cr$ 10.000,00 — Tratar a Rua
Gonçalves Dlss n° 64 — 2o andar.

._ (11876) 8
ÃV.~ATLÂNTICA — Aluga-se óttmd
apto. de frente, vista para o mar,
grande sala, 3 quartos, jardim de
inverno, varanda e dependências.
Aluguel Cr$ S.500,00 — Ver A Av.
Atlântica 896. apto. 204 — Chaves
com o porteiro.

(11867) 8

COPACABANA — Aluga->e apart.
varanda, sala, quarto, banheiro c
Kit. — Rui Siqueira Cninpns 18,
¦Pt, 1.104. Aluguel Cr$ 3.200,00 c
fiador. — Ver no local com o por-
teiro Snr, ALVEI e tratar pelo
teÍ_?J___?L  (05(161) 8
COPACABANA — Aluga-w —
Praça do Lido. Rua Ik-liort Ro-
xo, 66 apto. 1406, com bela vis-
ta para o mar, dc frente, com
sala « quarto, banheiro em côr,
cozinha, quarto empregado. —
Chaves no local, informações
com Artur. Tel. 27-7911.

(5189) 8
LEME — Alügamos~n_ Av. Atiantl-
ca, excelente apta. em Ia, locaçio,
(frente para Gustavo Sampaio), com
•aleta, 2 ulai, 3 quartos com arma-
rloi embutidos, banheiro completo,
em cor, com armário embutido, copa
cozinha com 2 piai com Água quen-te e armário embutido, qto. e WC
de empregado», Área com tanque
com armário embutido, garagem —
Aluguel mensal 8.000,00 — Tratar
com KAIC — Kosmoi Adm. Ind. e
Com. S. A. — Rua do Carmo 27 —
gr. 801 — 22-1M0.(60539) 8
COPACABANA — Apartamen-
tos para alugar — Av. N. S.
de Copacabana, 995 — Posto 5
— Quarto amplo, saleta, kitch-
nette e banheiro, quarto e ba-
nheiro, 1.*» locaçio — Água
quente a qualquer hora. Aca-
bamento de l.a qualidade. Ar-
márlo embutido em todo-, os
apartamentos. Prontos para sc-
rem ocupados. Chaves no local,
com o encarregado do prédio,sr. Manoel. Tratar com Othon
L. Bezerra de Mello Se Cia.
Ltda., i rua Tcofllo Otonl. 15,
12.° pavimento, sala 1204.

(2875) 8
COPACABANA — Apt». Aluga-se
A Rua Barata Ribeiro, 716, Edlfo.
Rio Lima, o apt». 1002 com 2 eabs,
3 quartos, cozinha, 2 banheiros so-
ciais e demais dependências pariempresados. Tratar A Av. Presld.
Vargas, 392, com o sr. Teixeira, dos
11 As 17>,_hs. (29139) 8

ALUGA-SE o espaçoio e cloro apar-
tamento A Rua Nascimento SUva
120, apto, 304 com iala, 2 quartos,
banheiro cnm box, 2 pequenas vo*
randas, boi eozlnhi Com armários,
Área, qto. e dep, p. empregados —
Pari ver e tratir combinar tel. ....
27*0771 — Aluguel Cr» 4.200,00.

(3803) 12
CASA — Fira família de Uno tra-
Umento aluga-se ou compra-so noi
bairro» de Ipanema, Leblon ou ad*
licencias. Propostas ao Binco Por-
tuguês do Braill 8. A. — Sicçio
de Administrações, Fone 23-2020.

(3971 )_12
IPANEMA — Alugam-ie e vende-le
Ótimos apartamento, Ia. locação, c|
3 quartos, iala, cozinha, banheiro,
espaçosas dependências de empre-
gados e garage. Pan venda o opto.
202 e para alugar os aptos. 301, 302,
402 e 702. Ver no local A Rua Vis-
conde Plrajá 511 e trotar Avenida
Erasmo Braga, 290, 5.", sala 503 —
Tel. 42-4086. (14200) 12
IPANEMA — Passo contrato com
ainda 8 meses de vigccla aluguel
antigo — CrS 4 mtl mensais. Apar-
tamento de frente com dois amplos
quartos, boa sala, demais dependen-
cias, em edlficio novo a rua Nasci-
mento Sllva 120, apto. 302 — Nío
fllta água. • (29132) 12

ALUGA-SE apartamento, com 3 sa-
lu, grande quarto, quarto emprega-
da com linda vista p/ o mar. Rica-
mente mobiliado. Com móv. s, 8 milcruzeiros. Sem móveis, 8 mil; mais
600 cruzelroí da garagem. — Ver
e tratar, A rua Francisco Octavlano
80, apto. 809, das 3 às 5 da tarde.

(10892) 8
COPACABANA — LIDO — Aluga-
se um apto. de frente, quarto, sola,
cozinha, banheiro completo. 2.800
cruzeiros. Exlf_e-se fiador. — Inis.
telef. 25-5214. (1C8) 8
COPACABANA—"POSTO 6 —
Aluga-se em edifício recém-
construído, perto do Arpoador
e da praça General Osório, otl-
mo apartamento composto dc
sala, 2 quartos, banhoiro social
em cor com box, cozinha, arca
e dependências de empregada. -
Ver com o porteiro á rua Gn-
mei Carneiro. 60, ant. 604. —
Tratar na Imobiliária Itacal
Ltda. Tel.: 52-3853.

COPACABANA — AIuga-_c
apartamento em primeira loca-
cio composto de «ala, quarto,
cozinha, banheiro e dependeu-
c'as de empregada. Ver Com n
porteiro á rua Gomes Carneiro
n. 60, apt. 203. Tratar ha Imohi-
liaria Itacal Ltda. Tel. 5?.-«.853

(66426) 8
COPACABANA — Aluga-se, A rus
Carvalho do Mendonçi, 12, ôtlmo
apto. 1202, frente moblllado, ,comsala conjugada, 2 quartos, banheiro,
cozinha. Arei com tanque e depen-
dêncíls de empregada. Chaves com
o porteiro. — Trata-se pelo telefon?25-0725. (11828) 8
COPACABANA — Alugs-so confor-
ttvel apartamento, moblllado, defrente; 11.» andar, com 3 qusrtos, 2
salái, jardim de inverno «etc.; gs-ragem. A rua Francisco Sá, 18,
apartamento 1102, junto A avenidaAtlântica; poeto 6. Telefone 47-5402.

(3515) 8
COPACABANA — Alugam-se os
aptos. 401 e 402, rua Bolívar, 162, de
frente, edifício novo. Tel. 25-7811.

 " ¦ (11829) 
8

COPACABANA — UDO — • Ãlúga-
se apartamento, com dois quartosgrand'ei!, uma sala banheiro e cozi-nha. Com ou tem móveis, incluindo
telefone. — Informações com Sr.
Mourfcio, tel. 25^3885. (11829) 8
ALUGA-SE — O apto. 502 da RUaBelfort. Roxo,. 129. em Copacabana,
esq. da' Praça do Lido, com 2 salas,3 quartos, quarto e banheiro de em-
pregada e demais dependen. Alu-
guel Cr| 6.000,20, Chaves com o
porteiro. Tratar A Rüa Teofllo Oto-
nl, 58, 2.o and., s|203. Tel,: 23-9642.

0013) 8

Flamengo

CABA EM IPANEMA — Alu-
ga-sc, niigiiiflcn, 4 rua Nasci-
mento Silva, 116-1;. 3 quartos, 3
uai ns, ótimo banheiro, cozinha c
dependências para empregados.
Entrada para carro. Tratar com
nr. Alan Gcpp íi rua A".ia:.
Alvim, 52-2.0 andar.

(11816) IÜ
ALUGA-SE, psra casal ou duas mo-
ços quo trabalhem fera, lini ótimo
quarlo de frento com refeições, A
rua Visconde de PlraJA. — Infs. tel.
47-0108. (3903) 12
APARTAMJ3NTO — CASA — Alllfa.
¦e, de frente, térreo, com Jardim,
entrada, sala, dois quartoi, copa,
banheiro completo, cozinha, irea, de-
pendências de empregada e gara-
fim. 

Rua Nascimento Silva, 104.
par.ema. (10727) 12

LEBLON — Alugamos na rua Dei..
Alfredo ltiiü.ii'1 62 o apartamento
202, três niiiirl/ia, sala, bnnhelro
cfn box, cozinha, depentíancths de
eiiiprogada o área com lunquj —
Aluguel CrS 4,100,00 — Tratar com
a Imobiliária Cintra dc Oliveira -
Tol, - 43-1181.

J28J28I lí
LEBLON. — Alug-*I0 im cdIf-./lio.
vo, apt». con on.ivt'1, constando de-
living, Jardim do i.ivcrno, 3 quar-los, varanda, banheiro completo,
sendo vm cór, Área de icrvtço, quor-
to e banheiro para empregada e go-
raga. Vêr A Rua Dias Ferreira, 325,
_pi°, 808, Aluou"! In»|tislv. a 8'-
rigt Crf 3 800,00 e traiar co mOS»
WALDO SANTOS PARENTE, Av.
Nilo Peçanha, 12, 4.° and., sis, 413 a
mL (03937) 17
RÜA DIAS FERREIRA, 455, Apt».
601 — Frente, 1.* locação, vestibulo,
sala, qto,, varando, banheiro, kltch-
nctte e entrada de serviço. CrS ,...
3.200,00, Chaves ci poi telro. Admi-
nistradora Nacional, Av. Pres. Ant",
Carlos. 207, 2.° povt". Tel.: 42-1314.(03040) 17
ÃLUGA.SE apartamento do luxo,
Pintado a óleo com molduras, cm
lindo prédio,, com grande sal.lo, 3
quartos, cozinha, banheiro dc cor
e dependências. Peças amplas todas
de frente, preço Crf 6.000,00 A Rua
Joronlmo Monteiro 35 — Com o
porteiro. NAo falta Água.

IPANEMA — Otlma oportuni-
dade para estabelecer um bom
negócio nesse prospero bairro.
AJuga-se ampla loja nova, tendo
girau e sobreloja com escritório
independente. Frente de 9 me-
tros cm prédio imponente. Área
tolal de 368 m2. 4 gabinetes sa-
nitárlos. Previsto de gás e for-
ça. Completa InstalaçSo dágua,
com caixa subterrânea, e eleva-
da com bomba automática. —
Pronta entrega. Ver no local,
rua Visconde de Plrajá 459. —
Tratar a Av. Almte. Barroso
90-u.o andar.' Sala 1106. Tel.
42-5231 e 42-5412.

(1025) 12
RUA NASCIMENTO SILVA, 562 —
Confortável residência, toda pinta,
da, 2 pavt1'»., 2 salas, 3 quartos, ga-
rage e demais depc:id.nplas. Crf
5.500,00. Pode ser visitada. Admi-
nistradora Nacional, Av. Pres. Ant°.
Carlos, 207, 2.o pavt». Tel.: 42-1314.

(03983) 12
IPANEMA — Aluga-se casa: pór-tlcb, duas salas ern arco, hall, copa
a cozinha completas e com bons ar.
mários, quarto bom, de empregada,
varanda, vestibulo, três quartos,
quarto de banho com box, ótima
_arage com prateleiras, giráq e tan-
que, W.C. e chuveiro elétrico para
empregados, Ótimo recanto p| des-
canso e para lanche, bob . quintal
cimentado e água em abundância.
Rua Baráo de Jaguariba, 378. Tels.:
de manhã 27-0216 e A noite 27-7648.
Está em piniura mas pode ser vista
de manhã, até 11 horas. Sem mó*
veis ou com alguns, se interessar.

