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GIOVANM GRONCHI ELEITO
PRESIDENTE DA ITÁLIA

Teve assegurada a vitória quando o Partido Democrata
Cristão lhe deu o apoio

ROMA, 30, O sr. Giovanni Gronchi,
democrata-cristâo da ala esquerda,
de 67 anos, íoi eleito presidente da
República esta noite, no quarto escru
tinia realizado no Parlamento ita-
lisno. Sucederá a Lulgt Einaudi, de
•1. anos, cujo mandato de sete anos
como primeiro presidente da- Repú-
bltct no após-guerra expira a 11 de
maio.

[O sr. Gronchi, presidente da Câ-
msra rins Deputados, teve assegurada
a -vitória guando a maioria de seu
Partido Democrata Cristão lhe deu
«polo,:* última hora.
:-Gs partidário» primitivos de Gron-
ehl incluíam cerca de 150 rebeldes
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entre os 357 demonratas-cristãos, so-
cialistas e comunistas.

Sua vitória foi amarga para a di-
reçSo do Partido Democrata Cristão
Inclusive o sr. Mario Scelba, pri-
meiro-ministro, o qual,' originária-
mente, se .opusera a Gronchi por seu
apoio a uni movimento para romper

.a coligação centrista que tem gover
nado a Itália há sete anos. Os demo
cratas-cristaos objetavam também a
sita campanha por uma aliança com
os socialistas, chefiados pelo sr. Pie
tro Nenni, detentor de um prêmio
de paz Stalln.

O resultado oficial do 4.» escruti
nto, no qual uma maioria simples
de 43 votos era necessária para a
eleição foi o seguinte:. Gronchi
659; Einaudi — 70; outros candidatos
— 11; votos em branco — 93; anula
dog — 2.

Gronchi leu em voz alta os nomes
nas cédulas de votação, em sua còiri-
dição de presidente da Assembléia
Toda a Assembléia e o público nas
galerias ficaram de pé e aplaudiram
durante vários minutos qüandp Gron-
chi anunciou o 422,« voto para si pró-
prio. obviamente emocionado, êle le
vantou-se para agradecer a ovação.
Ao que parece, o maior número de
votos em branco íoram dados peloscomunistas. -

Anunciados os resultados] Gronchi
deixou «eu lugar na presidência e,
acompanhado de aplausos, retirou-se
da Câmara. Os parlamentares fica-
ram de pé para cantar as primeirasestrofes do hino nacional.

A revolta no seio do Partido Demo-
crata CristSo causou a derrota docandidato oficial da agremiação, se-nador Cesara Merzagora, independen-
te, e íêz malograr o esforço para queo apoio fosse entSo transferido paraEinaudi, atual presidente.

Durante a série de escrutínios queresultaram na. ,eltlça"0 de Gronchi,

Investigação e
sobre a

pidemiologica
e

fagistràdos 12 casos novo$ nas crianças vacinadas
* \ nos Estamos Unidos

WASHINGTON, 29. Doze novos ca-
sce de. poliomièlite íoram assinalados
hoje iia Califórnia entre crianças re-
centémente ihpculadaa com a vacina
íallc ÍBntretanto, o dr. Leonard Scheel,
cirurgião geral e chefe do Serviço
dç Saúde Pública dos Estados Unidos,
reiterou sua confiança na vacina Salk
• declarou que "nada há de estranho
no panorama da poliomièlite no pais-**tt<ai*w'!fo<*>'#ò«':Wtâ 8fençjo; Baude..,do :Estiáo. da .Genwt,. -hi.^
acompahhada de»perto". Disse'qué p(ir.L~ii&s3, ,: - "¦"'•¦ - -
Serviço d* Saúde Pública dos Esta
de* Unidoi havia registrado 106 novos
casos de poilómlellta em 47 Estados
n* semana pássa^a^ 

'contra 
1Í7, na

meaíma semana do ano passádi Atí
serem reUtados^ «ovos casoç. dc ho-
Je, tinham ;ooo^dq*,cüíC9 casos -, da
moléstia em crianças inoculadâá com
a -vacina do dr. Salk., Quatro destas
tinham recebido vacina preparada
por um laboratório em Berkeley, Ca-
lifórnla, sendo interditados todos os
fornecimentos dessa compáhhiiu Uma
investigação exaustiva está agora em
andamento para determinar se a vaci-
na Ber-keley apresentava alguma ia-
lha ou se todas as crianças afetadas
haviam contraído* doença antes de
receber as injeções. A maioria dás
crianças adoeceram, menos de uma se-
mana após as inocuiaçfles, embora a
poliomièlite leve normalmente de"" 10

a 14 dias para se desenvolver depois
dé contraída, o quinto dos primeiros
casos náo tinha ligação com a vaci-
na produzida em Berkeley, Califórnia.
Neste caso, um menino de seis anos,
em Colümbus, Geórgia, teve a mo-
Iéstla manifestada quatro dias depois
de receber uma injeção da vacinai
preparada em Indianopplls. O dr. J.
W. Murphy, . do Departamento de

que o elemento tempo nó. caso dó me-
nino "indica, que éle estava em pe-
rlodo de incubaçào da doença" na
ocaslSo em que íoi vacinado. ,i

.íunclonário^do- .Serviço: de 'Saúde,
procurando evitar, se propague o pá-
nico entre milhares de 

"pais 
de alu-

nos. que estão sendo vacinados em
todo-, o pais, disseram que as crianças
vitimadas podia estar com a doença
antes da vacinação. A vacina Salk
náo era cem -por cento eficaz e um
mês ou mais «rá necessário para pro-
pprclonar imunidade. "NSo se pode
esperar qué a vacina de proteção logo
após a primeira injeção" — disse o
sr. Scheel.

O Serviço de Saúde anunciou ao
mesmo.tempo que organizou uma In-
tensa rede para o registro de cada
caso de poliomièlite que ocorrer este

soube-se que Scelba lhe dirigiu um
apelo para que retirasse sua candi
datura, argumentando que sua vitó
ria solaparia a confiança dos aliados
ocidentais da Itália. Consta que
Gronchi aqulesceu, mas que os re
beldes democratas-cristáos o apoia
ram, nègando-se a transferir seus
votos para Einaudi.

A vitória dé Gronchi -representa
praticamente uma crise de gabinete',
pois significa que, em qualquer íu

(Continua na 7.» página)

Pesada derrota dos rebeldes em Saigon
Diem §ecidÍdo a levar a luta até «ao fim

Desatendido o convite doimpêradorBaoBai-^ de mortos, feridos e
desabrigados?.- Grande presa de guerra conquistada pelos pára-quedistttê
SAIGON, 29, As forças leais

expulsaram os homens da seita
de Xuyen do "Bairro da Morte".
Mais de 1.000 pessoas perderam
a vida, e 3.000 ficaram feridas.
Entre os mortos se inclui a jor-
nalista francesa Marie Aline de
Huchepot.

Aquele bairro é o que corre
ao longo da Avenida Gallieni;
por ali os rebeldes se infiltraram
em Saigon. Uns 200 estão en-

Um soberano demo^talá

^^Hbi;. éÊF* VeaSt .-'"'".v" 
'•flf^ss ¦'"¦* 
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O Rei Gustavo Adolfo, ídolo do povo sueco, consentiu em
ser fotografado cjuando, ha inauguração de uma instituição
hospitalar,, se submeteu a um teste visual. Findo este,
perguntou: •— "§c|u normal?" — O médico respondeu:;•—' ifperfeitamente normal, ma j estade"

Â campanha peronista
contra os católicos I

--'"¦'.¦ ¦"¦,>'.

Um suposto complô --— Sacerdotes c católicos pr$-
sos-—OMdeus da Argentina" amaldiçoa os minis-

tros de Deus, segundo o órgão qué se intitula
, "Democracia"

BUENOS AIRES, 29. Faltando
48 horas para que o- presidente
Perón se dirija às, massas, em
seu tradicional discurso da Pra-
ça de Maio, no. Dia Internado-
nal' do Trabalho, a guerra fria
entre a Igreja e o.Estado amea-
cava degenerar-se rapidamente
em luta acesa.

Éden apresentou o programa
do Partido Conservador

O governo aprovou os planos para enfrentar as con-
seqüências da greve dos ferroviários

LONDRES, ao, O Partido Conserva-
dor está uiiido para garantir a pai, o
pvogresso social e a liberdade do in-
dlvlduo, declarou sir Anthony Éden
apresentando a 800 jornalistas ingleses
«•estrangeiros ó manifesto eleitoral
dêsse partido."O 

primeiro ministro insistiu em pri-
meiro lugar nas questões de política
externa. "Nio se deve subestimar —
disse êle — os progressos feitos na
Europa, no Oriente Médio e no Ex-
tremo Oriente. Há uma certa espe-
rança de se chegar a qualquer acordo
entre a Rússia e a Europa ocidental.
Repito, como declarei no prefácio do
manifesto conservador, que sou parti-
ilárlo de conversações em qualquer
escala que seja ae estas tiverem pro-
habilidades dc êxito".

> A declaração dc Chou En Lai. disse
ainda sir Anthony Éden, sobre nego-
riaçôcs com os Estados Unidos parece
permitir abordar de maneira nova e
•mais encorajadora a procura de uma
•oluçío para n problema de Formosa.
'A situação internacional modificou-se
ho decurso das últimas semanas dc
modo bastante animador.

; Voltando à FcjroeSi,'-»lr Anthony
Xden recordou a missão de qale íoi
Incumbido Treveylan, encarregado de
negócios britânico em Pequim, depois
da volta de Chou En Lai. Á GrS-Bre-
tanha — precisou o ministro — ajàgirme
Inteira responsabilidade dessa demar-
èhe, "cujo resultado será interes-
aante".
. Passando em sosuida ao programa
conservador em política, interna, o sr,•Éden recordou que o sett partido t
*»vorivel a urda "Democracia de pro-
prietários"."A Inglaterra, disíe 41*. está no U-
tnisr de uma.nova revolução indus-
trial. cujo plano de construçío de cen-
trais «letro-atomieaa ê- a> primeiro ad-

[BANCO DELAMAREJ
^^***"^***h«B^

^ 

¦

anos, apoio total da União .da Europa
Ocidental e,' manutenção das tropas
britânicas no continente enquanto os
aliados européia o desejarem, apro-
vaçáo, agora que os acordos de Paris
estSo ratificados, dè qualquer confe-
rência útil, em maior escala, com a
Rússia. No que concerne ao Extremo
Oriente, o manifesto apoia, a posição
governamental; cessação das hosUli-
dades ne estreito de Formosa-, evacua-
ção das Unhas costeiras chinesas e
exame, em tempo oportuno, da quês-
tão da representação chinesa nas Na-
ções Unidas;

3o) .Çí>.mmonwealth e Colônia: mui-
tiplicação dos contatos e conferências
entre membros do "Commonwealth".
investimentos no '.'Commonwealth" e
colônias; continuação da. política da

(Continua na 7.*> página)

nal. Essa revolução deve favorecer a
expansão da atividade econômica do
pais, objetivo essencial do nosso par-
tido".