(00136) 12
RÜÃ ALBERTO DE CAMPOS*"*!.--.
— Aluga-se o confortável opt». 4,
frente, com belíssima vista para ai
lagoa, tendo 2 amplas salas, 2 quar-
tov clarmárlos embut: Ias, g*-ah_.
varanda dep. empregados, garage,
Crf 6.500,00. Pode ser visitado. Ad-
minlstradora Nacional, Av. Pres.
Ant°. Carlos, -207, 2.0 pavt". Tel.:
42-1314. (03938) 12

GARAGEM — LEBLON — ALUGA-
SE ÓTIMA VAGA. RUA GEN. VE-
NANC10 FLORES 620, APTO. 101.

(11015) 17
LEBLON — Aluga-se ótimo apar»
tamento rua Bartolomeu Mitre 385
apto. 103, todo moblllado, constru-
çfio ds 3 anos. Aluguel CrS 3.000,00.
Chaves com o porteiro. Tratar A ruo
do Carmo 17, 7° andar.

(29087) 17
LEBLON — AÍu-rí-Be ótima ín-
ja recem-òonstruida com 3 por-
tas, paredes de azulejos à rua
General Artigas, 170 esquina da
rua Dias Ferreira. Tntar à rua
dn Carmo. 17-7.° andar.

(13329) 17
LEBLON — Alugamos grande apor-
tamento de 1 Bala, 3 quartos, ba-
nheiro, copa, cozinho, área com ba-
nhelro e quarto para empregadas
e garagem, fundos com vlstn para
a praia — Aluguel de Crf 5.500,00 —
Ver A Rua José Linhares, 14, ap. 308.
Chaves com o porteiro. Tratar com
Sr. SARAIVA nn MOBILIÁRIA
LEMOS LTDA. A Av. Nilo Peçanha.
26, sala 702. Tel.: 22-2483 e 42-9506.

(66848) 17
LEBLON - JOSS LINHARES, 134 -
Aluga-se, de frente, com 3 quartos,
sala, banheiro em cór, boa cozinha
e dependências empregada. Sancas.
lustres, cristais, e fino acabamento.'
Ver, com o zelador. (10.1311 17
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Praça da Bandeira
BARÃO DE IGOATEMI, 71 — Alugo
apartamentos de quarto e banheiro.
Ver pela manha. Tratar com Lown-
dei e Sons, - Av, Presidente Vargas
200. 2.Q — Tel. 43-01)05.
LOJA — Praça da Bandeira — Alu-

go 
5x4 para qualquer negócio. Ver

Ua Barão de I.uateml, 71. Tratar:
Lowndes a Sons., A Av. Presidente
Vargas, 290, 2.» - Tel. 43-0305.

(282001 11

Rio Comprido
RUA BARÃO DE ITAPAGIPE71"j*3
— Aluga-se o confortável apt°. 402
c|sala, 2 quartos clnrm.rioc embu-
tidos, cozinha, banheiro; dep, em-
prerada, área serviço cjtanque. CrS
2.500,00. Chaves no apt»: 401. Ad-
ministoradora Nacional, Av. Pres.
Ant". Carlos, 207, 2.o pavt». Tel.:
42-1314. (OS953) 22

ty^i^yní^i>¦''''¦'¦¦i^^^>¦^' tfrô ¦ T"
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lácarepagua

APARTAMENTO DE LUXO —
Aluga-se, à rua Leopoldo Mlr
guez, 26 — apto. 1002, de fren-
te, com saleta, sala, dois quar-
tos, dois terraços, copa, cozinha,
banheiro em côr, área de servi-
ço e dependências completas de
empregada. Instalações è adap-
tações para decoração estilo
moderno. Aluguel: Cr$
7.000,00, com garagem. Tratar
na parte da manha no local.

 (1Q733) 8
COPACABANA — Alugamos A rua
Joaquim Nabuco 189, apto. de sala
e quarto conjugados, banheiro e
kltch. — Aluguel Crf 2.900,00 — Ver
no local e -tratar na KAIC — Rua
do Carmo 27, B.° andar — Telefone:
22-1860, ,
COPACABANA — Alugamos por ..
3.800 cruzelroí, os aptos. 801 e 602
novos a R. Barata Ribeiro 292, com
sala e quarto conjugados separados
por cortina Paramount, banheiro e
kltch. — Ver no locil, chaves com o
porteiro — Tratar na KAIC — Rua
do Carmo 27, 6.° andar — Telefone:
22-1860. (86543) 8

FLAMENGO — Aluga-se apar-
tamento de frente com saleta, 2
salas conjugadas, 3 quartos, ba-
nhelro completo, coilnha e de-
pendência de empregada. Ver
na rua Baráo do Flamengo, 24— Apto. 301 (Palacete Flá-
mengo). Tratar no Edificio
Odeon — 5.° andar — Sala 508.
_, (3923) 10

COPACABANA — Aluga-se o
apartamento 305 da rua Barão
de Ipanema n.° 53. Tratar com
Severino. (11831) 8
COPACABANA — Aluga-ie aparta-
mento em frente ao Copacabana
Palace, com duas salat, duaa varan-
das, dois quarto* « demais depen-
dênclas. Tratar pelo tel.: 37-3832.

(3967) 8

COPACABANA — Aluga-se em
l.a locação apartamento muito
bem mobiliado contendo sala e
quarto, banheiro completo, kit-
chenetc, ótimo armário embati-
do, rádio vitrola etc., caixa de
água particular. Preço 4 mil e
quinhentos com contrato. Ver
na rua Joaquim Nabuco 185
3pto. 606 chaves com zelador;
tratar 48.-2-61. _ £7-\(10740) 8.

COPACABANA — Alugamos ap. de
iala, quarto, banheiro e cozinha.
Aluguel de Cr? 2.500,00. Ver A Rua
Barata Ribeiro n.° 480. ap. 1002.
Tratar, na -MOBILIÁRIA LEMOS
LTDA. A Av. Nilo Peçanha. 26. ea-
Ia. 702. TeL: 22*2483 o 42-9506.

COPACABANA — Alugamos aparta-
mento de 1 ula, 3 quartos, e tOdu
as dependências'da frente. Aluguel
de Crf 6.000,00. Ver * Rüa Figucl-
redo Magalhfles, 27, ap. 704. Tratar
na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. A
Av. Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tel.
22-2483 e 42-9506.

(68848) t

Aluga-se ótimo aça-tamento 5
Av. N. 8. Copacabana n.° 1227
apto. 801 de frente, cohteíido
ampla sala, três quartos, duas
varandas, banheiro, cozinha,
área de serviço e dependências
de empregada. Só doía aparta-
mentos por andar. Tratar oom •
p_qrtelr... -•-*¦* KT _,««, .8.

ALUGA-SE no Flamengo metade de
um apto. de grande luxo própriopara recepçóes. O Inquilino ficará
depoli de 2 meses com o apto. in-
telro devido a família embaráar
para a Europa. O apto. tem louça
cristais roupa de camo e mesa em-
pregados ete. Fala-se inglês. Inf
tel.? 25-9373.
FLAMENGO — ALUGAMOíTap.' 

"de
3 talas, 4 quartos, jardim de inver-
no, Iuchuoiamente mobiliado paraEmbaixada ou família de alto tra-
tamento. Aluguel de Cr$ 12.000,00.
Ver A Rua Senador Vergueiro, 159,
ap, 201. das 10 AA 13,00 horas. Tra-
tsr com Sr. SARAIVA na IMOBI-
LIARIA LEMOS LTDA, A Av. Nilo
Peçanha, 26, sala 702. Tel.: -22-2483
e 42-9506.

FLAMENGO — Alugamos ap. de 3
salas, 4 quartos, jardim de inverno,
banheiro, copa, cozinha, área, quar-to e banheiro de empregadas, Alu-
guel de Crf 6.000,00 para quem com-
prar os móveis. Ver A Rua Sena-
dor Vergueiro, 159, ap. 201. Tratar
com Sr. SARAIVA na IMOBILI-
ÁRIA LEMOS LTDA. A Av. Nilo
PeÇanha, 28, sala 702. Tel,: 22-2483
e 42*9606. Ver das 10 As 13.00 horas.

(66845) 10

JACARÈPAGUÁ — Aluga-se
casa nova, cotu sala grande
dois quartos, cozinha, banheiro,
quarto"* "W.C. 

para emprega-'
dos, luz, gás, água e transpor*
tes cm abundância, à rua Ara-
guya, 525, Freguezia, por 2.600
cruzeiros mensils, com fiador
ou depósito. Chaves com o en-
carregado da obra. nos fundos
Tratar pelo telefone: 42-3036
com sr. Marques Pereira ou no
próprio lbcal aos sábados e do-
mingos. _; (28078) 13

lardirri Botânico
JARDIM BOTÂNICO — Aluga--
se aptos. 1.» locação, 1 ou 2 s«-
Ias, 3 quartos, dep. emp;, com
ou sem garagem. A partir de
CrS 4.400,00. Ver rua Arauca-
ria 114 (transversal à rua Ma-
ria Angélica). Tratar Dr.-Car-
los 25-4215 e 42-9924.

(5194) 14
JARDIM BOTÂNICO — Alugamo"s
por 3.100 cruzeiros o apto. S-104 da
Rua Faro 7, com 2 quartos, sala
banheiro e cozinha — Ver no local
e tratar na KAIC — Rua do Carmo,
27 — 6,o andar - Tel. 22-1860.

(06541) 14

Gávea
JARDIM BOTÂNICO — Alugamos
belíssimo apartamento de frente com
uma sala, 3 quartos, banheiro, co-
ídnha, copa, área com tanque, ba-
nhelro e quarto para empregada.
Aluguel de Crf 5.500,00, Ver A Rua
Nina Rodrigues, 49, ap. 101. Tratar
com Sr. SARAIVA na MOBÍLIA-
RIA LEMOS LTDA: A Av. Nilo Pe-

Íanha, 
26, sala 702. Tel,: 22-2483 e

2-9506. . , (68852) 11
GAVEA — Aluga-se ótimo aparta-
mento, com 3 quartos, laia, saleta,
banheiro, cozinha, áreo, quarto e
dependenclaa de empregada. Ver, A
rua -Maria Angélica 342, apto. 301.— Tratar na EBIL - Empresa Bra-
sllelra de Imóveis, S. A, rua Sena-
dor Dantas, 74, 13.- andir (dai 8 As
12 e das 14 As 18 horos), on pelotelefone 52-9059. . . ' (7); II
>*^l-Íy«W|t-->l-«V4WAA

Ipanema
IPANEMA — Aluga-se ótimo apar-
tamento, com três quartoe, sala, ta-
leta, banheiro. Área cora tanque,

3uarto 
• dependências de emprega-

i. Preço Cr? 8.900,00. — Ver A
Rua Visconde da Plrajfi, 187,,apto.
701. — Tratar na EBIL — .EMPRE-
SA BRASILEIRA DE IMÓVEIS S. A.— Rua Senador Dantas. 74, __• an-
dar oU pelo telefone 52-S05» (dia t
ás 12 e das 14 às 18 horas).

(28231) U
RUA BABÃO DA TORRE, 107. «L*
Apt 101' — Saleta, sila, varaiâa. 3
quartoe, binhelro, cozinha, dep. cm-
pregada, área serviço Cif 4.500,00.
visitai das 14 As 16 horas. Admi-
nistradora Nacional. Av. Prea. Anto.

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se: A
rua GetúUo das Neves, 8, conforta-
vel residência, com 3 quartos, 2 sa-
Ias, copa-cozinha, dependências de
empregada. Aluguel, com garagem,Crf 7.500,00; sem garagem, Crf ....
7.000,00, Chaves ao lado. (113) 14
RUA BENJAMIN BATISTA, 190,
Apt. 101. Magnífico apt". de frente;
ampla sala, 2 quartos, banheiro, co-
zinha, dep.. empregada e grde. área
serviço. Crf 4.200,00. Chaves c|ze-
lador. Administradora Nacional, Av.
Pres. Anto. Carlos, 207, 2.» pavt0.Tel.: 42-1314. '.,-. (03947) 14
VENDE-SE FOR VEDETTE 1949, 65
H.P. 8 cilindros, pneus banda bran-
oa, otlmo estado do onniervaçáo
equipado com radio Motorola. Crs
110 mil — Tel,: 45-4242'— Sr.
Nysiens, ¦ (10721) 14
mkrmi*+****»**>AA^A**k*^A**^W*ys*ifii+

Laranjeiras
LARANJEIRAS —Aluga-se, ótima
residência A rua Moura Braill n.°
11, junto A esquina da rua Pinheiro
Machado, tendo no primeiro pavl-mento, duas salas, varanda, dispen-
sa, cozinha, dependências) emprega-
dos e toilette, e quintal; e no 2.»
pavimento, tres ótimoa quartos, ba-
nhelro, completo multo espaçoso' —
Aluguel de crf 7.300,60 — Vér no
local e tratar com Duvlvler & Cia.
A rua Álvaro Alvlm n.° 31 — 14.°
JARDIM LARANJEIRAS - Aluga
mos por 6.500 cruza, o apto. 301 da
Gol. Cristóvão Barcelos 25, com gr.varanda, 2 salas, 2 quartos, lendo 1
duplo com armário embutido, ba-
nhelro, copa-cozinha e Área com
tanque — Tratar na KAIC — Hua
do Carmo 27 — 6.° — Tel, 22-1860.

. .'• . .(66538) 16
LARANJEIRAS — Garagem aliisà»
mos uma vaga, A Rua. Cardoso Jú.
nior, 5. Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA. A Av. Nilo Paçanhai
26, sala 702.: 22-2483 «42-9806.

. (86853) 16
LARANÍSIRAS — Alugamos ótimo
apt°. da freftto, em 'andir elevado,
no edlfcio Nevada, A RUa das LA-
ranjeins, todo moblllado c|e_mero,
Inclusive geladeira e televisão, c|
grande salfio, 3 bons quartos, 2 jar.dlm de Inverno, cozinha clarmórió
de aço, irea- c|tfinquí, quArto e ba*
nhelro de empregada, 2 bonheiro.
eoclaii. Inia*rn_*í.e8___ HERMANN
DE FARIAS A Õ__ LTDA- Av. Rio
Branco. 173, lS.o and. -_|18__4. Tei.:
42-2959. 0-521) 16
>V«iAwv<«VW»^MAMMWW>l^^

Leblon

banheiro de empregada, sftnado •
cem metros da «rala. mo fllta
agus. Ver no local com o porteiro.Rua JoSo Ura 32 — Apto. 304. —•-"*«•*-¦< 

mu*______«

¦to Tóresã

RUA GA1UBALDI 71 — Alliga-I' o
apartamento 301 com 3 quartos, sa*
ln inicia, quarlo de crlr-dos, depen-
denclai — No pn-iln, nunca inllii
iiiiii.i — Tei. 52-5136, coni o Sr.
Mciidc». (1071111 27

thtífhiòs da Centrai
ENCANTADO - AIuío eani
ou uiiii, iiimiuto». cm i*' lucavi.ii
cum conforto e dtstliiçáo. Riu
Paraná n. 200. Vêr com o zeli
dor na casa 1, a CrS ...100,00 e
CrS 3.000.00 Fiador ou dcposltu.

_(134ffíi)_-'.
MÀRECHÀL~H_RM-~'. —'Run"-, ri."
ili (Jardim Sulacap) — Sala, vi*
randa, 3 quartos, banheiro, cozinha
com fogflo n gás e quintal com en»
troda para carro — CrS 2.200.00 —
Chaves no prédio ao lado — Admi-
nistradora Nacional — Av. Pre..
Ant. Carlos 207. 2.° pav. — Telof.
42-1314, (03345) 23
ENGENHO DE DENTRO - ~Rlia
Cniillldii Maciel 100 — Alugam-ic
anto», novos; ssla, 2 quartos, ba-
nhelro completo, cosinha c WC cm-
pregada, gás da Light — Podem ser
visitado — Adinlnitradorn Nacional

Av. Pres. Ant. Car lor 207, 2." pv.Tel. 42-1314. (03D62) 2fl

lubúrbios da
Leopoldina

ALUGA-SE ótima caia,'com-tódã~_
comodidade, para pequena família,
preço módico, A rua Marquês de
Oliveira, 524, Ramos. — Tratar A rua
do Ouvidor 120. (11814) 30
HÍGÜNOPOLÍS — Rua-Francisco
Medeiros 271, apto 201 — Ponto fl-
nal do Ônibus 41 — sala, 2 quartos,banheiro completo, cozinha com fo-
gão a gás e área com tanque — CrS
.1.500,00 — Pode ser visitado — Cha-
ves no n.° 271. frente — Administra-
dora Nacional — Av. Pres. Antônio
Carlos 207, 2." pav. — Tel. 42-1314.

 (03950) 30
OLARIA — Rua Anspeçada Mello
5. apto. 202 — .•.ente*, sala. 2 quar-tos, banheiro com chuveiro elétrico,
cozinha com fogão a gás, dep. cm-
pregada — Chaves com zelador —
Crf 2.600,00 — Administradora Na-
cional — Av. Pres. Ant. Carlos 207.
2.» pav. — Tel. 42-1314.

(03956) 30
OLARIA — Rua Leonldla n.° 43*"—
apto. 102 — Ampla sala,. 2 quartos,copi, cozinha, banheiro coin chu-
velro elétrico, área serviço com tan-
quc, entrada para automóvel — CrS
2.800,00 — Chaves no aoto. 101 —
Administradora Nacional — Aven.
Pres. Ant. Carlos 207 — 2.° pav. —
Tel. 42-1314. (03558) 30
OLARIA — Alugam-se apartamen*
tos tipo casa, de dois quartos, sala,
banheiro e cosinha. com quintal —
Ver A rua Tomaz Ribeiro 21 e 25.
OLARIA.— Aluga-se casa de 2 sa-
Ias, 4 quartos, banheiro e coslnhn,
com quintal grande — Ver A rua To-
maz Ribeiro 27.

(10744) 30
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Aluga-se pes-a escritórios con.rciais
3.° pavimento -lividido, 2 amplos sclõss. 1
sala e dependêncios. Ver e traiar com José
Passos. —Tel.: 23-4024.

(12998) 38

DEPÓSITO - GALPÃO
ZONA INDUSTRIAL

Aluga-se ou vcndc-sc na zona Industrial, um depósito
ou galpão com cerca dc .300 metros ele área coberta, c mais
pequena área livre na frente. Edificlo dc cimento armado,
com acabamento aprimorado, sanitário dc independentes
para homens c mulheres. Entrcua Imediata, com hahite-sc
Já havendo IlgncSo dc força. FncilHades no pagamento.
Serve rara indústria, laboratório, d-viíislto ou trrnicho.
Ver á rua Sinimbú, 131 (Sáo Cristóvão) entrando pela rua
São Luiz Gonzaga, 009. Tratar à rua Buenoi. Aln* . .7. 7.
andar — Telefone: 23-3358. (25405 38

^"¦">^^'_!j"-""^i'«^*f«"^«*-"«^^ \mmmm75vT*\ -'."*-*-w*-^->a*-^

Rádios e Geladeiras

COHBnG. DE TEIEVESIO
NSo entregue a sua televisão a quem não rcoresenta firma Idó-

nei. Vários m.irelhos Já foram inutilizados pelos falso» técnicos,
TELn-CLWICA é a única Ilrnia cujos consertos senipro fazem

de CADA CLIENTE UM AMIGO. Tclofono para 26-0195, que ainda
hoje atenderemos em sua residência. (01311) 60

Niterói
LOJA — ALUGA-SE — No centro
comercial de Niterói — A Rua Cel.
Gomes Machado n. 109, com Insta-
lações e para entrega imediata —
Aluguel modesto e faz-se contrato
de cinco anos. Ver e tratar com o
sr. Coútinho, das 14 As 17 horas —
Travessa Alberto Victor 15, 3.» —
sala 307. (15588) 33
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°etrópolis

SANTA TEREZA - Hotel Bela Vis-
ta — O melhor clima do Hio, a
10 minutos do Largo da Carioca —
Apartamentos e Quartos para ca-
ssl — Diárias completas, desde CrS
150,00 para o casal —Rua Mauá n°
5 -_Tel.: 42-9316. Bonde Poula Mat-
tos. (00093) 23

Tijuco
MUDA — Aluga-se ótimo apto., A
Rüa Otávio Kelly, 32, apto. 101, com
3 quartos, sala. cozinha, banheiro,
espaço;as., dependências . de empre-
fiados varanda envidraçada, etc., ver
no local é tratar Av. E-nsmo Braga.
299, 5.°, sl 503 - TCl. 42-4686.

(4203) 27
ALUGA-SE o apto." 30l' da Rua
Conde de Bonfim n° 1.168, toio
de frente, acabado de construir, com
2 quartos, sala, varanda, banheiro,
cozinha e Área com tanque,' depeii-
dendas de empregada c garagem.
Chavei por favor, no apto. 103 —
Tratar pelo tel.: 37-1548. até òs 10
horas — Aluguel de 4.500 cruzs,*> ' (27629) 27

LOJA — TI.TUCA — Aluga-se, na
pça. Afonso Pena, rua Dr. Sattaml-
ni, 178;, chaves com o porteiro do
edifício. — Tratnr com ALCIDBS,
sv. Gomes Freire, 430. Hotel Ms-
rlalva.

TIJUCA — APARTAMENTO — Alu-
ga-se, na pça, Afonso Pena, rua Dr.
Sattamini, 172, primeiro pavimento,
com sala 3 quartos, quatro «Je em-
pregado e mais dependências. Cha-
ves com o porteiro do edifício. —
Tratar com ALCIDES, av. Gomes
Freire. 430. Hotel Marialva.

(10728) 27

APARTAMENTO — Tijuca —
Aluga-se o apartamento 301, do
prédio n.° 77, da rua Barão de
Pirassinunga, junto à Fraca
Saenz Pena, com sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiro, quarto e
W. C. para empregados, por
4.000,00 cruzeiros mensais, com
fiador. ou depósito. Chave com
o porteiro. Tratai- com o sr.
Marques Pereira, pelo tel. ...
42-3036. (10688) 27
TIJUCA — Alugam-se na R. Rêlo
Lopes, em prédio de 3 pavimentos
(entrada pelo, n> 30, Ediflcio^X),
apartamento em Ia. ÍocaçSo (1 por
andar), còm varanda, ampla.sala, 2

Suartos, 
banheiro, cozinha, depen-

encias de empregada — Ver no lo-
cal e tratar, com Alcântara Barbo-
|a, tel.-4S-.520. (00134) 27
ALUGA-SE ótimo quarto, de frente,
a senhor de tratamento — Rua Ma-
ria Amalia 148. (27764) 27
TIJUOA-.— APARTAMBNTO-CASA— ALUGA-SE, proximidades praça
zlo ou finlsslmamente mobiliado,
zio ou finlsslmamente moblliad.o"Laublcb", cõm. telefones, tapetes,
quadros, objetos de luxo, geladeira
etc., etc. Situação saudável e social,
com duas frentes,' centro jardim e
independente, ocupando todo o prl-
meiro pavlmtentò, térreo-elevado; de
residência- própria de 3 pavimento.Terrace dè 70. mts. calçada e carra-
monehóes. Portais artísticos, calça-
mentos S. Caetano e taqueamentos
finos. Cisterna 14.000 lts. água, ga-
ragem, boas dependências emprega-
das completas e independentes, Área
coberta e equipada para aves etc.,
cala, living e sala de jantar, 3 bons
dormitórios ei armários1 embutidos
cl banheiros lu*o completos, çon-
jugados-« independentes, tollete so-
ciai, grande copa e cozinha. Boa dll-
pensa. Pintura a óleo, acabamentos
flnoe. Lustres artísticos, Áreas, tan-
ques, etc. Aluguel mensal vazio, Ctf
12.000,*0i moblllado, Crf 15.00000.
Contrato 24 meses: -, fiador idôneo ou
a combinar outras garantias. — Tra.
tir Adttiihl.triç8ò; de Bttis, COR-
RETOR IffiVÇEiVO,1 St. Luzia, 732, s/
1006. Esq. 'MéXlco,' Telefs. 32-6307,
42-9812. . ?-•;.--i'..«_! (8892) 27

ALUGO — 3 casas em Petrópolis
modernrs Instalações c| gás Essu
pelo prazo máximo de 6 meses.
Rua Professor Stroeler 314. Quar-
teirão. Brasileiro. As casas estão sl-
tusdas ho mesma terreno mas com-
pletamente Independente uma du
outra. Tem lindo jardim conservado
pelo proprietArlo. Preço razoável
pelo inverno. Inf. Tel. 25-0373.