Essa expansão, acrescentou o pri-
meiro ministro, não pode ser obtida
senão pela política econômica e fi-
nancelra seguida pelo chanceler do
Erário, sr. Butler. política destinada
a desprender novas energias produ-
toras. Depois de ter prognosticado a
estabilidade dos preços e o desenvol-
vimento da produtividade agricola,
sir Anthony Éden recordou que o go-
vôrno conservador tinha construído 1
milhão de casas depois, do fim de 19S1
e pretende realojar 200.000 pessoas
msl alojadas, por ano. Também anun-
ciou a construção de novos hospitais
e afirmou que o rartido Conservador
procuraria dar à nação o melhor ser-
viço de saúde que esta possa pagar."Nós nos apresentamos ao pais —
concluiu o primeiro ministro — como
um» equipe coerente".

E' o seguinte o manifesto eleitoral
conservador: A nossa política deve ser
positiva, escreveu Éden no prefácio."Precisamos procurar dissipar a des-
confiança que envenena atualmente a
atmosfera entre o Ocidente e as po-
ttacias comunistas", continua,o pri-
meiro ministro depois-de ter reatir-
mado a necessidade da Inglaterra de
fabricar a bomba termo-nuclear.

Éden precisou no prefácio: "Não
pouparemos nenhum esforço para che-
garmos a reuniões com os' dirigentes
da Rússia e para tentar entrarmos cm
acordo, na mesa dc conferShtias, sò-
bre propostas que tornem possível um
novo progresso paia o desarmamento
e para * segurança universais."

O manifesto, intitulado "União pela
paz e pela prosperidade", consta dos
seguintes capítulos:

!•) Falência da experlínda traba-
Dilata;

a») Má poliUca conservadora pela
paz e pela segurança. A necessidade
de fabricar a bomba "H", d* levar
em conta as questões fundamentais
que separam» mundo livre do mun.-
do comunista, apoio tíe um plano i-

(desarmamento- í*r*l e progrejsiw», 1já <8e Estade,
manutenção rie «tsrvíço miüUr d» %V GRA-BRETANHA

"Democracia", dedicando; bas-
tante espaço à suposta conspira-
çào católica e a um atentado a
bomba, disse qüe "temos nossa
primeira vitima do clero. O^rpri-
meiro sangue de nossas legiões
íoi derramado na nova batalha
iniciada pelos inimigos do povo
soberano. O Deus da verd«áâci-t
da justiça cairá sobre êstesbár-
baros com toda a sua sagrada iú-
ria. E se Deus não o fizer, nós
o faremos"; ,

Em outras matérias, "Democra-
cia", que entem foi bastante raio-
deirada, comenta que "Cristo em-
punhoud chicote para expulsar
os mercadores do templo. Mais
uma vez, o povo telvez tenha de
erguer o chicote para limpar as
igrejas de Deus".

"Democracia" declara também
què 

"os ministros católicos pre-
tendem fazer crer que executam
a vontade' de Deus quando aten-
tam contra o Estado soberano.
O deus da Arpentina os amai-
dàçoa, porque eles conspiram
contra o maior dos deuses —
nosso pais'?. __

Temendo incidente, as escolas
públicas estão enviando os in-
ternos para casa. Enquanto isso,
tem sido profusamente distribui-
do volantes convocando os traba-
lhadores para a missa dè do-
mingo.

À cerimônia anual de entrega
de espadas aos novos guardas-
marinhas foi realizada hoje, mas
pela primeira vez íoi cancelada
a cerimônia de benção das ar-
mas.

Infcrcvs-se que a situação é
tensa em Mnl • ciol Plata. onde a
polícia está à ^procura de desço-
nhecidos que ontem picharam as

(Continua na 7.» página) !;

trinefeirados no. dançaria ,fGrand
Monde",

Luiz. Guilbert, da VU. P., íoi
ferido por metralhadora quando
ia á Cntolon entrevistar o chefe
dos T/èbeJdes',

A vitória fortalece a posição do
primeir&-ministro Diem,.' que o
governo americano continua apo-
iando. :Q general Collins, envia-
do de .Eisenhower, partiu de
Washington para Saigon.

O general Paul Ely, Alto Co-
missárió da França, procurou a
noite Passada efetivar uma tré-
gua; ODieíh respondeu que tinha
decidido "levar até o fim a luta
contja os. rebeldes.

Asa'.íôrças leais reiniciaram às
17 hófas o ataque ao dancing, úl-
timo baluarte rebelde em Saigon.

A vprêsà; de guerra no Liceu
PetPüsftü, ocupado de manhã pe-
l«3s Vpáíà-quedistas, inclui 17 me-
tra\hadóras pesadas, 17 íuzis-me-
traínaiioras, 60 íusis Thompson,
enorme estoque de revólveres e
muhia}ões 

"suficientes 
L .para; ali-

mentirem tam batalhão. (F.P.),

CONCELHO DE MINISTROS

SAIGON, 29. O gabinete, de-
pois de. examinar a carta do Im-
perad.or.Bao Dai, resolveu con-
siderar quéva presença de Diem
é necessária no pais e que a atri-
buiçãp de novos poderes ao ge-
heral Nguyen Van Vy teria con-
seqüências, indesejáveis. Conse-
qüeritemehfe, Diem não irá a
Ganhes ,e o general conservará
suas funções de chefe do E. M.
(F.Pp-.;

i^LEGRAMA '

CÀNaNÍSSi:í9. Em resposta ao
cohvité /.enviado ontem, o Impe-
rador* Bàci Dai recebeu o seguín-
te telegrama: — "A presença do
Priméiro-Ministro é necessária
aqui,; Ninguém tem autoridade
para súpstituí-lo".

Isto.parece significar que.Bao
Dai deixou de ser o árbitro da
situaçãtt,' (U.P.).

• 'B 
INFORMAÇÃO

CANfíES, 29. Depois de rece-
ber a sçiesposta de Saigon, Bao
Dai «âhiSurregou o general Van
Hinh,' qüè está em Paris, de uma"rrdgjtórj-'-ide informação" na In-dogma. (F.P.),
O^NÇIDENTÉS DE SAIGON

PARIS, 29. O presidente do
Conselho, Edgar Faure, declarou
à imprensa: '!Qgoverno- acom-
panha. com ^igilârlcia e resèfva,
P^ilÀ Vifet ííâm adquiriu.adn-
di?írcn%nciífc;Ò8 lncidè.'fltes-de saif

on;™!"? entanto, e3tãò de acôr-
o conr previsões feitas por cer*

tos espíritos'há^muito tempo",
Edgar Faure prestou homena-

gem à atividadalé à pessoa de
Ngo Dirih Diem; parece porém,
dar a ientender què não está
adaptado à misstío que lhé foi
confiada. "Não cabe-todavia ao
governo francês Jíémediar a si-
tuação, acompanhada !ém estreita
ligação pelos govttfrinos francês e
americano. Voai receber o em-
baixador dos Estados Unidos pa-
ra uma conferência?' sobre essa
situação".

A seguir o presitlente do Con-
selho prestou homehagém ao ge-
neral Paul Ely, Comissário da
França na Indochihií-; "Deu pro-
va de todas as qualidades neces-
sárias à missão de Conciliação".
(F.P.).

ESMAGAR õ| R|èELDES

SAIGON, 29. Dierrt^deu come-
ço à ofensiva para esmagar os
rebeldes do Bihn Xuyen. Em
reunião extraordinária, o gabi-
nete autorizou Diem a fazer caso
omisso das indicações de Bao
Dai.

A artilharia destruaíi o Q. G.
rebelde em Cholon, ciqade adja-
cente, e íêz ir pêlos ares a ponte
que ligava o Q. G. ji-esta ca-
pitai. (R.).

INCÊNDIO.'

SAIGON, 29. Um incêndio de

origem «iesconhecida propagou-
se rapidamente sobre cerca de
dois quilômetros quadrados.dehabitações de refugiados, destru-
indo centenas de barracos de pa-
lha / e cobrindo a cidade de es-
pêssa fumaça. Receia-se qüe' o
incêndio tenha causado muitas
vitimas. Corre que o comandan-
te rebelde Van Vien íoi ferido
durante o bombardeio.

ARDE O Q. G.

SAIGON, 29. Ém violento con-
tra-ataque^ -as tropas atearam fo-
go ao QG rebelde, (U.P.).

CONSULTA

nos círculos oficiais o receio de
que as lutas nò Vietnam se con-
vertam em instrumento'"do* boi-
chevistas do Vietminh, um por-
ta-voz do Ministério do Exterior
declarou.que este pais, os Esta-
dos Unidos e a França estão em
consulta por via diplomática. —
(U.P.).

SEM ABRIGO
SAIGON, 29. 20.000 pessoas

ficaram sem abrigo em conse-
qüência dos incêndios que devas-
taram Saigon e Cholon nestas 24
horas. Refugiados invadiram o
bairro dos negócios, do lado do
porto, amontoando trouxas de

LONDRES, 29. Aumentando roupa nos passeios. (F.P.).

DESASTRE AÉREO

SAIGON, 29. Um raviSo Que
conduzia Dixie Rc-ce, chefe do
Departamento Fotográfico do
Serviço de Informação do» Está-
dos Unidos, caiu ao solo vérioi
quilômetros a suleste do aubúr-
bio de Cholon; é ignorada i aor*
te de Reese e do piloto francis.
(U.P.).

VITIMA

SAIGON, 29. O correspondjn»
te de um jornal francês dp in»
terior íoi vítima da explofío dt
um morteiro - üus lhe atingiu o
peito. (F.P.).