 (29184) 35
PETROPOLIS — Alu-.a-se, Edifício
Centenário, rua 16 dc Março 234,
ap. 201, pequeno apartamento de
frente moblllado, com quarto, gran-de sala cozinha.-banheiro, fogão e
aquecedor elétrico, e área de ser-
viço — Aluguel Crf 2.500,00 — Tra-
tar pelo telefone 3141 ou no Rio. tel.
27-7602 até 10 horas — Chaves com
o Sr, Frota no local.

(10746) 35

1 WmB tmmmW'ü apüü151
PINTUM

25-6179

CASA WIL-LOP
Mil sim r.--iüt-nr.... vtu mu ma. .ipM-*

camos aparelho contra ferrugem, pinta-
mns A pistola, com tinta Duco. coloca-'
mos borrachas, estrado com rn«:i/io, cs-*
tantiamns arailrs — Fone- 2.1-0179 —

-II1G34) 60

PINTURA DE GELADEIRAS
SÓ POR CrS 600,00

nlnta-se A pistola, a domicilio, com tinta Duco, qualoiicr tamanho. Aca-
bamento perfeito. Técnico alemão. Pintamos ns grades cnm .-lumínlo,
grátis. Casa JATO, Santa Clara, 60. sala 7 — Tel.: 37-9171. (.4710) 60

SUA THJ-fflKIO 
'BKUPIL

CHAMAR 25-4491
E nosso carro de serviço atenderá no mesmo dia, consertando na SUA
PRÓPRIA CASA com máxima urgência. Serviços garantidos com téc-
nicos estrangeiros. (11685) 68

CONCERTO DE TELEVISÃO
RADIOS-VITROLAS, na hora com garantia real de 1 ano por téc-

nicos especializados nos EE.UU. cm todas as marcas, preços mais ba-
ratos, honestidade absoluta. — AMERICAN TF-I.E-SERVICE. Rua Tel-
xelra de. Melo n. 25, loja — Tel. 47-2070. (01040) 60

Terezópolis
ALUGA-SE casa, de sala, dois quar-tos, banheiro completo, cozinha, com
gás, e garage e quarto empregados
e serventias èm centro <ie terreno,
à Rua Qlral, 2.170 — Teresópolis —
Várzea, com telefone, mobiliada, porCrS 3.500,00 mensais, contrato dé
dois anos, fiador. Ver no local e
tratar à Rüa Gonçalves Dias, 64 —
2° andar — Tel.: 22-7479 ou em
Terezópolis, com Maurício A Rua
Francisco Sá, 60 — No domingo. —
Tel.: 37-0754.

(1203) 36

LOJA
Aluga-se com 130 m2., para

banco ou negócio, à rua Sá Fer-
reira, 25-B, a 10 m. da Avda.
Copacabana. Ver com o encar-
regado do edifício. Informações
com o proprietário pelo tel.
42-4373, oü no Hotel. Avenida,
apto. 416, das 17,30 às 19,00 ho-
ras» (11878) 8

Residência na Tijuca
Aluga-se magnífica residência dé

dois'pavimentos, constando de qua-tro amplos quartas, 2 banheiros, 11-
ving, sala de visitas, Jantar e músl-
ca, 3 ótimas varandas, copa, cozinha,
garage, dependência de empregados
e quintal. Ver e tratar A.Rua Pareto
n.° 6, perto da Praça Saenz Pena. —
Náo foriiecemoa informaçóes pórtelefone. , (10724) 38

TELEFONE-
ESCRITÓRIO

Comerciante estabelecido A 14 anos,com t.lefone. que precisa mudar-se
imediatamente pór ter sido vendido
todo o andar, procura sala especial-
mente junto a quem nSo disponha
de telefone para entrar em acordo.
Carta A Portaria n.° 98. (98) 38

ESCRITÓRIO ^
..Aluga-se ótima sala, no prédio"; AAvenida Rio Branco n,° 52, lado dasombra, esquina . da Avenida Pre»!-
dente Vargas. Informaçóeso n 4.» pa-vimento. (11833) 38

Aceito traspasse~
Procuro uma loja grande no Oen-

tro, • Av. Copacabana, Pça. - SaensPena. — Tratar M. SAYER ou PE-DROSA — Jornal Comércio, 3.° —
S. 322. . (27621) 38

APOSENTADO-
REFORMADO :

Restam cinco últimos cosas paraAlugar. NAo perca oportunidade, tos-tale-ee, com.sua família, com todo
q conforto, vida mala barata e colma,
no. "Bairro.VelascoV. no centro deSacra Fainlllo, clima maravilhoso deserra, & 2 bs. do Rio, com trem eônibus à porta. Aluguel.CrS 1.200,00.Tomar a caminhonete qus oferece-mos gratuita no, -Abade ou trem do7 hs. na/céntral (trem de .Miguel
Pereira). Tratar com'Dr. VELA8CO,no local. Inf. no Blo. T. 42-5988.

(3941) 38

GELADEIRA FRIGIDAIRE Ameri-
cana de 8 pés, em estndo de nova,
vende-se por CrS 19.000,00 — Rua
Domlcio da Gama. 22, Hadock Lobo.

... ,....,(04120) 60
GELADEIRA "Norge" 7,6 pés, 'ga-
í-anildo..-.-Vende-se; a. particular —
CrS 17.900,00 — 45-3641. - -

 (10736) 60
GELADEIRA GENERAL ELECTRIC
6 péí cúbicos, das modernas, em es-
tadò'de; nóvaf vémí6-_er'Ci'«J 13,500.00;'
Rua"Iui. Ii-u,! l'0l,"CaVa '3' 

ÇátUth_*fc_;..«-.«í ,i, -¦¦-.:-. •'|•.¦^,•>'"(-.728.^"'4,

GELADEIRA, em perfeito estado de
conservação, e funcionamento. Pre-
ço de grande oportunidide. Cr. ...,
8.000,00. Rua Frei Caneca,; 256, ;Casa
Cinco. .:;¦-.:. <i8£3)_. f?
GELADEIRAS '-^¦¦Hefor'ifias--»5S5W_
sertos,.-borracha, grades;'ipihturab a-"Duco'', estrados, i trabalho -«gardtí-
tido na oficina ou a domicilio. Or-
çamento sratis dado com prazer.
Preços- minimos. Compramos novas
usadas, paradas. Vendemos, troca
mos. 37-2323. (14443) 60
TELEVISÃO Admirai 24 polegadasconsole 45.000 — Maquina lavar rou-
pa Bendix Economat — 25.000 —
Geladeira Wondér-bar 18.000 — -Tu-
do na embalagem original modelos
1954, .Tel.; 37-6173.
GELADEIRAS General Eletric, Fri-
. idaire, Philco e outras, todas Ame-
ricanos de 8 a 11 pés, vendo os úl-
tlmas oiecos de bairro Aceitamos
trocas-e facilitamos Rua Hadock
Loho 140.A r.=a Outra * Mello.

GELADEIRAS - CONSERJOS
Mecânico estrangeiro conserta na

casa do proprietário ou oficina. Oba-
madas sem compromisso, também
aos domingos T.: 27-4781, Eugênio.

(22942) 60
4*—

GELADEIRAS
Consertamos com máxima rapidez-

e ldoinedode qualquer tipo e marca
dé geladeira. Orçamentos sem com-
promisso. Tel. 37-2902. (11836) 60

PINTURA DE GELADEIRAS
Pinta-se em sua residência e A pis-

tola, trabalho rápido e garantido,
píreços a partir de 500,00 cruzeiros, '
cbm Tinta DUCO, tombem coloca-
-mos borrachas e estrados.— Av. .
Ataulfo de' Paiva '143-A, chamar Sr,;
FONSECA — Telefone: 47-0795.

RÁDIO-VITROLA R.G.A.
Oom inng-plny (3 rotações). Sem ,

uso, com garantia, recentemente lm-
portada. Onze vAlvulas, várias on- *
das, pick-up automático 12 discos,
vende-se nnr oreçn multo Inferior aa
custo. Tel.: 37-5432. (3669) 60

COMPRO
1 GELADEIRA - 52-0211 í
National ou importada, — mesmo

precisando de reparos, Para uso pró-
prio. Pagamento rápido, & vista, -r •
Tel.: 52-0211. (3973) 60

Conroro 1 Geladeira, 1 Máqui*
na de Cosfura Singer ou Pfaif,

1 Televisão. 1 Piano... r:
PECf, PRKCO E MARÍ!A

Senhor chegado de Minas
compra uma peça de cada para
levar para o interior. Tel. ...
28-2843 - Sr DUTRA

¦ '; 
;'¦- , ¦ ; (1002) 60

COMPRO 1 GELADEIRA
Porá' particular, mesmo que prcol»

se pintar, pago A vlstà T.: 48-1901.

TELEVISÃO PHILCO-21
:, NYLON

Whisky escocês. ¦
Telefonor 27-4684;.."UTILIDÁDES-irÉWAS"

Vindos dos Estados Unidos, ainda
na embalagem original, vrndo-se pe-
Ia melhor oferta: -- TelevlsBo 21 po-
legados Philco modelo 4000E; MA-
quino de lavar roupa Bendix, modê-
lo W O G; Toca-dlscos 3 veloclda-
des Webcor modelo 121; •»- Tratar
coto o 8r. Dtrio pelo Telefone 43-9096

COMVRO
GELADEIRA — 57-0960

Particular precisa comprar em
bom estado, mesmo precisando pin-
tura. Tel. 57-0960. Pagamento Ime-
•«ato. *.-',-¦ (28093) 60 .«^s^'V^^AA<VNA*VSe«>i^-^AA«i^«-^fcAi^»'>-%»*S*>y^

COMPRO 1 GELADEIRA . !
Para particular, mesmo precisondl

pintar! resolvo na hora, pago A vis-
ta. — 42-2686. (13995) 60

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

COPACABANA
' ÀPAIITAMENTOS 1.° LOCAÇÃO

: Alugam-se A Rua Pompeu Loureiro n. 148 (lado da sombra, próximoa Priç» Enjlnlo Jardim), luxuosos apartamentos acabados dc construir,
consenso cada um: saleta, 2 lalss, varanda envidraçada, 3 grandei dor»
mftórtei ,m tôdu ai demais dependências. Iratar à Ro» do Cirmo n. 17,-/.•andar, eom o ir. Joio da Costa, du 11 Aa 12,30 o das 11 ta IS
tOlM.,-,'.-.¦; *-.¦¦.- .¦:-..; ..... ..-*.,.: ,i . .. ¦-¦ . ..;. . ., (11048)38

*' ¦mü<M-SE
Apartamento "pequeno- 

mas bom do quarto e sala scpwradof, primeiralocaçio, de frente por CrS 2.800,0,3 o CrS 2.700,00. ESlge-se bom llador
ou dep.ató. Ver A Rn» Barto de HacaObas n, SS, B-taíoso, quase es-
qqjpa som Bu» 84o Clemente n, 320. ' (9507.) 38

LOTEAMENTO ^ TÜNEL
PARA NITERÓI

Segundo notícias de "Jor-
nais" de 12 do corrente, o
Túnel para Niterói será ini-
ciado este ano. O outro la-
do da Baia de Guanabara
vai ter valorização intensi-
va e rápida. Oferecemos á
venda global do -'BAIRRO
CARANOOLA", ótimo lotea-
mento urbano em São Oon-
calo. Ruas, meios fios, sar-
getas, várias casas em cons-
trução, água, luz, bondes,
ônibus e E. F. Leopoldina.
Situado em zona inteiramen-
te povoada a poucos passosdo centro comercial de São
Gonçalo. Negócio magnífico.
Venda Global. Ver e tratar:
— DR. JAIR MARINHO, Rua
Feliciano Sodré — 115, sala
4 — Fone 8370 — São Gon-

Íalo. 
Informações no Rio:

lua-Jlizlcot.113 —• 6." -
-8Ui'-604v'*--*>'-''F(>nes: <:_a«'5353
é 42MB303. (29049) 91

FRIBURGO — Palacete/ vende-se
para pronta entrega ha principal
Avenida, em centro de grande ter-
reno com belo jardim. Construção
de alto luxo e llno acabamento.
Grande acomodações para familla
de.alto tratamento. Preço Crf ..
1.400.000,00 con) facilidades de pá-
gamento. pode-se aceitar cm parte
de pagamento apartamento de sala
e 2 quartos no Distrito Federal.
Plantas, fotografias e informaçõeo
detalhadas com ENIR LTDA., á
Av. Graça Aranha 41G, 'salas 818 o
,819, tels: 32-7645 ou 42-9012.