O SUMO PONTÍFICE"Retrato do natural"
pelo Príncipe Constantino da Baviera

C.APÍTÜLO XIII

O batizado do futuro Pontífice — Sua infância em Orano -— A primeira mina
Ao domingo, o Vaticano ador-

mece. No domingo 9 de março
dé 1952 fui à Via di Monte Gior-
dano 34. Apesar do nome, não é
uma das sete colinas romanas, e
sim uma pequena encosta com
vielas a ambos os ladoã, e velhos
às portas. Crianças brincavam
entre caixotes de lixo. E o bair-
ro, aparentemente pobre, tem
distinção; coroa-o a residência
dos Orsinis, uma das mais ve-
lhas famílias romanas, cujo bra-
zão esculpido em pedra encima
o portão.

Naquele n. 34 nascera Eugênio
Pacelli.

E' uma casa de altas, janelas
estreitas, como centenas de ou-
trás. Logo me rodeou a multidão
de curiosos. Uma velha de olhos
amarelados puxou-me pela man-
ga. Declarou, entre confirmações
dos outros:

— Tenho 94 anos...
Ninguém na rua ligara impor-

tância ao dia'2 de março de 1876.
Os Pacelli tinham tido o 3.° fi-
lho. Giusepina era a mais velha;
depois Francesco; e agora Eugê-
nio. Filippo Pacelli; preurador,agradecia a-D. Virgínia Gracip-
sa — dona de casa emérita e mtie
modelar*'.. Que mais pode desejar-,
üm homem?*' --; perguntava [\a
Vizinhança,

Dois dias depois, era o batiza-
do; uma ama romana, gorda e
otimista, levando nos braços um
bebê embrulhado em sedas bran-
cas bordadas a- ouro, segundo o
uso romano nas boas famílias.
A velha confessava: — "Ehtre
nós, a criança não era bonita.
Encarnado, enrugado..."

Don Filippo caminhava com
orgulhosa compostura, torcendo
às vezes as guias do bigode — c
usando as suas condecorações de
advogado pontifício. Não era ri'
co mas era bem nascido, e pra
ticante fiel. Os Pacelli aproveita
ram para marcar posição ante vi-
zinhos "liberais".

Marcantonio Pacelli, avô do re
cém-nascido, era alto funcionário
do Estado Pontifício ainda exis
tente; íôra enobrecido por Pio IX
em 1853 com o título de Água
pendente, ao qual em 1857 se
acrescentou o de SanfAnpelo in
Vado. Com o tempo, os Pacelli
subiriam ainda. O pequeno
Francesco — que ali acompanha-
va o irmão, vestido de veludo
prêtò —foi feito Marquês Heredi-
tário em 1929 por Pio XI, em
agradecimento à sua atuação nos
Acordos de Latrão. E 12 anos de-
pois, o Rei Vitor Manuel surpre-
endeu a todos elevando os filhos
dele a Príncipes Hereditários.

Nunca Filippo Pacelli o son-
nharia. Para êle, o Rei era um
intruso em Roma. Via com hor-

ror os seus soldados de penas na
C&bfiffl

O cortejo do batizado foi para
a.Igreja de S. Celso e S. Julião.
Só a mãe ficou em casa, seguin-
do-o da janela.

A velha, e os presentes, da-
vam-me detalhes. Houve peque-
na festa, depois do batizado; a
criança era pegada ao colo pelos
convivas; um sacerdote chama-
do Jacovici íoi com ela nos bra-
ços até uma janela, e olhando a
Basílica de São Pedro, disse: —
"Dia virá um que os homens
honrarão esta criança sob essa
Basílica."

Indaguei se a velha íínha es-
eu tado tal profecia; todos em
volta a abonaram com lestemu-
nhos dé velhos parentes e ami-
gos. Entretanto pude entrar na
velha casa c não vi a Basílica,
de nenhuma janela. Fui à Igreja
de S. Celso e S. Juliano; está
em ruínas, e a Paróquia foi dis-
solvida; no livro dos Registros,
transferido para o templo de S.
João dos Florèntinos, encontrei o
nome de Eugênio Pacelli, na data
de 2 de março de 1876. A mar-
gem, a vermelho: — Sua Santi-
dade.Pio XII.

Disseram-me que íôsse a Ora-
sei; sé- queria mais pormeraores .d_a.
sua infância. Fui.

E;' um lugarejo.perto, do La-
go Bolsehà,'Sôbre umà encosta: os
Pacelli tinham ali uma residen-
cia estivai. Todos, em Orano,
falam no Papa. Sentei-me nos
degraus da residência com a má-

quina fotográfica em evidência, à
espera que alguém aparecesse.
Logo se íoram aproximando ou-
tros velhos e velhas, anciosos de
citarem reminiscências.

Os Pacelli passavam ali o ca-
lor do verão. "Estou a ver o Eu-
gêniozinho com o cabelo em
franja sobre á testa" — dizia um."Costumava ir nadar no lagoe
vaguear pelas matas" — Infor-
mava outro. "Era bom cavalei-
ro". E todos lembravam: —•
"Andava sempre sozinho".

— Já então... —murmurei. .
Uma velha recordou: — "Quan-

do penso que eu lhe 11 algumas
historias de mártires,.. E hoje
é Papa. Um dia me disse que
também gostava de ser mártir.

Outra: — "Quando as outras
crianças brincavam às lojas, êle
brincava a dizer missa". Mostra-
ram-me um velha e dura foto-
grafia onde estavam Francesco
e Eugênio entre vários amigos. O
futuro Papa era o mais pequeno,
com um paletó abo toado, grava-
ta de pintas, e a expressão mui*
to séria. "Foi de aqui para a
Escola Regia de Gramátlcs'";, ;

* * ... 
',.-'".';v'

• .*^á*>é!"ái?t*nhe*^
um advogado pontifício frequen-
tasse uma Escola Réaitu Noítem*
pós de ^UmUertol —quando ira
elegante cruzar ás ruas de Roma
numa charrette, e dè cartola —

(Continua aa T.» página)
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UM PASSO PRELIMINAR
PARA MUDAR 0 CÂMBIO
— comentam jornais americanos

aludindo à decisão brasileira
sobre o café

NOVA YORK, 29. O "Journal
of Commerce" afirma que os co-
merclantes Interpretam a suspen-
são temporária, no Brasil, do pro-
grama de subsidio aos preços do
café, como passo preliminar para
modificação nos tipos de câmbio."Em Nova York, os círculos co-
meiciais acreditam que a medi-
da de ontem, pondo íim ao subsí-
dio, é o primeiro passo no sentido
da adaptação do dólar de exporta-
ção à realidade do cruzeiro. O ex-
portador de café recebe agora,
além do tipo oficial de câmbio, de
18,37 cruzeiros por dólar, uma bo-

nlíicação especial para o café, de

Resenha Internacional
AUSTRÁLIA — Ma|s de mil esta-

dantes levaram a efeito demonstra-
{Io nas imediações da.' Universidade
de sidney onde entraram em choque
eom «sérca de cem policiais, llezoito
estudantes foram presos. A mani-'estaçiõ tinha por ,-,!-,jeaivo exi»lr das
autoridades do trânsito a colocação
de sinais nas proximidades Ja Uni-
vcrsldxde.

DINAMARCA — O dr. Olaf Hal-
vorstai. cujos amigos em Klaksvik,
nestas ilhas, estão em revolta contra
a sua. demissáo de um hospital local,
disse at» i-eporléres hoje que deseja
regressar à Dinamarca.

KSTABOS UNIDOS — Eisenhower
astinon ato proclamando e 1* de maio
como dia da lealdade.

• . «O* Estados Unidos consJderwn"proveitosos" os esforços da GrS-Bre-
tanhm para escurecer, por intarmá
dio do seu representante diplomático
em Pequin. * propôs,!* ,u <»iin* d*
m.?t.wm&tx sebre Fnrmos» — d*-r/Atou «m porta-voi dt» DepsrUmtn-

Graham, que hoje completa o reu
KW» aniversário natalicio, tern S fi-
lhos, 11 netos c 15 bisnetos. Diz ela
ter esperança da vir a conhecer os
seus tetranetos.

Encontro Pinay-Adenauer
A conferência de Viena

Libertados prisioneiros austríacos dos cam-
pos de trabalho escravo da Rússia

BONN, 29. Antoine Pinay, minis- francês, Prançois-Poncet. Na* con-
tro do Exterior da França e sua versações da tarde, estavam pre-
comitiva chegaram as 9,55 ao pa-
lácio "Jchaumburg, sede da chan-
celaiia, onde iniciaram as conver-
saçóes franco-alemas.

Pinay, interrogado pelos jorna-
listas ao sair do Palácio após a
entrevista desta tarde com Ade-
nauer, declarou: "Estou satisfei-
to". Adenauer. que o acompanha-
va, acrescentou em francês:"Também eu", (F.P.)

ACORDO

BONN, 29. A França e a Alemã-
nha chegaram a acordo eni'favor
de uma Conferência Quarjupia, se

Iugoslávia — u. Nu. primeiro, se comprometeram a procurar a
ministro da Birmânia, visitará % lu-
goglávia no próximo mis, coaifnrme
se anuncia oficialmente.

JAPÃO — Setenta e sete mü j*-
ponèses visitaram hoje o Palácio Im-
perial para apresentar seus respeitos
ao Imperador Hirotüto por motivo
da passagem do seu 54° aniversário
natalicio.

POLANIA — O coverno polonêsrecusou aos Estados Unidos autori-
zaçio para organizar uma exposição
em Vars&via, consagrada i aràÜTaçlo
piciíka da energia, aíemiea, anoaeia-
se hoje no Departamento de Catado.

SUÉCIA — Uma senhora teheca,
fixada na %uécía como refugiada, de-
a -Suécia par amor ao marido, dire-
tosr de. nm« companhia « tenente do

sentes todos os membros das de-
legações. (U.P.).

LIBERANDO O COMERCIO

BERLIM, 29. A Alemanha pre-
tende liberar 70 a 75% do seu co-
mérclo em dólares "dentro de ai-
gumas semanas", anuncia um fun-
clonário do Ministério da Econo-
mia. Agora 57% do comércio em
dólares se fazem livremente.

Em 1954, o déficit em dólares
da Alemanha totalizou 176 milhões
sendo coberto pelos gastos das tro-
pas americanas. (R.).

A CONFERÊNCIA DE VIENA

VIENA. 29. Llewellyn Thompson;
embaixador e alto-conüssario dos
Estados Unidos, entregou a Figl,
ministro do Exterior, uma nota pre
cisando o desenvolvimento da con
íerêncls. dos Embaixadores.

— A presidência caberá a um
dos representantes das quatro po-
tências, em rodisio; ficando a de-

direita do

A sra.
- toe de um* cemna-ahia a tescmtc do

KeHa'XegijKe*ío Antí-Aérea 6* Estocolmo.

rcunlflcaçfio da Alemanha, redu-
çao da guerra fria, unidade euro-
péiaí, e colaboração econômica mais
estreita entre as nações do oeste

Adenauer e Pinay se püscrsrs
rapidamente dé acordo sobfe.íás
ses assuntos.

Conferenciaram na Chancelaria
acompanhados apenas dos seus co
laboradores íntimas Almoçaram
na residência do alto-comissario i^JJJ amWaca

presidente.
A conferência será realizada na

sede da Comissão Aliada, tendo
como línguas oficiais o francês, o
inglês, o russo e o slemio. Haverá
um secretariado comum, para- o
ajual » delegação austriíc* nomeará

ASMA
VOLTARAM OS AFAMAD08
COM^IPrDOS lUriN DE;

BoíhriBítr, Mannneim, Alemtah»
fjtfai} re*3****mtant*.

A conferência se reunirá a 2 de
maio, e dado seu caráter prepara-
tório as sessóes serão secretas;
após a sessão inaugural será pu-
blicado comunicado, e ao fim dos
trabalhos outro comunicado; an
tes da abertura da conferência, os
fotógrafos serSo autorizados a ope-
rar alguns Instantes. (PF.).

DULLES

WASHINGTON, 29. Dulles irá
a 6 de maio para Paris, onde to
ma parte na reunláo dos ministros
de Estrangeiros daa três Orsndes
Democracias; e, a 9, na raninláo do
Conselho da OTAN. (FP.).

CAMPOS DE ESCRAVOS

VIENA. 29. Um grupo de aus-
tríacos chegou hoje da Rússia, on-
de trabalhou em campos de con-
centraçio durante muitos anos.
Tem 13 homens e uma mulher.
Um dos homens está tão doente
e débil que teve de ir em maça
após o desembarque do trem

Além da existência de um ame-
rlcano, Johnny Hepkins, num
campo de trabalho escravo ao sul
de Moscou, os libertados informam
que há outro chamado "Dimmler"
ou "Duembler", noutro campo de
trabalhos forçados na Ríwsia cen-
trai. .

De Hopltirvs, relerem que foi
preso em Berlim em 1952 quando|
servi* • «érclte .«nsncaa». lUJPJ.

18,70 cruzeiros. Com a revíslo das
normas atuais o plantador de ca-
fé obterá renda maior em cruzei-
ros. A mudança reduziria o preço
do dólar do café no mercado de
exportação. No momento atual, há
preços mínimos de exportação
equivalentes a uns 53 centavos
F. O. B.

Os comerciantes de Nova York
pensam que esse reajusta men to nn
Brasil debilitaria os preços, até le-
vá-los a um nível substancialmente
inferior aos mínimos atuais".

Aflrmou-se também que as mo-
dlficações introduzidas significam
anulação do recente acordo entre
a Colômbia e o Brasil para estabi-
lizar o mercado. Mas um porta-voz
colombiano declarou que, no que
respeita á Colômbia, as relações
entre os dois países permanecem
inalteradas- (Ü.P.).

COTAÇÕES

NOVA YORK, 29. Os negócios
a termo de café tipo Santos "S"
baixaram novamente hoje, ao rei-
niciar-se a liquidação urgente de
quinta-feira. Com vendas de 88
contratos, os preços de abertura
da sessão baixaram 45 a 300 pon-
tos.

Maio abriu a 52,75 em operações
realizadas; julho, de 44,60 a 45,25
em operações realizadas; setembro,
a 40,35; dezembro, d: 38,25 a 39,10;
e março, de 37,75 a 38,00.

O CACAW

NOVA YORK, 39. O cacau para
entrega Imediata cotou-se hoje a

(Continua asa S* páfina)
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CORREIO DA MANHA, Sábado, 30 de Abril de 1955 1.° Caderno

Na câmara dos deputados

ALTERAÇÕES À LEI DE IMPRENSA
Ataques ao sr. Etelvino Lins — Remessa de
lucros — Convocações dos ministros da Fazen-
da e do Exterior -Críticas à Comissão Execu-
tiva da Mandioca — O parlamentarismo em

pé de igualdade com mil outros projetos
A Câmara aprovou ontem pro-que a Light ou uma das empresas¦"¦ \al"a-!7^r... j_ ... r>o„lr, mie .pnmnnftm esse írUDO. decla-ieto de iniciativa do sr. Paulo

Lauro, que visa a regular o pro-
blema da prescrição dos chama-;
dos crimes de imprensa, na lei
respectiva. O art. 52 desta lei
deu margem a interpretações di-
versas no Judiciário e causou
prejuízos para as partes. Conside-
rou. aliás, a comissão de Justiça,
sobre argumentos do autor, que
de íaío o prazo previsto para a
prescrição do crime — dois meses

tornava inviáveis os processos
promovidos pelos interessados e
propôs então, substitutivo, am-
pliando esses prazos., Está redigi-
do nestes termos: ."Art. 1°. O art. 52, da Lei n°.
2.083, de 12 de novembro de
1953, que regula a Liberdade de
Imprensa, passa a ter a- seguinte
redação: . . ''._' " _"Art. 52. A prescrição da ação
dos delitos constantes* desta Lei
ocorrerá um ano após a data da
publicação do escrito, incrimina-
do, e a da'condenação no dobro
do prazo em que íôr'lixada.

Parágrafo único,—• O direito de
queixa ou de representação do
ofendido, ou do seu representante
legal decairá se não -for exercido
dentro do prazo de très-meses da
data da publicação do escrito in-
criminado'1. .

Antes de ir à sanção, o proje-
to ainda tramitará no Congresso
pois deve sofrer nova discussão
na própria Cânqara, ser dali en-
viado ao Senado c. se então emen-
dado, voltar à. Câmara. O prin-
cíplo estabelecido na iniciativa da
comissão, porém, parece ser acei-
to de,modo geral.

ANTIÉTELVlNO

Por delegação do lider da
maioria, o sr. Pontes Vieira, do
PSD pernambucano — dos cha-
mados dissidentes — pronunciou
discurso de ataque ao sr. Etel-
vinò Lins, que classificou de pes-
soa sem palavra e traidor dos cor-
religionários. A biografia políti-
ca do candidato da "união nacio-
nal", pelo deputado, coincide com
os conceitos que a respeito do ân-
tigo governador pernambucano
têm manifestado os representan-
tes da dissidência naquela Ca-
sa.

O menos que disse o sr. Pontes
Vieira foi tratar-se de político
useiro e vezeiro em traição, íe-
lonia, estelionato, sendo "deteten-
dor de uma caixinha de jogo", au-
tor intelectual da morte do estu-
dante Demócrito de Souza Filho,
e ambicioso desmedido, que pre-
tendeu o apoio.do PTB,.antes da
queda do governo Vargas, para
hoje renegar aquela posição ante-
rior.

Entendia também, que a can-
didatura do general Cordeiro de
Farias ap governo ,do seu Esta-,
do íoi fruto de outra "traição." do
sr. Etèlvirió ao seu partido.. E de-v
pois, íràgososamente derrotado na
convenção do PSD, manobrara
para aparecer, por exclusão, como
candidato, da "união nacional",
cujos membros não lhe admira-
ria apresentassem, até, "como
aspirante ao Catete, o próprio"tenente Gregório". *•<

O discijrso do se. Pontes Viei-f
ra íoi üm monólogo, ao contrário
do que sè podia suspeitar, dado o
tom usado. Mas é que êle, desde,
o inicio; não-permitiu apartes.

CAMBIO

O sr. Sérgio Magalhães teceu
comentários em torno da remessa-
de lucros para o estrangeiro, as-*
sunto que tem constituído sua'
preocupação na Câmara.

Fêz transcrever nos anais arti-
go publicado no Diário de Notí-'
ciai sóbre a matéria e mencionou
recente telegrama divulgado pela
imprensa, em que se noticiava

?&*
avevita

RAÇOBS PRENSADAS

MOINHQFUIMINENSES.I.
AV. mS. VARGAS '4Ó3- A
<W 43*7398 • «o d* Jonalro

que ¦ compõem esse grupo,
rara na sua sede que deixava, em
1954, de distribuir dividendos
porque o Brasil não concedera dl-
visas para à exportação de capi-
tais naquele exercício. O depu-
tado estranhou a declaração, in-
dagandp-se, com desconfiança, se
acaso hão teriam sido vendidos
aqui mesmo, os dólares a expor-
tar, pois o relatório do Banco do
Brasil para o mesmo ano apon-
ta numerário cedido às compa-
nhias que exploram o serviço pú-
blico, exatamente- para o fim de
remessas. •'"

": MANDIOCA

Outra Crítica, partiu do sr.
Frota Aguiar, que endereçara re-
duerimento de informações ao
Executivo sóbre a Comissão exe-
cutiva da mandioca e recebeu
resposta parecendo-lhe nada sa-
tisfatória. O fato, êle o entendia
como prova — mais uma — da
ineficácia do órgão, que a seu ver
deve ser extinto.

¦ CONVOCAÇÕES DE
MINISTROS

.'« O sr. Fernando Ferrari levan-
tou, no meio dos trabalhos, quês-tão de ordem para saber se já se
haviam os ministros convocados à
Câmara — do Exterior e da Fa-
zenda — marcado data para ali
comparecer. Os prazos legais pa-
ra isso já se^ esgotaram, lembrou
êie. A Mesa, na presidência o sr.
Flores da Cunha, respondeu que
o sr. Whitaker determinara,a se-
gunda quinzena do. mês vindouro
para tal fim e que. o sr. Raul
Fernandes, tão cedo reassuma seu
cargo, procederá de igual manei-
ra.

*; ' 
PARLAMENTARISMO .

Está na ordem do dia o projl-
to que modifica dispositivo, cons-
titucional, para instaurar nó pais
ò regime parlamentarista. Mas
não íoi sequer discutida. A pauta
dos projetos anda excepcional-
mente volumosa. A vez do parla-
mentarlsmo, considera-se, ainda
será demorada.