¦'••."fi^ e Perdidos
PERDEU-SE uma pulsteiro-relógio,
de ouro, para senhora ho trajeto da
rua México ao Teatro Municipal.
Objeto de estimação. Gratifica-se
bem a quem devolvê-la I ao' dr. Ha-
roldo, A rua Buenos Aires, 100, 0.»
andar, sala 84. Tel. 52-6522.

(3898) 81

TERRENO CORREIAS — R.
Jdsér Cândido entre ò 172 e
o 140. Telefone 27-2834, pre-
ço; _40.<HK);00 *-i 15 gSO/

GRATIFICA-SE, com Cr? 600,00, 8
quem devolver, ma avenida Graça
Aranha, 333, 9.° andar, Sala 904, en-
tre 14 e 17 horas, uma uólsa de ver-
nlz perdida no centro dá cidade fio
dia 22, contendo objetos de estima- -
ção. ... (118263-01

QUESTÃO SIGILOSA
Sr. Orlando - Tel. 1^6708 .

(3922) CI

; vraRADEOÜRO
Po-dou-se na cldado, no dia 21 pft*de »' quem .t-fcontrar. ¦teletc-ár í-

B.-H8S_ Gratlílca-so, ¦ 
|H-879_ «A

7

1
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M. PAULO FHJTO,

Avenida Gomes Freire, 471 Correio iUTBMNTSNDENTt
JOSrt V PORTINHO

N. 10.700 — ANO MU

HEDATOn-CHEFE
COSTA REGO 2° CADERNO — RIO DE JANEIRO, TERÇA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 1054

GERENTE
AUNIO DK SAU.ES

Quinto (A, G. Silva) o herói da "Milha Internacioiiar
Surpreendente vitória do filho de Royal Dance r —¦ La Vision venceu a prova de estrangeiros
— Hayo e Que Tal, levaram a melhor entre os mais novos — A raia em péssimas condições

Quinto surpreendeu ai Icvan-
(ar o "José Carlos ile Fliruelre-
do". E' que o filho de Roynl
Danccr vinha de uma atuaeãn
decepcionante no "Presidente
Vargas" o poucos o julgavam
capaz do feito obtido.

Todavia, a carreira de Quinto
Velo demonstrar as boas quall-
dades deste nacional, principal-
monte nn. milha, distância onde
sempre dwfl ser encarado com
resneiK Fnlrplay, um tanto pre-
Jtitl'nado no percurso, formou a
dupla, nhntendo Fanchito no úl-
tlmo pralãn.

Este defensor do Stud Seabra,

que foi o favorito dn prova, fez
o "trp.ln" da carreira oté os mn-
tros finais, entregando-se depois
de multa rf-sWínpIji. tima ver
quo vinha assediado por Quinto
e Fa'rplay desde os 800 metros.
La Vislón levantou a prova de
estrangeiros, derrotando Inshnl-
la; Hayo conquistou a segun-
da vitória nas pistas, vencendo
com autoridade, e One Tal es-
treou vencendo a eliminatória
dos sem vitória, secundado pelo
companheiro Qucftr.

A seguir o resultado completo
da reuniSo de domingo:

Coi. — Animais — Jockeys — P(in |
VFNCEDOR DUPLA

Poules • Rateios Poules • natriw

AQsl 1.» PAItEO — 1.400 metros — A.P,
f*f>I. 10.000,00, 0.000,00 e 4.000,00.'
1.° Camila, ü. Cunha  53 10.031 23,00
2.» Slmoncta, E. Castillo ... 55. 3.203 83,00 ¦
3.° Jarundá, L. Domingues .. 54 2.856 154,00
4.» Ergura, D. Silva  55 1.819 240,00
8.» Garantia, D. P. Silva ... 55 11.050 40,00 i
6.0 Guaracha, F. Delgado ... 55 1.531 288,00
7..° Hlgo, A. G. Silva  53 13.520 . 33,00

. . 
'•' -:'l'l '¦'-_. 55.120

Prêmios: Cr$ 60.000,00,

11 2.270 134,00
12 10.582 29,011
13 1.700 179,50
14 7.342 41,50
22 1 913 159,00
23 2.180 140,00
24 9.014 32,00
34 1.728 177,00
44 , 822 371,00

JOIOSA E EDASTSIÂ DESTACAM-SE
. NO "BEKEY" DAS ÉGUAS §IiJDl'1

Eons programas organizados — O stud Paula Machado novan-sr..:z
com muites inscrições — Cinco provas para a nova geração

Glossy 55; Stnrílro 5: CorvlRila ;M!
Hollands 556 Cnmuta 55; nçjori™
53; niga 55; Guaracha 55; Rluto 55;
Cachemira 53.

Vencedor: (3) 30,00. Dupla: (23) 37.00. Piseis: (3) 17,00 o (8) 17,00.
Movimento do piireo: Cr$ 1.073.740.00.
LA VISION — f„ e„ 3 anos, Uruguai, Dor Cnstlgo e La Sornresa.

ProorietArln: Zelia G. Peixoto de Castro. Treinador: O. Feijó. Impor-
tador: A. J. Peixoto de Castro.

Logo após o pulo, Garufero asumtu a vanguarda e, nesta posição,vela nté n nvtndc da reta final. A carreira, no entanto, foi multo mo-
vlmcntada. A principio, Folletto, Kameran Khan, Buonarottl, Inshalla,
nlo e La Vision, seguiram, nessa ordem, o pilotado de Rigoni. Na reta,
porém, Folletto foi o primeiro a atacar o ponteiro, passando a dominar
a carreira. Mas Buonarott, surgindo em forte atropelada, velo ocupar
o primeiro posto, esmorecendo pouco depois. Foi quando surgiu La Vi-
slon, vinda dos últimos postos, que, em rápidos galfies decidiu a sl-
tuaçflo, acossada por IiDihnlIa. Êstc abrindo multo na entrado da reto— que chegou a dar alguma impresSo, sem conseguir, entretanto, pas.ardo segundo posto. Folletto foi terceiro, reaclonnndo nos metros
derradeiros.

28.157

!*?¦''.¦{ ..y^V^''^^^^?-'i_iJ&'i$yW-xj___M_m___ :"T^,Frltáfc¦¦-. 'ài__rffli-ft- ¦ ¦'
l|&Í&^$_tÉi& Si iffl__¥foi.*M-ía_B Ü_h"m_i'W MJteawfe-..».'*

I, NSo correram: Miss Lloness e Retórica.
Diferenças: 4 corpos1 e 3/4 de corpo. Tempo: 08".
Vencedor: (3) 23,00. Dupla: (12) 20,00. Placês: (3) 15,00 e (2) 32,00.Movimento do páreo: CrS 1.022.000,00.
CAMILA — f., c, 3 anos, M. Gerais, por Pike Bom e Ayuruoca.

Proprietário: Raul Hecksher de Castro. Treinador: Elblo Caminha.. Cria-dor: Remonta do Exército.

Largada na frente Guaracha foi logo .substituída .por Garantia quefêz o "train" até à entrada da reta. Nesta altura apareceu. Camila que,vinda dos postos intermediários, passou a atacar Garantia para, apásbreve luta, dominá-la e seguir para o espelho com rara facilidade.Slmoneta, muito aberta, atropelou nos metrôs finais, garantindo a duplae Jarundá, quo no melo da curva andou aos tropeços, entrou terceironuma boa atuação. Garantia, atacada Junto aos paus, não conseguiu co-locação, retrocedendo para os últimos postos.

432 2.° PAREÔ — 1.200 metros — A.P. — Prêmios: Cr$ 65.000,00,
10.500,00, 9.750,00 e 4.000,00. ,

l.o Hayo, D. Silva
2.0 Tréfego, E. Castillo ..
3.o Sagú. U. Cunha 
4.0 El Valiente, L. Rifionl
6.o .Gajelro, L. Lins

... 54 7.402 75.50 12 7.701 51,00

... 54 12.922 40,00' 13 6.492 60,00

... 54 8.8:6 63,00 14 20.200 19.00

... 55 33.244 17,00 23 1.804 217,00
53 6.984 81,00 24 5.124 76,00

34 3.372 116,00
70.440 44 4.264 92,00

4Q/J 
6.» PAREÔ - 1.300 metros -

Ol) 12.000,00, 6.000,00 e 4.000.00.
l.o La Chula, R. Urbina ...
2.o Buril, G. Donato 
3.o Arataú, L. Rigoni 
4.o Valcntlne, O. Serra 
5.o Bom Conselho, A. Ribas
O.o Quete, A. G. Silva 
7.° Jondi, A. Reis
8.o Quarni, A. Rosa 
0.° Igarassú, L, Domingues ..

10.° Poitava, U. Cunha 
ll.o mão de Ouro, G, Almeida

Bnra

A.P. — Prêmios: Cr$ 40.000,00,

84 9.111 80,00 I 11 8.104 104,00
40 11.134 70,00 12 8.740 61,00
50 35.163 22,00 113 15.884 33 00
54 3.704 211,00 14 S.809 34,00
57 (Arataú) 22 1.211 412,00
54 7.113 110,00 23 8.500 - 05,00
54 9.443 83,00 . 24 4.263 124,00
86 8.834 90,00 33 6.936 76,50
82 7.491 103.00 ' 34 6.980 70,00
84 (La Chula) 44 1.872 283,00
49 8.741 138,00

 • 66.331
97.634

_____f^m^jm_\ WÊÊBtimm^r-;.''...^.-

Não correram: Sereno, Boln dDoll, Joniusa e Manolete.
Diferenças: 1/2 corpo e 3/4 de corpo. Tempo: 87".
Vencedor: (12) 86,00. Dupla: (34) 78,00. Placês: (12) 16,00, (8) 19,00

e (1) 12,00. '
Movimento do páreo: CrS 1.850.960,00. ' *¦
LA CHULA — 1, c, 4 anos, Rio de Janeiro; por Allbl e Opulencla.

Proprietário: Francisco Serrador, Treinador: Cosme Morgado. Criador:
Haras Vargem Alegre. ....-.; ,..•"•

Diferenças: I corpo e meio e 2 corpos e meio. Tempo: 79"4/5.
Vencedor: (3) .75,50. Dupla: (34) 116,00. Flacés: (3) 50,00 e (4) 31,00.
Movimento do páreo: Cr$ 1.293.010,00.
HAYO — m., a., 2 anos, Paraná, por Guaycurú e Flotllha. Proprie-

târio: Stud Chamma. Treinador: Adair Feljó. Criador: Fazenda Santa
Angela.