Apreciando algumas iniciativas,
o plenário encerrou a discussão do
projeto de resolução que altera a
Organização dos Serviços Admi-
nistrativos da Câmara dos Depu-
tados e modifica o seu quadro do
pessoal. Em-vista das ^mendasapresentadas; a proposição vol-
tou às Comissões.

Prosseguiram os trabalhos, com
a aprovação, dentre outros, ¦ dos
seguintes projetos: — em discus-
são única, os de resolução crian-
do Comissão Parlamentar de in-
qüérito para verificar irregulari-
dades no SAPS e estendendo be-
riefícios da legislação vigente aos
extranumérários ménsalistas, da
Câmara dos Deputados; em se-
gunda discussão, o que dispõe
sóbre a designação de Adido
Agrícola junto às missões diplo-
máticas; o que considera como de
efetivo serviço o tempo dos
Oficiais que serviram como alu-
nos nos C.P.O.R, do Exército; o
que dá nova redação ao art. 238
da Consolidação,das Leis do Trá-
balho. ¦ é

ANIVERSÁRIO 00 IMPERADOR
DO JAPÃO

Por motivo da passagem do
aniversário de S. M. o Impera-
dor do Japão, O; ministro tias Re-
lações Exteriores mandou apre-
sentar cumprimentos ao embai-
xador do Japão, pelo secretário
João Gracie i Lampreia, introdu-
tor diplomático.

APURAÇÃO DE IRREGULARI-
DADES NO BANCO MANANCIAL

DA PRODUÇÃO
O diretor-executivo da SUMOC

designou uma comissão de in-
quérito para apurar as irregula-
ndades praticadas no Banco Fi-
nancial dá Produção S. A., ora
èm: período de liquidação, com-
posta dos srs. Samuel dá Silva
Moreira, da Divisão Jurídica da
SUMOC, presidente; e, como
membros, o inspetor de bancos
Modestlno de Faria Merheb e o
bancário Hélio Mcnin Leite.

COLITES!
Diarréia, m.i dlietUo, catar-o

dos intestinos, flatifftnela
falta de apetitt.

A LUNGACIBÂ
eom um paderoio tônico amargo,
ativa o órxao digestivo, romba-
tendo ai dlarréiai, o catarro in-
teitlnal .- . estimulando o apetite.
f; um dos produtos mais pro-¦ curados da

FLORA MEDICINAL
J. Monteiro da Silva & Cia.
RUA 7 HE SETEMBRO. I9J-S95.

RIO DE JANEIRO
Vendem-se em todas as citou*.-
ilas • farmácias. — Lie. peloD.I.P. sob o n. 10 em 8-1-lSll* 
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NÃO SERÃO LIBERADOS OS PREÇOS NAS BÂRBEARIAS
Instituída comissão de inquérito para apurar irregularidades nos segu-

ros das mercadorias adquiridas pela COFAP — Continuará a ser
v vendida carne de primeira qualidade pela COFAP

Ao contrário do que foi noti-
ciado1 — informa nota divulgada
pelo gabinete < do presidente da
COFAP — o referido órgão con-
tinuará a vender carne de Ia qua-
1 idade Diz ainda a nota que a
partir de 9 de maio vindouro o
posto de S. Diogo e os postos re-
vendedores receberão carne na
seguinte proporção :• 40% de pá
(carne* de l.a), que será vendida

a Cr$, 22,00 o quilo; 35% de as-
sém, a Cr$ 14,00; peito a Cr$ ..
11,00, e músculos a Cr$ 9,00.
NAO VAO SER LIBERADOS

OS PREÇOS NAS
BARBÈARIAS

Em face do estudo feito do me-
morial em que o Sindicato dos
Proprietários de Salões de Bar-

_ •:- jk^M¦^¦^IwBgBe *"*** ^^-..¦SSa'mwr*',*'*' f-''"f-y íj '' £'¦' -^*'* ¦*^^B *

A RAINHA DA HOLANDA — Por moti-
vo do aniversário da rainha Juliana, que ontem transcorreu, o
Instituto Brasil-Holanda realJzou, na Rua Rainha Guilhermiiia,
no Leblon, uma cerimônia em sua homenagem. Estiveram pre-
sentes o sr. e sra. T. Elink Schuurman, embaixadores da: Ho-
landa em nosso país; o embaixador Barros Pimentel e o sr.
Celso, Kelly, respectivamente, presidente e vice-presidente do
Instituto; sra. Sophia Jobim Magno de Carvalho, presidente dás
Mesas Redondas Pan-Americanas do Brasil, e diretora social do
Instituto, além de adidos da .Embaixada e elementos da colônia
holandesa, radicados em nosso país. Na gravura um flagrante
da reunião e quando falava o embaixador Barros Pimentel.

NÃO HA PERIGO DE TIFO NA CIDADE
Enfermeiras do Departamento de Higiene

estão vacinando nos domicílios
Embora tenham ocorridos al-

guns casos de febre tifoide em
Copacabana, a Secretaria Geral
de Saudei pelo seu Departamento
de Higiene, informa que não há
nenhuma razão para se pensar
em epidemia de tifo, no mo-
mento.

O diretor do Departamento de
Higiene, assegura que está aten-
to a qualquer modificação ho
quadro nosológico da cidade em
relação ao tifo. Todos os anos
e em todas as épocas, as auto-
ridades sanitárias têm conhoci-
mento de casos de febre tifoide
em um ou outro bairro, não seri-
do de alarmar as notificações
agora recebidas. Os casos cons-
tatados são formas isoladas da
doença e não permitem pensar

LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUD1CIAL
DO BANCO 6RÁMACH0

,0 diretor-executivo da SUMOC
atendendo ao que requereu o in-
ferventor da Banco Hipotecário
Gramácho SI. A., com sede nes-
ta capital, determinou â liqui-
dação extra-judicial daquele es-
fábèlecimehto, e "tiésigflou' 

para é
função de preposto da Superin-
tendência da Moeda e do Crê-
dito o bancário Moacir Rebelo
Freire.

GREVE DE ADVERTÊNCIA
DOS METALÚRGICOS

Na" próxima terça-feira, os me-
talúrgicos farão uma greve de
advertência de 24 horas de du-
ração porque os industriais se
recusam a conceder-lhes o au-
mento de 207c sugerido peloDepartamento Nacional do Trâ-
balho. Todavia, durante a tarde
de segunda-feira, os dirigentes
cio Sindicato dos Metalúrgicos
comparecerão ao Ministério do
Trabalho para fazer ainda uma
última tentativa,. Depois da, gre-ve de advertência, será realiza-
da uma outra assembléia no Sin-
dicato para serem indicados no-
vas medidas capazes de levar a
classe a conquistar o aumento de
20%.

Essa decisão foi tomada na
reunião de ontem, à noite, no
Sindicato dos Metalúrgicos, quecontou com a presença de algu-
mas centenas de trabalhadores.

AS RAZÕES DA EXPULSÃO DO REPRE-
SENTANTE OPERÁRIO DO OIT •

Hofa oficial do Ministério do Exterior da Venezuela
Com respeito a noticias publicadas

na imprensa sabre a, expulsão da
Venctvela de sr. A. Vermeulen re-
presehlante operário do Conselho de
Administra(,'."io da C.I.T. a Em-
baixada daquele pais distribuiu a
notM oficial do Ministério .das Rela-
ções Exteriores, .h Venezuela que
a seguir transcrevemos:

"Em rela o com a situação pro-
vocada pelo senhor A. Vermeulen,
representante operário do Conselho
de Adminis' ação dá Organização In-
ternacional do Trabalho, o Minls-i
tério das Relações Exteriores infor-
ma o seguinte:

i.° — O discurso,Jldo.pelo senhor

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

SETOR DE ENGENHARIA
Chamo a -atenção dos senhores interessados

para a tomada de preços, para reformas a serem
executadas ho restaurante Central ôesta Autarquia,

As especificações podem ser procuradas no
Setor de Engenharia, sito à Rua Leopoldo Bulhões,
antigo 147, durante ó expediente normal.

0 orçamento deve ser apresentado até o dia
6 de maio.

HERON VIEIRA
Chefe do Setor de Engenharia

A. Vermeulen na sessão inaugural
da V. Reunião da Comissão do Pe-
tróleo, constitui um ato premedi*
tado de desrespeito e de intromls-
são evidente na politica e nos as-
suritos inte tos da Venezuela.

i.° — A ação do senhor Ver-
meulen fazia parte de um plano de
maior acancé destinado, entre ou-
trás coisas, a sabe tar a Reunia.- da
Comissão do Petróleo e a criar gra-
veá transtornos nos meios > sindicais
venezuelanos, de ' ucórdo com ins-
truções de várias organizações, espe-
cialmente da Organização Regional
Interamerlcana de Trabalhadores (O.
R. I. T.) e da Fedt "-America-
na do Trabalho (AFL).

3.° — A doutrina e a
laetr-iicionals reconhecem a
quer.coVêrno .faculdade de consi-
c'erar pc.-.:o,-. não grata ao funcio-
rário estrangeiro que incorra em
atos dessa natureza e de adotar as
medidas .i" considere aconselha veis,
entre elas, a de fixar prazo pe-
remptorlo para o abandono do ter-
ritórlo respectivo.

i.° — No uso dersas faculdades,
o govtrno infor.ncu ao -eferido se-
nher Vcrmculc- que tinha sido de-
clarado pessoa nio grata e exigiu-
lhe a salda imediata do território
v-nezuelano.

S.° — O senho- Vermeulen saiu
do aerojarto de Caracas (Malque-
tia) ontem a nolie às nove e trin-
ta em avião da Pan-American em
vôo regu>r a Curaç.*o (Antllhas Ho-
landesxs*),

Caraci.s. de abril de 19Í .'

REUNIÃO DO CONSELHO
CONSULTIVO DE TURISMO

O Diretor do Departamento de Tu*
rismo • Certames da Prefeitura es-
ti convoc&ndc a Comissão Permajoen-
te .do Conselho Consultivo de Tu-
rismo, composta dos representantes
dos Ministérios da Justiça, Ma-
rinha, Relação Exteriores. Fazenda,

que seja a água de consumo a
transmissora dos germes do mal.
Em todos os bairros tem havido
severa fiscalização bacteriológica
das águas fornecidas à população
e em Copacabana, especialmente,
esta fiscalização tem se feito re-
petidamente, sem que se cons-
fcaté nas amostras estudadas, o
micróbio do tifo. Entretanto, e
para maior, segurança, além dos
exames rigorosos, a cloração da
água está sendo um pouco mais
intensa do que normalmente.

Nas visinhanÇas dos locais on-
de. foi verificado o tifo, as enfer-
meiras- de Saúde Pública do De-
partamento de Higiene, estão
percorrendo os domicílios, para a
necessária vacina preventiva, o
que constitui a melhor defesa
contra o mal...

A Secretaria.de Saúde da Pre-
feitura, em qualquer dos .seus
Distritos Sanitários, atende, ÍÍT
tuitamente, a qualquer pes^
Dará a vacinação contra o ti:
Em Copacabana, o Posto fun
ciona na avenida, Hainha Eliza
beth, 248, das 8 ài 13 horas, dià
riamente.

beiros e Cabeleireiros, Instituto
de Beleza e Similares, pedia libe-
ração* dos preços para os servi-
ços das referidas categorias de
comércio, concluiu o Departa-
mento Técnico da COFAP pela
inconveniência da medida.

CONSTITUÍDA COMISSÃO
DE INQUÉRITO

O presidente da COFAP desig-
nou uma comissão de funciona*
rios com o objetivo de apurar ir-
reularidadee existentes nos se-
guros das mercadorias, adquiri-
das pelo referido órgão, devendo
para tal fim entrar em entendi-
mentos com o Instituto de Resse
guros do Brasil.

NAO FÊE«DECLARAÇÕES

O Deoartamerito de Fiscaliza-
cão da COFAP esclarece oue ne-
nhuma declaração foi feita porreoresentantes daquele órgão, re
latfvpmente ao serviço de fhca-
lizaçao e contról» das emnrêsas
aue fazem o tráfego marítimo
Rio-Niterói. Muito menos foi fei
ta qualquer referência à renda
das mesmas emorêsas ou à atitu-
de dos empregados, gerentes ou
oroorietários, n?o procedendo,
oortanto, as notícias nublicadas a
resneito num vespertino, ontem.
A fiscalizacãn das b-treps e lan-
ohas dn tráfego Rio-Niterói e
ilhas está sendo realizada, diàna-
mente, por 18 fiscais, sob a dire*
cão do_ chefe do Serviço de Fis-
calizacão do Comércio e Indús-
tria, sr. Herbert C. G. de Sou*
za. o/qual deverá apresentar re-
latóriõ das primeiras anuracões
ao presidente da COFAP, ainda
hoje. .-•*.'¦

.' . "CAIXINHA" ENTRE
AÇOUGUIROS

Sobre a tentativa de suborno
por parte de açougueiros, visan-
do à 'prorrogação do tabelamen-
to da carne, conforme denunciou
um vespertino desta capital, a
comissão de sindicância designa
da pelo presidente i da COFAP
ouviu ontem, numerosos açou-
gueiros, inclusive o presidente do
sindicato da classe,. ,Foram eles
unânimes em contestar a acusa-
cão. 

0 5.° OFÍCIO DE IMÓVEIS
sujeito a uma correição

especial
O corregedor da Justiça do Dis-

trito Federal, desembargador
Mem de Vasconcellos Reis desig-
nou o juiz dr. José Murla Ri-
beiro para proceder uma correi-
ção especial no 5o ofício do Re-
gistro de Imóveis.

Auxiliará ò juiz corregedor es-
pecial, nessa delicada correição,
n promotor Vasconcellos Sigaud,
rervindo como escrivão o sr. Léo
Maury, escrivão da 5a zona elei-
toral.

O dr. Murta Ribeiro estará
diariamente, das 13,30 às 17 ho-
ras, na sede do 5o oficio do Re-
gistro de Imóveis, à disposição
dos interessados.

NORMAS GERSMS DÊ AÇÃO PAPA"A CENTRAL DO BRASIL
O engenheiro Jair de Oliveira,

diretor da Central do Brasil, rj)u-
niu, ontem, em seu gabinete; o
vice-diretor, superintendentes e
chefes de departamentos a fim de
lhes transmitir' as diretrizes que
lhe.füií.m traçadas, pelo ministro
Marcondes Ferraz com referên-
cia à nossa maior ferrovia.

Do programa traçado pelo ti-
tular da pasta da Viação consta >
seguinte:

Io — Absoluto respeito à liie-
rarquia, ou seja, o máximo pres-
tígio aos chefes de serviço que,
por sua vez arcarão com definida
responsabilidade.no exercício de
suas iunções,; 2? --* Continuar
mantendo a neutralidade política,
evitando os males do sectarismo
partidário; 3o — Mahter e culti-
var, cada vez mais, a disciplina,
exigindo absoluta execução no
cumprimento dos deveres e afãs-
tando os indisciplinados e inca-
pazes; 4o Fomentar a economia
de operações, visando a maior
poupança, na aplicação dos re-
cursos disponíveis; 5o >-- Comba-
ter excesso de pessoal e melhorar
o aproveitamento da capacidade
de cada servidor; e 6o,— Manter
a mais absoluta ordem e asseio
nos serviços operacionais de mo-
do a criar um ambiente agrada-
vel para o público c uma sensa-
ção imediata de ordem que deve
reinar nos diversos serviços.

Durante a reunião o engenhei-
ro Jair de Oliveira agradeceu a
colaboração já recebida' e de queresultaram, nestes dois últimos
anos, verdadeiros recordes de re-
ceita, volume de transportes, au-
mento de segurança, inclusive

índices esses
constituem

baixa de acidentes,
que, por si -SÓ3, já
motivo de orgulho para o ferro-
viário da Central. Frisou ainda
que a Central do Brasil tem rea-
lizado, nestes últimos tempos,
mais trabalho, com o mesmo pes-
soai, mediante um melhor apro-
veitamento das capacidades.
Concitou, finalmente, os chefes
de serviço da Estrada no sentido
de concentrar todos os seus es-
forços no patriótico programa e?--
bocado para que os poucos meses
que restam do atual período go-
vernamental sejam marcados por
significativa produção, sem des-
perdidos de recursos..

ESCOLA DE INICIAÇÃO AGRÍCOiA,
EM SANTA CATARINA'

O presidente da República autorl-
zoa o Ministério dá Agricultura a
lavrar o termo aditivo relativo à
instalação e manutenção da Escola de
Iniciação Agrícola de Araquari, no
Estado de Santa Catarina. A despe-
sa da Uniio, num total dé Cr| 
1.600.000,00 correrá por conta dos re-
cursos existentes na vigente lei, des*
tinado especificamente à referida Es-
cola.

MISSÃO CUMPRIDA
"Missão cumprida" — eis co-

mo terminou o sr. Artur Santos o
relatório de suas atividades como
presidente do Diretório Nacional
da U.D.N. durante os dois últimos
anos. Nesse período, realmente,
teve que enfrentar dificuldades de
toda ordem, que culminaram no
episódio de 24 de agosto, em que
esse partido teve papel saliente,
não vacilando em fazer parte do
governo que então se instalou.
Quase dizia, não vacilando cm as-
sumir as. rcsponsab&idadcs, desse
governo, da qual participa desde
o sen inicio a figura central da
U.D.N., o brigadeiro Eduardo Go-
mes. Alem do brigadeiro, o gene-
ral Juares Távora prontificou-se a
dar c deu a sua colaboração até há
pouco à administração atual. O
chefe da Casa Civil da Prcsidcn-
cia ê udenisla, o ministro das Re-
lações Exteriores idem, o dr. Car-
dim, eminência parda da situação
idem, idem. E temos, agora, nes-
se rabo de foguete, o jurista Prado
Kelly no Ministério da Justiça,
Certamente há outros ainda, dos
quais não me lembro neste mo
mento. Sim, tem o jornalista que
dirige a Rádio Nacional. Enfim, o
que. desejo dizer é que o governo
c udenisla, como aliás tinha de ser
em vistada atuação do grêmio an-
tes, durante e depois da tragédia
de 24 de agosto, a qual, como se
está vendo, prossegue,

O relatório do sr. Artur Santos
é um repositório de fatos, expôs-
tos com aquela clareza que êle cos-
tunià imprimir aos seus discursos,
retratando, do ponto de vista par-
tidário, admiràvelmcnteuma época.

Desempenhou o seu mandato
com seriedade, empregando nos úl-
timos meses todo o tempo de que
dispunha no serviço da U.D.N.v Por circunstâncias profissionais,
tivemos* que acompanhar o desen-
volvimento dos seus esforços por
bem servir à "eterna vigilância" c
somos assim testemunhos da sua
energia indormida nesse particular.

Um dos. pontos que a antigo se-
nador paranaense abordou :com
maior felicidade foi aquele que diz
respeito'à falia de maturidade dos
partidos nacionais, parecendo-nps
que al está com efeito a raiz des-
sas crises políticas que atormen-
tam a nação. São criações àrbi-
trárias. Formaram-se da noite pa-
ra o dia,.com os nomes de agre-
miações' eficientes noutros países,
deque é exemplo o P.T.B:, que se
propunha fazer aqni 6 qtíc faz w
Inglaterra o Partido Trabalhista
Britânico I Instituições fictícias, os
nossos partidos não foram cria-
dos em torno de idéias, mas de ho-
mens. De forma que, sem tradi-
ções de lula, sem cristalização
atrax'és de longo período histórico,
são verdadeiras aves de arribação,
seni pouso certo, sem consistência
para os embales democráticos. ,
¦ Acresce que também não dis-
põem de recursos, pois os seus fi-
liados negam-sç a. qualquer cçntri-
buição c muitos até pelo. contrário,
querem ainda receber do partido,
sob o fundamento de que-lhe dão
o voto. ( ' f..'.'

Ê a inversão completa do que
ocorre em todo país politicamente
organizado. Mas aqui ê assim mes-
mo. Há candidatos a senador ou
a deputado que gastam milhares
de contos com a eleição, mas não
dão nada ao partido que- lhes for-
nece a legenda!

Se tivéssemos partidos fortes,
ricos, organizados, eficientes, dois
on três somente, crises como a
atual não se verificariam, Mas não
temos e porque não lemos as cri-
ses se sucedem, alé que o povo
compreenda a democracia e a de-
fenda pelo voto consciente c ho-
nesto.

Receio, porém, que para isso ne-
cessitemos derramar sangue, suor
e lágrimas. • •

Gostaria que atingíssemos à per-
feição democrática sem os sofri-
mentos por 

'que 
passaram outros

povos, mas parece que eslá difícil.