Muito^ligeiro Tréfego pulou; na frente, .assediado, a principio, porEl Valiente eem seguida por Sagú. Enquahto' aquele filho de Dantandava sinais de cansaço duzentos metros após a largada, Sagú passava &
atacar Tráfego, esa.bplecendo uma.Jutá que durou até à.entrada,da reta,Neste ponto, Trefegò'abrindo muito,'permitiu que Hayo, virando'na
linha um, assumisse a vanguarda e, nesta posição, rumou vitorioso parao espelho, sempre acossado por Tréfego, que tentou inutilmente recupe-rar o terreno perdido^Sagú manteve o 3." posto e El Valiente chegou
a seguir, dando um "Banho" rajpeitável.

433 3.» PARÉfflV-,1.400 metros -** A.fl. — Príp.101! Cr» 80.000,00,
18.008,00, 8.00MÕ e 4.000,00. ¦

l.o Que Tal, L. P.làtal
2.o Queflr,: XX, X>S_i ......
3.o Luarzinho, 3>'.. S/lva ......4.o king Sport,, C Silva 
B.o High Red, M.,^Henrique ..
6.o Quincas BvBa,. E. Castillo
7.° Sião, I_. LtightoS'

56 17.301 38,00 I 12 6.200 62,50
54' < (Que Tal) 13 11.236 35,00
84. 4;509 - 148,00 14 13.563 . 29,00
84 «.330.-48,00 |22 619 635,00
84 3.51)1 . U9.00 . 23 3.358 117,00
54 30.243 12,00 24 3.976 99,00
64 10.244 «8,00- 34 6.503 60,00
:."~~--M_.7';>' ¦-. 44 2.673 147,00

83.221
49.147

ET ^^'^^^EÉT^f *
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Diferenças: 1 corpo e meio e, 1 corpo. Tempo: 93"2/5.
Vencedor: (6) 38.00. Dupla: (44) 147,00. : Placês: (6) 41,00. i ,.Movimento do páreo: Crj 1.437.060,00. '.
QUE T^L — m., c, 2 anos, São Paulo, por Hellaco e Krebellnn.

Proprietário: Stud L. de Paula Machado. Treinador: Ernanl Freitas.
Criador: CG. de Paula Machado. ' ' '" • •'.

Pulando bem, King Sport correu alguns metros na frente e, em
seguida, foi levantada para , os últimos postos. Passou, então para: a
frente o estreante Que Tal; juntamente com. o companheiro Queíir,
correndo mais atrás. Luarzinho. Na reta Qué Tal procurou fugir, en-
quanto Queflr vinha ser atacado por Luarzinho. Este, no entanto,
nfio trouxe muita desenvoltura, esmorecendo em frente âs especiais,
quando Que Tal já trazia a carreira ganha. A dupla, portanto, ficou
em poder de Queflr que precedeu a Luarzinho. Voltando nos metrors
derradeiros King Sport obteve o quarto pOsto, enquanto Quincas Borba
chegava em penúltimo sem nunca figurar na carreira. ,

434 4.° PAREÔ — 1.400
18.000,00, 9.000,00 e

1.° Cleofas, L. Rigoni....
2.o Porto Real, V. Cunha .
3.o Créso, E. Castillo 
4.o Bolero, D. P. Silva ...
B.o Tarbux, A. Ribas 
8.o Catimboú, O. Coutinho
7,«Kudá, C. Calleri

metros
4.000,00.

— A.P. — Prêmios: Cr» 60.000,00,

56 24.
55 29.
65 12,
55 3.
57 8,
55 ',-'¦
53 10,

220
014
649'
656
654
987
074

29,
. 25,
-¦ 56,

. 198,
82,•723,
71;

89.262

12
13
14
22
23
24
33
34
44

4.243
16.933
11.537

371
8.923
3.276.
2.972

11.710
2.388

89.350

112,00
28,00
41,00

1.280,00
80,00

145,00
160,00
40,50

163,00

".Não correram: Rajão <> Banki. .- •
Diferenças: cabeça e 2 corpos. Tempo: 95"l/5.
Vencedor: (1) 29,00. Dupla: (13). 28,00. Placês: (1) 13,00 e (5) 13,00.
Movimento do páreo: Cr|. 1.630.850,00.
CLEOFAS — m., c., 3 anos, Paraná, pro Sanson e Bruges,. Pro-

prietário: Stud Setaurita. Treinador: Elblo Caminha. Criador: Haras
Santa Fé; ',.'-......¦ .i-..-

V . P_irtida regular, atrasando-se Créso.. Tarbux procurou fugir na. van-.
guarda, seguido de Rudá, Cleofas e Porto Real. Esta ordem foi man-

.'tida. até a seta dos 800 quando Porto Real, forçando, por fora,' veio
pura o segundo posto e.logo em seguida.para a ponta. Nesta posição
o filho de Maranta Iniciou a reta, mas, abrindo em demasia, deixou
que Cleofas passasse para' a vanguarda, numa demonstração de "blso-
nhtcc" do piloto U. Cunha. Travou-?e então a luta pelo triunfo e
Cleofas, aproveitando bem a vantagem irecebida, trouxe cabeça sobre o
adversário. Créso finalizou em terceiro próximo, deixando impressão
favorável,-.de -vez que também fot vitima de ,uma,direção.pouco feliz.

7ÍQK '»•• PAREÔ — 1.400 metros •
'ÍÕD '12.000,00, 6.000,00' e 4.000,00.

l.oLaiVisfOn,'D. Silva ....'.
3.o Inshalla, E. Castillo ....'3.0 Folletto, B. 'Martins 
4,o Buonarottl, W, Andrade..
B.o Garufero, L. Rigoni .....
«o Kaíhèráh KKari.-A. G.'Silva'
;'?;° Rio, J. Barros ..........

gi_ ''> (." ' ''

Não correram: El Banderin e BaitalUeúr.'
Diferenças: 2 .corpos c 3 corpos Tempo: S2",

i A.P. — Prêmios:. Cr$ 40. 000,00,

53 20.709 36,00 11 1.117 i 420,00
67 20.830 36,00 12 8.037 93,00
61 10.306 46,00 13 8.366 56,00
84 2.999 250,00 14 4.620 101,00
57 14.243 53,00 23-12.619 37,00
35 16.972 44,00 24 6.532 72,00
81 2.015 372,00 ' 33 8.057 58,00

1 34 11.542 41,00
93.796 44 702 668,00

68.592

Partida boo, despontando Poitava, seguida de Valentlne, Arataú, Buril
e os demais. Poitava, procurando fugir na vanguarda, Iniciou o direito
com dois corpos de vantagem sóbre Arataú e Buril que já vinham em
forte luta. Poucos metros depois, estes dois competidores dominaram
a situação e juntos destacaram-se alguns corpos do pelotão. Buril. aos
poucos, livrava vantagem sftbre os adversários, dando a impressão quenão mais perderia. Todavia, nos cem metros finais, aoar»coram alguns
concorrentes vindos do bloco de trás, entre os quais La Chula oue em
rápidas passadas adiou o_ triunfo de Buril que já vinha sendo aciamndo
pelo público. Arataú, numa atuação esquisita,, ainda conseguiu o ter-
ceiro posto, ficando Valentine no quarto lugar.

4Q17 
7.o PAREÔ — Grande. Prêmio «José Carlos dé figueiredo» *-

Oi 1.600 metros — A.P. —Prêmios: CrS 120.000,00, 36.000.00.
18.000,00 e 6.000,00.

l.o Quinto, A. G. Silva  53 14.175 56,00
2.0 Fairplay, E. Casltllo - 54 15.020 53,0»
3.o Panchito. D. Ferreira .... 54 39.702 20,00
4.o Extra, G. Silva ...56 (Panchito)
5.o Baltimore, L. Rigoni .... 58 26.890 29,50
6.0 Cabaret, U. Cunha  ,58 3.561 223,00
7.o Morisco, R.' Martins 58 (Baltimore):
8.0 Impréciva, J. Martins ... 56 . (Quinto)

99.348

11 1.589
12 5.635
13 3.141
14 8.787
22 4.011
23 0.014
24 18.514
34 104549
44 8.748

341.00
93,00

173,00
62,(10

135,00
79.00
29,00
51,00
62,00

67.818
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Não correram: Quasl e Bomba H,-.-'¦ -; - .'* r~
Diferenças: 1/2 corpo e cabeça. Tempo: 104"4/5.
Vencedor: (1) 86,00. Dupla: (13) 173.00. Placês: (1) 47,00 e (4) 20,00.
Movimento do páreo: Cr$ 1.814.380,00.
QUINTO — m., c, 4 anos, São Paulo, pòr Royal Dancer e Capital

Entry. Proprietária: Zelia G. Peixoto de Castro. Treinador: O. Feijó.
Criador: Haras Mondesir, '•,'..•,¦/."•-¦> '.....•¦».¦ i.'-:»-.-:-'¦

O "Diana" será n atração desta
semana, uma vez que aparece como
uma dns provas mais importantes
do calendário clássico. Em 2.100
metros com 500.000 cruzeiros de dn-
tação, apresenta cm seu campo as
melhores r-guns da geração passaua
ora atuando cm pistas brasileiras,
destacando-se logo o nome do Joio-
sa quc vem liderando a turma des-
dc a faBo Inicial. Como principal
adversária da (Ilha de Romncy cn-
contramos Edastrla, égua dc boa
campanha em pistas bandeirantes
onde, aliás, figura como a melhor
representante da ala feminina da-
quele prado Irmão, As demais inte-
grnntcs da prova são Grana, Clilll-
tn, Rotlnn, Resoluta, Piracema, Pa-
lometa c Pirueta, todas eliminadas
pela presença de Joln-m,

Nos páreos complemcntnres en-
contramos cinco destinados à nova
geração, Inclusive um para vitorio-
sos quc marca nova apresentação de
Que Tal. E por falar cm Que Tal
continua chamando n atenção os
números de lnscrlçães do Stud Pau*
la Machado que nestes últimos tem-
pos vem lotando os programas. Esta
semana teremos 10 inscritos.

A seguir os programas para as
rcunIScs de sábado e domingo pró-
ximos:

CORRIDA DE SÁBADO

io páreo — ás 13,45 horas — 1.400
metros — CrS .60.000.00; Samombal-
ta 54 quilos; Gran Star 51; Sarana
54; Misk.-i 54; Sá 54; Grande Gala
34; Habilla 54; Glarola 54.

20 Páreo — às 14,10 horas — 1.400
metros — Cr$ 60.000,00: Mlnelbo 51
quilos; Al Gerife 55; Tunuyan 54;
Klbar 54; Horizonte 54; Adversalre
54; Allons 64.

30 Páreo — às 14,35 horas — 1.200
metros — CrS 60.000,00: Encore 54
quilos; Quick One 54; Dorme Ma-
ria 54; Advantage 64; Salamana 54;
Khania 54; Sica 54.

4° Páreo — âs 15 horas — 1.300
metros —'Cr$ 30.000.00: Indiscreto
52 quilos; Ponche Claro 58; Monta-
nhês 54; El Matachin 56; Olstrla 56:
Revelo 50; Gracllo 56: Don Juarez
52; Fidalgo 60; Rochester 52.

50 Páreo — âs 15,30 horas — 2.000
metros — CrS 48.000,00 — (grama):
Onyx 54 quilos; Marco 58: Curió 55;
Johin 54; Bororó 50; Herú 58.

6o Páreo — âs 16 horas — 1.000
metros — GrS 60.000,00 — (grama)
— (Betting): Tarbux 55; Stvmie 55; I
Guaracy 55; Catlmbau 55; Firo-
brand 55: Pafuncio 55; Banki 55;
Sunkist 55; Regio 55; Rebelde 55:
Rajão 55.

7° Páreo — às IB.30 horas — 1.900
metros — CrS 35.000,00 — (Betting):
La Vislón 57 quilos; Kameran Khan
56; Inshalla 57; Arenoso 55; Folletto
50; Gatillo 60; Baltimore 59; Tor
di Quinto 62.