AH Right

PARA ACABAR COM 0 ELEITORADO
FANTASMA

Mergulhar em tinta indelével o dedo mínimo
do eleitor — propõe o sr. Lfoio Bittencourt

O sr. Lúcio Bittencourt soltou
ontem uma novidade na Comis-
aão Mista de reforma da Lei
Eleitoral. Sugeriu o senador mi-
neiro providência para acabar
com o já célebre,eleitorado "fan-
tasma'', consistente na votação
pelo mesmo indivíduo, em mais
dt uma seção eleitoral, por meio
de processo fraudulento.

A proposta do líder petebistaestá consubstanciada na seguinte
emenda:"Inclua-"se onde convier: —
Art. — Coiocadp o voto na urna,
o eleitor, obrigatoriamente, mor-
gulhará o dedo mínimo da mão
esquerda em um rccjpiente quecontenha tinta distribuída peloSuperior Tribunal ou pelos Tri-
bunais Regionais Eleitorais.

§ 1.° — A tinta a que se refe-
re este artigo deve ter caracterís-
ticas tais qUe aderindo à pelesomente desapareça após 12 ho-
ras no mínimo.

§ 2.o — Não será admitido n
votar nenhum eleitor cujo dedo
se encontre com vestígios da tin-
ta a que se refere este artigo, de-
vendo o presidente da mesa re
ceptora proceder à prévia veri-
ficação desse fato.

§ 3.° — Os portadores de de
formidade física, os que se en1
contrarem com a mão enfaixada
ou engessada ou que, por qual
quer motivo, não possam utilizar
o dedo mínimo esquerdo para o
fim previsto, deverão marcar,
pela mesma forma, outro dedo,
de qualquer das mãos"..

A emenda contém longa justificação, que assim conclui:"Dir-se-á que a medida é exó
tica e^algo divorciada de nossa
tradição jurídica. Terão razão os

FOMENTO DA PRODUCÃOlEGE
TAL NO ESTADO DO RIO

O presidente da República autori-
zou o Ministério da Agricultura a
assinar com o governo do Estado
do Rio, um acordo objetivando os
serviços de fomento da produção ve<
getal naquele Estado. A União con-
tribulrá com Cr*> 4.000.000,00 e o Es-
tado com CrS 4.200.000,00.

DECRETOS NAS DIVERSAS
PASTAS

O presidente da República assinou
os seguintes decretos:

na pasta da Agricultura — no-
meando, prático rural, classe D, An-
tônio Estanislau Gomes;

aposentando Laura Torres no car-
go da classe B da carreira de ob
servador meteorológico;

transferindo, a pedido, Etlrsio Cnr-
doso Bessa, do cargo da classe E
da carreira de àrquivista, do Minis-
terio da Educação, oara o cargo da
mesma classe, da carreira cie' caleu
lista do Ministério da Agricultura;

na pasta da Educação e Cultura
concedendo exoneração a Javert

de SoUzá Lima,' do cargo de pro
fessor catedrático, padrão O, da car
reira de história da antigüidade c
da idade média, da' Faculdade de Fl
losofla da Universidade de Minas
Gerais;

na pasta. das Relações Exteriores
promovendo os diplomatas Agul

naldo Boulitreau Fragoso, da. classe
N à. classe. O, e. Mario Glbson Bar-
bosa, da ciasse M <i classe N;
i declarando aposentado, a partir, .de
28-4-55,. Luiz Pereira ferreira. ,dç1í'a"
ro Júnfor, no cargo da classe O da
carreira de diplomata;

na pasta da Faienda — nomeando,
interinamente, como substituto, té-
soureiro. auxiliar. (Coletoria Federal
em São Leopoldo, R. G. do Sul)
padrão I, o auxiliar de Coletoria
Orlando Abreu;

promovendo, por merecimento, os
auxiliares de portaria Paulo Cesário,
da classe F á classe G, e João
Gomes de Sena e Francisco Barros
Corrêa, da classe E à classe F;

, nomeando, escrivães de Coletoria,
classe H, Ivo Pereira, Antônio Má
ximo de Oliveira, Leocádlo José Fi
gueira, Raimundo Doriato, c ,o' au-
xlliar de Coletoria, referência 19,
Slljo Pontes Feljó; e, fiscal aduanei-
ro, classe E, José Raimundo Uzêda
de Magalhães; e,

na Escola Superior de Guerra —
nomeando, para o Departamento de
Administração, o J.° tenente inten-
dente de Aeronáutica Francisco Fer-
reira Chaves Filho.

que assim o disserem, mu íó porisso o legislador não deverá re-
ieitá-la. Se o objetivo é pôr cô-
bro à fraude — que também faz
parte da nossa tradição eleitoral— e se a fórmula, embora revó-
lucionária, é capaz de atingir ês*
se objetivo, devemos pó-la em
prática. No caso "sub specle ju-ris", ninguém contestará que os
resultados serão perfeitos e, de
outra parte, ninguém poderáapontar qualquer inconveniência
maior na aceitação da emenda,
cuja aprovação, portanto, se im*
põe".

CAMPANHA PARA A PRESERVA-
(AO DA FLORA DO DISTRITO

FEDERAL
Espécies ameaçadas de completo

desaparecimento
Os prejuízos causados à vegetação

do Distrito í ederal pelos devastadores
de nossas matas são de consequên»
cias imprevisíveis, em face concluíram
as autoridades florestais, em face ddfj
resultados obtidos na campanha qua
vêm empreendendo contra oi infra-
tores, nas íelras-livres • outros pon«tos da cidade. O ritmo acelerado cm
que se Vem procedendo A destrui»
ção, por parte de indivíduos Ignoran*
tes escm a menor noção derespon-
sabilidade assombra a todos quan»
tos se dedicam aos estudos de bio»
logia em geral.

No momento, observam oi técnl»
cos a destruição sistematizada Bo co*
queiro da praia gurirl (Dlplotemum
marltlmum Mart"), outrora comum
em iodo o litoral que circunda oi
bairros de Copacabana, Ipanema, Le«
blon è outros. Hoje, a espécie só«
mente é encontrada na distante Bar-
ra da Tijuca c no Recreio dos Ban»)-
aeirantes. Mesmo ai, também Já 

"cs>
tá ameaçada de desaparecer por con\*>
pleto, devido aos loteaméntoi leva.»
dos a efeito naquela parte, secunda-
dos pelos Vendedores ambulantes què
colhem as inflorescências é t&pigai
(cachos) em estado frutífero já ben\
desenvolvidos, A destruição que ora
se verifica não se limita apenas a
uma espécie vegetal, mas provoca
de modo irremediável a desaparlção
de animais (cachingelês, cotias, pa*>cas, etcj, que se alimentam dos fru»
tos da palmeira. j

A mesma sorte está reservada &
cebola da praia ("Clusia fluminen>
sis") c ao imbê da praia ("Philo-
dendron galazlovii"). Igualmente es-
tão ameaçadas de extinção as ei»
pécies de subbosque e rupestres deT-
nomlnadas "Philodendron imbê","hastatum", ••laclnlatum", bipenlníol
iuum", bipematifldo" • Speciosum'.

DECRETOS SANCIONADOS PELO:-
PRESIDENTE

O sr. Carlos Luz, presidente da
República, cm exercício, sancionou,
ontem; decretos do Congresso: au*
torizando a abertura do crédito dl
dezoito milhões de cruzeiros,' pelo
Ministério da Fazenda, para auxiliar
a Fundação Abrigo Cristo Redentor;

abrindo, ao Poder Judiciário —
Tribunal de Justiça do Distrito Fe-
deral — o crédito especial dl (5r|
8B6.000 00 para pagamento dos ven-
clmentos correspondentes ào perlotíç»
de Io de dezembro 'dé 

1948 ' a 31
de ¦ dezembro de 1952,' devidos ap
Juis Substituto Oswaldó" BúleSo Via-
na, da extinta 'Justiça- íeaeràl, ' 

»c-
ção de'Santa Catarina; ••' :•. .,

concedendo .a pensão especial do
três mU cruzeiros mensais a Helena

iNobre; cantora lírica, -residente em
|Bclém; Estado dò Pará; e, ..'.

abrindo, pelo, Conselho Nacional de
Economia, o crédito especial de Cr»
506.333,00 a ser distribuído ao Tesou-
ro Nacional e destinado ao paga-
mento à Imobiliária Seguradoras Reu-
nidas S. A, de aluguéis vencidos
relativos á sede do mesmo Conse-
lho, á Rua Senador Dantas n. 74,
e correspondentes ao periodo de

1 de dezembro de 1951 a T de ju-
lho de 1952.

PBLFIRAM 01
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VIHiriOUF ABARCA NA.VAPMA

NO TRIBUNAL DE CONTAS
CrS 6.371.364,30, pela iluminação pública da

Capital, em fevereiro último
Sob a presidência do ministro Joa-na Moglana, em Campinas, pela di-

EXPOSIÇÃO DE TROFÉUS
DE GUERRA

qulm Coutinho, presentes os mlnis
tros Ruben Rosa, Alvim Filho, Sil-
vestre Péricles, Pereira Lira, Rogério
de Freitas e Brochado da Rocha.] serviços prestados
bem como o produrador Álvaro Wer-;de Portos Ros e
neck, reuniu-se ontem o Tribunal de
Contas em Sessão de Fiscalização Fi-
nanceira.

Dentre outros feitos julgados pe-
Io Tribuna], destacamos os teguln-
tes, que lograitm registro:

Distribuição de créditos/ de Cr*

ferençr de proventos de Cr$
1.701.384,30, à Empresa Brasileira de
Engenharia e Comércio Ltda., por

an Dep. Nacional
Canais; Cr$

S. PAULO, 29 (Asp.). Com ;
presença de altas autoridades mi ,
litares, será inaugurada amanhã, |«-0<x>.ooo.oo. á df. cm S.Paulo, para
dia 30, no Parque Ibirapuera, a ° p/**™"'0*' d',p"" *_\S*?L
Exposição de Troféus deW*- Est! de' fSSx rV^&k à

prática [comemorativa do décimo antver- DF. no p»raná, para despesas no
quatl - !5?no d0 ternlin-0 da II Grande' corrente ano com a execução dos

Guerra.
O certame reúne preciosas co-

leções de objetos, bandeiras, me-
dalhas, armas e petrechos oéli-
cos conquistados ao inimigo na
campanha da Itália. Ficará aber-
ta durante a "Semana da Vitò-
ria". Poderão ser vistos troféus
pertencentes às coleções das vi-
rias unidades do Exército que in'-tegraram a P.E.B., do 1" Grupo
de Caça da F.A.B. e de vasos
da Marinha que atuaram nas vá-
rias fases da luta.