8? Páreo — às 17 horas — 1.400
metros — CrS 35.000,00 — (Eottln-!):
Duroc 54 quilos; Edimburpo 32;
Mercury 56; Pan 52; Naijasaltl 51;
LIlibety 50; Colelro 54; Divita 50;
Comandulo 52; Nikota Sl; Demoli-
dor 52.

CORRIDA DE DOMINGO

io Páreo — às 13.45 horas — 1.200
metros — CrS 60.000,00: Queflr 54
quilos; Luarzinho 54: Ijalo 54; Ilari-
ri 54; Degrau 54; Sol 54: Safe 51.

20 páreo — às 15,10 horas — 1.400
metros — CrS 65.000.00: Trafego 54
quilos; Que Tal 54: Samurai 55: Sa-I
gú 55; Al Gerife 50,, j

3» Páreo — às 14.35 horas — 1.50o!
metros — Crò 30.000,00; Saranlnha j56 ouilos; Binfo 5S; Rncha.t.er 60; |
CantranS 56: Surublú 52: Sar?aço.
54; Reúno 60; Blg Horse 56; Fron-1
doso 52: Padua 54; Bloomy 52; Le-
trado 62.

4° Páreo — às 15 horas — 1.500
metros — Cr$ 65.000,00: Jonzul 55

quilos: Gnrkn 53; Ride 53; Flumc
Dorfc 55; Fnyctte 55; Ercla 35; Cn-
çununsn 55; Fnst 55; Cambaxlrrn
55; Rocoga 55; Igaratá 55; Gomlanl
53.

30 Páreo — Grande Prêmio Diana
— às 15,30 horas — 2.400 metros —
(Ctfsslco) — CrS 500.00000: .loioRa
55 quilos; Grana 55: Edastrla 55;
Chlllta 55; Rotlnn 53; Resoluta 55:
Piracema 55; Pirueta 55; Palomhc-
ta B5.

6° Páreo — às 16 horos — 1.000
metros — CrS 00.000.00 — (Bettin?):
Slmoncttn 53 quilos: Queluzlna 55:
Ilha Rasa 55; Coquette 55: Miss Lio-
ness 55; Ergura 53: Gltirana 55;

70 páreo — âs 16,30 horas — 1.400
metros - CrS 75.000,00 - (Bettlní):
Plckwick 55 quilos; Palermo 55 qui-
los; Corruplão 55: Slrnüo 55: Ru-
rim 55: Treinador 55; Chimarrão 55:
Nick 55; Gardú 55: Cabulete 55.

8" Páreo - ás 17 horas - 1.800
metros - C-S 65.000,00 - iBettlnc).
Flash 55 aullns: Orson 55; C.T-riú 55.
Recaio 55; C.-.nihcrlhe 55; Gomo J8;
Bv Paos 55: Glorln 55: Ike 55; Gun-
rárnpcs. Chiqulto 55: Cleofas 55:
Rufo 85.

RESOLUÇÕES DÃ CC.
Roberto Martins punido severamente

A Comissão de Corridas em sua
reunião de ontem, tomou as Be-
guintes deliberações: ¦

a) — chamar a atenção dos trata-
res de Panchito, Encantada (1-* no-
tlflcação) e (Phalcron (2.« e últi-
ma notificação), sóbre a indocibi-
Ildade destes animais no alinha-
mento) e permitir novamente, a
vista do darecer favorável do star-
ter, a inscrição da égua Avalanche:

b) — permitir, a titulo de expe-
riência e por uma corrida, a inseri-

TURFE EM SÃO PAULO
São Paulo, 23 (Asp) — E 'o se-

gulnte o resultado das corridas rea-
ilzadas na tarde de hoje no Hipô-
dromo de Cidade Jardim:

io Páreo — Dist. 2.400 mts. —
Venceram: lfi — Kayak (L. Dias);
2° Efusivo (O. Bosa) — Ponta CrÇ
56,00 — dupla CrS 50,00 — Placês
CrS 22,00 e Cr$ 14,00 — Tempo ..
156,4110.

2.o Páreo — Dist. 1.500 mts. —
Venceram: 1.° — Ultria (E. Gon-
çalves); 2.° — Urante (L. B. Gonçal-
ves); 3) Balkls (F. Costa). Ponta
CrS 11.00 — dupla 66,00 — Placês
CrJ 20,00, CrS 18,00 e Cr$ 12,00 —
Tempo 97,1|10.

3.0 Páreo — Dist. 1.30O mts. —
Venceram: l.o — Papão (L. Gonza-
lez): 2.o — Blagueur (A. Catai-
di) — Ponta CrS 50.00 — dupla CrÇ
48,00 — Placês CrS 29,00 e CrS ..
38.C0 — Tempo 83,4|10.

4.» Páreo — Distância — 1.300 mts.
Venceram: lfi — Garbalhada (E.

Gonçalves): 2." — Plaslra (L. Gon-
ia\nz) _ Ponta Cr$ 62,00 — dupla
CrS-82;00 — Placês CrÇ 27,00 e CrÇ
16.00 — Tempo 83,7|10.

5." Páreo — Distância — 1.000 mts.
Venceram: 1." — Desprese '(S.

Ferreira); 2.0— Harden (D. Gar-
cia): 3.» Hallaô (A. Cataldl) —
Ponta CrS 90,00 — dupla CrÇ ....
70,00 — Placês CrS 37,00, CrS 22,00
e CrÇ 42,00 — Tempo 63.7110.

6.» Páreo — Distância 1.800 mts.
Venceram: l.o — Orne (F. Pe-

reira); 2.» — Fosca (E. Gançalves).
Ponta CrS 74,00 — dupla CrS ..

42,00 — Placês CrS 53 00 e CrÇ ..
94.00 — Tempo 116.4|10.

7.» Páreo — Dist. 1.200 mts. —
Venceram: l.o — Herenger (O Ro-
sa) ; 2°— Hermano (S. Ferreira);
3.» —Bartovi (L. Osório). Ponta
CrS 34,00 — dupla CrÇ 43,00 —
Placês CrS 20,00 — CrÇ 46,00 e CrÇ
23,00 — Tempo 77,2|10.

8." Páreo — Distância 2.400 mts.
Venceram: 1° — Fenelon (J.

Alves); 2.0 — Marcham (N. Perei-
ra). — Ponta CrS 36,00 — dupla CrÇ
57,00 Placês CrS 32.00 e-Cr$ ..
28.00 — Tempo 103.0|10.

O.o Páreo — Dist. 1.500 mts. —
Vencr-ram: 1.» — Glenn Ford (L. B.
Gonçalves): 2o Gallenlere (F. Pe-
reira; 3.» — Galpão (L. Gonzalez)

Ponta CrS 22.00 — dupla CrS ..
38,00 — Placês CrS 14,00 — CrÇ 16,00
e CrS 18,00 — Tempo 96,3110.

Movimento geral das apostas CrÇ
23.628.365.00.

- Depois do alguma demora foi dada a partida, saindo todos juntos.
Extra apareceu na vanguarda, seguida do companheiro Panchito, que,
logo depois, passou a dominar a carreira. Quinto veio para o segundo
posto e Fairplay colocou-se em terceiro, com Extra em quarto, estes
distanciados na frente dos demais. A ordem foi mantida até à reta
quando Quinto passou a atacar fortemente Panchito. Empenhando-se
em viva luta, estes dois nacionais vieram até os metros finais quand"
Quinto, demonstrando maior resistência, firmou-se na- vanguarda. Fn'
quando surgiu Fairnlay, em atropelada tardia, para arrebatar o ségundr-
posto a Panchito, formando a dupla ã pequena diferença do vencedor

AOQ 8.0 PAREÔ — 1.900 metros — A.P. — Prêmios: CrS 90.000,00,
OO 27.000,00, 13.500,00 e 4.000,00, '£1

l.o Hercules, L. Lins
2.° Flghter, R. Martins
3.0 Treinador, D. Silva
4.0 Japomar, G. Silva
5.o, Corruplão, A. G .Silva
6.0 Escaler, E. Castillo
7.° Nipping, L. Rigoni
8.0 Simão, L. Mezaros
9.o Eager, A. Ribas ..

IO.0 Palermo, J. Tinoco

Não correu: Remo
Diferenças: 2 corpos
Vencedor: (7) 60,00

e (2) 23,50.
Movimento do páreo: CrS 1.851.380,00;-.
HERCULES — m„ c.,'3 anos, São Paulo, por Heron e Tangara, Pro-r

prietário: Stud L. de Paula Machado.; Treinador:'Ernanl Freitas Cria-
dor: C. G. de Paula Machado. :' .'••',' / .'•".''.,'"'..- .... '

 84 13,990 60,00 11 3.770 137,00
 83 3.580 234,00 12 9.997 52,00

1  85.18.556 45,00 13 10.828 48,00
...... 85 22.230 38.00 14 5.722 90.00

Iva... 83 8.293 101,00 22 2.026 255,00
 55 13.256 63,00 23 11.118 46,00
 86 17.09" 49,00 |24 6.033 85,00

•." 55 1.343 543,00 33 6.441 80,00
....... 57 3.130 267,00 34 7.143 72,00
....... 68 3.018 277,50 44 1.392 371,00

104.694 .64.811

1 e 2 corpos. Tempo: 128"2/5.
Dupla: (23) 46,00. Flacés: (7) 20,00, (5) 51,00

Escaler largou na frente, atacado por Palermo, Japomar e Eager.
Ao entrarem na reta oposta, Japomar forçoit a carreira,, passando pars
a frente, acossado, a principio, por Palermo _à logo depois por Eager.
Persistindo aos dois o defensor do stud Rocha Faria continuou, firme na
frente e dos 800 em diante passou a ser atacado por Hercules. Este,
que viria- a ser o ganhador, esperou o direito para assumir o domínio
da carreira, fato que conseguiu sem muita dificuldade, livrando alguns
corpos sflbre os demais. Flghter, vindo dos últimos postos, atacou forte
nos metros finais, formando a dupla, sempre seguida de Treinador, que
chegou no terceiro posto. ."'••..

Movimento de aposta»
Concursos ..............

. CrS 12.873.100,00
, CrÇ ! 391.183,00

, CrÇ 12.664.285,00

/•" RESULTADO DOS CONCURSOS

Bolo simples — 11 vencedores com 5 pontos
Bolo duplo — 1 vencedor com 13 pontos....
Betting simples — 25 vencedores ......__..'.
Betting duplo — não teve vencedor

Crf 3.600,00
CrS 22.405,00
CrÇ 1.265,00
CrÇ 194.864,00

CASTILLO VOLTARA AO STUD
RUBRONEGRO f

O stud Rocha Faria acaba de res*
cindir o contrato que vinha man*
tendo com o jockey Guillermo Sil-
va, procurando, agora .obter os ser-
viços de Emigdio Caatlllo que já,
por duas vezes, envérgou a comi-
seta rubro-negra como Jockey cón-
tratado. Castillo encontra-se lncli-
nado em aceitar o convite, uma
vez que as condições estejam de
acordo com suas exigências, sendo

provável que o faça ainda esta ae-
mana. Todavia, 6 certa a presença
do chileno no dorso de Joiosa no
clássico de domingo.

Guilherme Silva, por sua'vez,
aproximou-se do stud Machado on-
de será provável que venta a fir*
mar-se como segunda' monta. Pelo
menos esta é a 'Impressão -que te*
mos depois que vimos o jovem
chileno, na manhã do ontem, cm

franca atividade no dorso dos
animais da cocheira' de Ernanl de
Freitas.'

SAO PAULO

Em disputa do Campeonato da
Segunda Divisão de Profissionais da
F. P. F. foram realizados os se-
luintes prélios:Em Bauru. Noroeste 2 x Mari-
lia 0. Com essa vitória o Noroe3te
conquistou o direito à promoção à
Primeira Divisão de ProHsMonais.

Em Rio Preto — América 1 x
Ferroviário de Araraquara, 0.

. — Em Jundiai .— Paulista, 2 x
Bragantino. 1.

Em Tupan, Tupan, 4 x São
Bento, 0.

-Togando nmistosi» mente em
Santos, a Portuguesa Santista empa-
tou com o Ipiranga por lxl.

MINAS GERAIS

Foi realizada uma partida amis-
to. a entre as equipes do Atlétieo
Mineiro e Sport Club Juiz de Fora,
cuja vitória pertenceu ao conlunto"carijó" pela contagem de 3x1.

Juiz de Fora — Prellando àmlsto-
semente o Tupi venceu o Tupinam-
bás, pela alta contagem de 5x0, de-
monstrando assim sua autêntica su-
perioridade, principalmente na eta-
pa final.

RIO GRANDE DO SUL

O prélio entre as equipes do Ren-
ner x Internacional, em disputa do

Torneio Extra, foi pontilhada de in-

cidentes e parallzações seguidas,
terminando com a vitória do pri-

meiro por 3x1. No periodo final,
então, o préllo apresentou várias jo-
gadas violentas, que prejudicaram
grandemente o seu transcurso.

No outro encontro o Juventude
venceu o Aimoré, por 4x1.

PARANÁ'

Em prosseguimento ao campeona-
to paranaense foi realizado o pré-
lio entre Palestra e Atlético, culo
marcador' apresentou o empate de
lxl.

BAHIA

Iniciando o campeonato baiano o
Ipiranga venceu o Botafogo nela
contagem de 1x0, numa partida bem
disputada desde os primeiros mo-
mentos.

O tento dos vencedores foi mar-
cado por Joãosinho.

A renda foi de CrÇ 43.009,00.
Atuou como juiz o árbitro pau-

lista Francisco Moreno, cujo desem-
penho foi aceitável.

SERGIPE

Em prosseguimento ao campeona-
to sergipano foi disputado o jogo
entre Club Sportlvo Sergipe e Vas-
co da Gama Sport Club, cujo mar-
cador apresentou 3 tentos contra
nenhum para o primeiro.

KíMK
Capital e Reservas Cr$ 28.000.000,00

83 ant» de serviço» dedicados à sua
ESTIMADA CLIENTELA

AVISO AO PO BLICO
Com autorização do Departamento de Concessões da Pre-

feitura do Distrito Federal, e, devido às obras de canalização
e pavimentação da Rua 24 de Maio, a partir de quarta-feira,
26 do corrente, a linha 82-Méier: Tiradentes, passará a tra-
fegar em ambos os sentidos pela Rua Barão de Bom Retiro
e Avenida 28 de Setembro.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 1954. i

COMPANHIA DE CARRIS, LUZ È FORÇA
DO RIO DE JANEIRO, LTDAí

(63616)

PÁREOS FEITOS PARA
0H(ip

Emi virtude dò número de
páreos ormados ¦ ser superior
aos! dezoito programados sema-
nalmente, ficaram', organizados
os seguintes páreos extras para
a reunião de quinta-feira, dia 3
de junho: . ¦ <

¦a!) 1.300 metros — Cr$ ...;
40.000,00 — La Chula 56,. Capi-
tânea ,56, Islândia, 56, Blond
Doli 52,Gurion 56, Corsária 56
e Ofensiva/ 56...• b) 1:600 mts.; (GRAMA - CrÇ
35.000,p0 — ,Tio.Amaral 58, Ar-
roz ' Amargo I 54,- Mangarito 60,
Mengo 56, Guarutnan 54 a Path
Knder 52.

DENTADURAS
MPLANTADAS

DR. WALTER1 KANITZ
DR. WALTER O. GONÇALVES : ;

LIVRE DOCENTE DA UNIVERSIDADE DO BRASIL .
Novo método americano de dentaduras, sem abóbada

palatina, sem g<-ngivas e absolutamente firmes pela im*
plantação de bases.

ESPECIALIZADOS NOS: ESTADOS UNIDOS
Rua da Assembléia, 104 - 9.° - Sala 905. Tel.: 42-3821

ção da égua Morena Rica, de acflr-
do com o pedido feito pelo proprie-
tário;

c) — suspender por seis (6) cor-
ridas o Jóquei F.oberto Martins
(Gladio): por quatro (4) o Jóquei
Waldemlro de Andrade (Buonacot-
ti) e o aprendiz Antônio G. Silvn
(Quinto): por três (3) o Jóquei
Lojos Mezaros (Sorriso) e o apren-
diz Geraldo Donato (Buril c Ama-
ragi; por duas )2> os Jóqueis José
¦Martins (Don Juarez) e Ubirojara
Cunha (Dourando) e por uma (1) o
Jóquei Emigdio Castillo (Lilibety),
todos por infração db artigo 155 do
Código (prejudicar os competido-
res:

d) — multar em CrS 500.00 o Jo-
quel Roberto Martins (Folleto) e o
aprendiz Luiz Domingues (Jonfor),
por infração do artigo 145 do Có-
digo (perda do boné);

e) — multar em CrS 2.000,00 os
Jóqueis Luiz Rigoni (Aratú e Cleo-
fas) e Ublrajara Cunha (Incendiado
c'Camila); em CrS 1.000.00 òs Jo-
queis Emigdio Castillo (Graal). Ar-
mando Rosa (Espada), Jobel Tino-
co (Téo) Dalclno Silva (La Vision)
e os aprendizes Luiz Domingues
Jonfor) e Lidio Lins (Hercules) í
em CrS 400,00 o Jóquei Fulberto
Delgado (Tucumana) e o aprendiz
Almir Cardoso (Only One), todos
por infração do artigo 156 do Có-
digo (desvio de linha);

f) — multar em Crt" 500,00 os tra-
tadores Celestino Gomes (Bomba
H) e Oswaldo Feljó (Impressiva),
por infração do artigo 84 do Códi-
go (não terem dado no prazo regu-
lamentar os compromissos de mon-
tarlas de suas pensionistas);

g) — multar em CrS 500,00 os
tratadores Alceblades D. Monteiro
(Diablnha) e Guilherme W. Santa-
na (Encantada), por infração do
artigo 44 do Código, alínea o (não
terem apresentado as blUsa» dos
proprietários de suas pensionistas);

h) — designar o veterinário Dr.
Octávio Dupont para fiscalizar o
disposto nos parágrafos lfi, e 2.° do
artigo 25 do Código de Corridas;

1) — mandar exar.iinar pelo ve-
terinárlo oficial da Sociedade a
égua Gran Star;

J) — chamar a Secretaria do Hl-
pódromo sábado próximo, dia, 29,
o tratador Fernando Pereira Scnei-
der;

k) — ordenar o pagamento dos
prêmios dns corridas de 13, 15 c
16 do corrente mês.

rSCSMMA PARA A PIÍÓXEMA

1" Páreo — ás 11,10 horas — l.lioil
metros - CIS 30.000,00.

Ks
— 1 Murem» Linda  7 52

9 MArt»  (I 52
- 3 Cofap  5 55

. . I Bncabol  4 52
— 5 Baby  1 58

6 Basula.  3' 50
- 7 Vifia dei Mar (x) ... 0 50

II Ever Frlend  2 S0
(x)' Ex-Brulete.

2<» Páreo - ás 14,35 horas — 1.30U
metros — CrS 40.000,00.

Ks.
- 1 Rarltan  6 511

— 2 I.unern  3 56
— 3 Augura  1 50

4 Aibirn  2 5J
4—5 Escarlate  4 50

Franja  5 50

3« Páreo — ás 15 horas — l.oon
metros — CrS 30.000.00.

Ks.
- 1 Bola Azul  3 50" Caimé  0 54

— 2 Charuto  4 5d
Creoulo  0 60
Tiberlus  7 52

— 5 Olinda  5 58
0 Good Frlend  8 52

,7 Diablnha  2 52
— 8 Látex  10 58

9 Baiano '.  1 60" Odilon ' 11 58

4° Páreo — ás 15,30 horas — 1.400
metros — CrS 30.000,00.

Ks.
— 1 Sarllho  5 52" Manicoré  -4 52
— 2 Bomarsito  7 56

3 Crosby  1 56
- 4 Pan  2 60

Fair Copy  0 52
— 6 Edimburgo  3 55

Eônio  8. ">>|
" Certerlto  9 52
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Seguros contra fogo
CIA. OE SEGUROS

Argos fluminense
cunDaOA ew»B«5

AtrtMOEGA.7(£DIFlDÍ» PRÓPRIO) -
RIO OE JANEIRO
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H

5" Páreo _ a. i, hormetros - CrS 30.ooo.co -_"ÈJtfljJ

- 1 MitlraquiU .. .K."Jonblon ,'. "
Tasso .... Jj *l
Ever Frlend '.."! !I 

?- 5 Nnlda  JJ *
6 Ncnn  '5 «
7 pícaro :::;••••,.°»
8 Spcnccr  

'! S'
3-9 Abelhudo ?

10 Prisco  H
11 Palodlm ,5 J!" Nncola  

D
.'» - 12 Picardo  ! '•

13 El Chnnado ...! , S14 Pnlomilo ,S !15 Ibnrl  
"" \] »" Sc""° ::::::: '18

6» Páreo - "General Flores e,Cunhn" _ As. 16.30 horas _ ! &metros - (Betting) - CrJ 73.000^

1 — 1 Mlnoclilno „" Ncxt  JJ
2-2 Glbaláo 8

Treinador "'
— 4 Joremon  

Jí
Pnctolo  5 ;'— 6 Tio Gabriel "" , SJ" Corruplão "" j j[

70 Páreo - às 17 hora» _ í mmetros — Cr$ 35.000,00 _ (Betting),

Ktl — 1 Noviço « „2 Attacker , ÍJ
2-3 Vardam  

"' 7 
_Toropi 's »

3 — 5 Grumete _ _,Ituano í 2
4-7 Islete í S

8 Don Euvaldo  « S" Cabo Frio  ; Jj

"EMPRESA DE OHBUS PÁSSARO
MARRON S/A"

FUNDADA EM 1935
"A pioneira do transporte do Vale do Paraíba'

Partidas simultâneas do Rio e de São Paulo, às;
7,00 - 8.00 - 9,00 - 12,00

PREÇO Cr$ 115,00
pr~" ——|
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"Famosos OM. Coaches "cõm UtiltronnS fêcllnávels"
Estação Rodoviária Fones: 23-460523-4003 

q-— (43-4676 /:

DESPACHOS DE ENCOMENDAS:

Praça Mauá n.° 13

Cratrafe
o sen
peso

A CORDURA EXCESSIVA
PODE TORNAR-SE PERIGOSA

As estatísticas das compa-
nhias de seguro, em todo o
mundo, já o comprovaram:
a longevidade é sensível-
mente diminuída nos obe-
sos. Emagrecer, quando se
pesa demasiado, não é, pbr-
tanto, apenas questão de vai-
dade: a proteção da saúde
o exige! Quais os métodos
mais eficazes? Quais os ti-
pos de exercício_que se de-
vem adotar? Ê indispensá-
vel seguir uma dieta? Pro-
cure conhecer o folheto que,
sobre o assunto, preparou
o Departamento Médico da
Sul America.

GRÁTIS!
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A Sul America lhe oforeeo, gratullamenle, o
folholo "A obesidade, tua causa e seu traia*
mento", com tudo que vocA precisa taber ló*'
bfs a eiiunlo. Foça-o ainda hoje.

_A BÜI. AMERICA * CAIXA POSTAL, 171, RIO DB JANEIRO
, Peço-lhes qut me rtmttam o folheto "A OOttidadt, raa-V .. •' ;' coum o ieu tratamento"

Nome,

. Data do nue. i dia.

Prollttla

tfeiii

, mês_ ,ano_

Snl America
Companhia National dt Segure»

de Vida, Fundada era 1895

_ Cai__do»__ Tem fllhosf.

-N.» Bairro

Qdade.
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