A USINA ELÉTRICA SUB-
TERRANEA

S. PAULO, 29 (Asp.). Deve-
rão entrar em funcionamento em
princípios do próximo ano duasunidades da usina subterràne-i
da "Light". Essa informação foi
prestada pelo sr. Aldo Mário
Azevedo em reunião da Federa-
cão e Centro das Indústrias doEstado de Sãr« Paulo, ao fazei
um relato d*, visita» que realiza-
rá, juntamente compôs diretores

serviços de obres;
4 DF. na Paraíba,

de CrS 632.000.00
a fim de atender

ao pagamento de despesa; com o-
bras! de Cr* ílO.tttO.OO. à DF. em Ml-
nas Gerais para salário família ao
pessoal lotado na Del. RI do Imp.
de Renda; de Crf 1.443.480,00 a dl-
versas D.F.. para despesas com abo-
no de emergência aos servidores que
nela iervem; e de Cr» 3.930.400,00
à Tesouraria do D.F.S.P.. para des-
oesas com pessoa!." 

paoamentos de Cri 5S2.<00,00 ao
Gov. c"o Est. de Sta Catarina, por
serviços prestados ao D.N.P.R. e Ca-
nais; de CrJ 600.000,00 Instituto de
Puericultura da Universidade do Bra
gil, pela internação e assistência a
menores; de Crf 1.000.000,00 á Soe.
Técnice de Eng. e Repr. Ster S.A.,
nor execução de serviços no aterro
dos Navegantes: de Crf 831.477.70
à firma construtora R. Farias Ltda..
por serviços de dragagem nos ca-
nais de Jucu, Rio Novo e Taui no
F..-p. Santo; de Crf 833.450,00 à Co-
cico Conati-uçôea Civia e Comércio
Ltda_ por obras no Presidio do D.F.;
de Crf 579.000.00, à Congregação das
Irmãs Carmelitas da Div. Providên-
cia por manutenção e administra
ção da Escola Feminina de Artes i
Ofícios .do S.A.M.: <ie Crf 
7.000.0011,00 à Federação das Socieda-
des de Assistência aos Láiaros e De-

1.045.000.00, a SISAL Soe. Imob. San-
to Afonso Ltda., por serviço de me*
dição na Penitenciária Central.

Viajlo e Aeronáutica e dos repre- do Conselho Estadual de Enerahsentantea do To«mg Club. d. A.B.I ,Elétrica< ,às obras da «f^da *-— 
__;•,-_?*

. reunião na!"^a..as <*Vais M acham adian-1af £*'£ $,£_% ptiã iluminação!- «"»» —-•,«», a, um ue qu,
da A.B.R. t
Traniatiântica

TRANSFERIDO 0 CÔNSUL
AMERICANO

PORTO ALEGRE, 29 (Asp.).
Transferido para o México, em-
barcou, ontem às 11,30 da ma-
nhã, no Aeroporto Salgado Filho,
o cônsul norte-americano em
Porto Alegre, sr. Robert S. Hoard,
que, durante 3 anos, dirigiu o
consulado daquele país em nossa
capital. Ao embarque do sr.
Hoard e sua esposa comparece-
ram várias personalidades da co-
lonia norte-americana e funcio-
nários do consulado que, a par-
tir de hoje passará a ser diri-
gido pelo sr. Charles C. Carson,
designado pelo Departamento de
Estado para substituir o sr. Hoard.

UMA AGÊNCIA POSTAL PARA
PARADA ANGÉLICA

Um memorial assinado por mi-
lhares de moradores de Parada
Angélica, próspero distrito do
município de Caxias, íoi enviado
ao diretor-geral dos Correios e
Telégrafos, solicitando-lhe a ins-
talação de uma agência postal.
Acontece que a localidade conta
com 12.000 habitantes, que vão
procurar sua correspondência em
Caxias, ou Faiz da Serra, longe
de seus larc

Cótiia d^ : ..norial 'oi i_./iado
à nosss F^tiEção, a fim de que

'bon*2,aa jwí» tttqutíi Ctp«rtamen-izo estabelecido para tua
ite, tejusao.

coo-ífereiro tutimo;" de Cr» 6s5.532.80. à j çâo no sentido do atendimento do' 'CAP. íe Serviços Públicos da Zo- Ipedldo.

INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES
NO S.A.P.S.

A fim de que os interessados fiquem bem esclarecidos,
a direção geral do Serviço de Alimentação da Previdência
Social, informa que qualquer produtor, fabricante ou ata-
cadista, pode apresentar propostas à Divisão de Subsistência,
à Av. Rodrigues Alves n. 777, das mercadorias habitualmente
adquiridas pela autarquia, ficando desde logo a firma res-
pectiva registraria para consulta futura. Somente na hipó-
tese de ser aceita a sua oferta é que serão exigidos os do-
cumentos de idoneidade necessários à sua definitiva inseri*
ção de acordo com o que determina o Código de Contabi-
idade Pública. (85077)

paraofígodo! 
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REGRESSOU O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Recepção no aeroporto — Primeiras declarações do sr. Café Filho

. Mensagens ao povo brasileiro e, a Portugal
O sr. Café Filho chegou ao Rio,

ontem i noite, de regresso de sua
viagem a Portugal. Viajando am um
«Constellation", o presidente da Re-
pública desembarcou no GaleSo pouco
antes da» 19 horas, vindo, logo após,
num avião da FAB, para o aeroporto
Santo» Dumont. \' Aguardavam-no o presidente da Re-

-pública èm exercido, os chefes dos
Gabinetes Militar e Civil da Presi-
dência,' general Bina Machado e sr.
Cinclnato Ferreira Chaves, todos os
ministros de Estado, o presidente do
-Senado, o deputado Flore» da Cunha,
todos os oflciais-generais presente-
mente no Rio, o cardeal-arccblspo,
D. Jaime <H- Barros Câmara, acom-
panhado de outras figuras do clero
'brasileiro, representantes do Poder
Judiciário e do Corpo Diplomático,
parlamentares e políticos, entre os
quais os ex-governadores Etelvlnò

NOVO INCIDENTE
-EGÍPCIO-ISRAELITA

.... OAZA, 29 —¦ Um porta-voz do
Exército Israelense anunciou que as
forcas Israelitas abriram fogo de
morteiro e armas automáticas leves
Contra um posto avançado egípcio
de Abu Dakka, a leste de Khan
Yunis, na faixa, de Gaza.

. Segundo éle, o posto egfpclo res-
pondeu ao fogo, que durou duas ho-

•ras. (R) '

ACORDO BRASIL-SUÉCIA
DE PROTEÇÃO A PROPRIEDADE' 

, INDUSTRIAL
Realizou-se ontem, no Palácio

ltamaratí, a cerimônia de troca
de notas, entre os governos bra-
sileiro e sueco, estabelecendo nor-
mas referentes ao registro de
marcas industriais e comerciais.*0 Brasil íol representado pelo
ministro de Estado, interino, das
Relações Exteriores, embaixador
A. Camillo de Oliveira, e a Sué-
cia o foi pelo, seu ministro Pleni-
potencláno, sr. Knut R. Thyberg.

O acordo agora concluído ga-
rante aos nacionais brasileiros e
suecos, bem como as naemais de
outros países que sejam domici-
liados ou possuam estabelecimen-
tos industriais e comerciais no
Brasil ou na Suécia, o direito de
registrar marcas comerciais e in-
dustrlais na Suécia e no Brasil,
respectivamente.

O acordo rim apreço vigorará
a partir de Io de mlhq vindouro
e permanecerá válido até seis
meses após. a data em que qual-
quer. das partes contratantes a
denunciar a outra.

Lins e Munhoz da Rocha. Também portugueses.
a colônia portuguesa íêz-se represen-
tar no desembarque através de suas
associações, cujos pavilhões eram
vistos ao longo das alas formadas
n0 saguSo do aeroporto, para. a pas-
sagem do sr. Café'Filho,

Tão logo o presidente brasileiro
assomou à porta do avião, ouviram-se
vivas ao sr. Café Filho, ao Brasil e
a Portugal, aclamações que se repro-
duzlram duante todo o trajeto. Na
oportunidade, abordado pelos repor-
tere» radiofônicos, o ar. Café Filho
declarou: x

"Volto ao Rio de Janeiro com a'convicção dé que a comunidade luso-
brasileira é hoje mais do que nunca
uma realidade profundamente arrai-
gada nas consciência dos governan-
tes e do povo de Portugal. E'. dever
dos 'brasileiros 

procurar corresponder
cada vez mais a este sentimento ira-
tcrnal de cuja intensidade e pureza
fui testemunha em todos os instantes
de minha feliz permanência na nos-
pítalelra e formosa terra de nossos
antepassados históricos."

Antes de se reUrar do aeroporto,
o sr, Café Filho, acompanhado do
sr. Carlos Luz, passou em revista um
corpo.de trdpa do Batalhão de tSunr-
ria.v, formado .na Praça Salgado Fi-
lho, 

'sendo-ihe 
prestadas as honras

de estilo.
SAUDAÇÃO AO POVO BRASILEIRO

De bordo do avião, que o trouxe
.de volta, e pouco antes de pisar o
solo brasileiro, o sr. João Café Filho
dirigiu a seguinte mensagem ao nosso
povo:"Ao pisar o solo querido do Brasil,
de regresso da inesquecível jornada
que acabo de realizar em Portugal,
sinto a alegria de renovar o convívio
com,os meus compatriotas e a emo-
çfo cívica de ter experimentado na-
quele pais o calor de sua.profunda
amizade para com os brasileiros. De-
pois das manifestações altamente ca-
rlnhosas e expressivas que, por meu
Intermédio, foram prestadas ao meu
pais, é com o mais puro orgulho pa
triótlco que trago para todos os bra-
silélros a viva certeza da intensa
afeição que lhes dedicam' todos os

POPULAÇÃO DE S. PAULO
S. PAULO, 29. Segundo

estimativa da Divisão de.
Estatísticas e Documentação
Social, do Departamento de
Cultura da Prefeitura, a
população de São Paulo se-
ri, em 1964, de 4,785.000
habitantes. De acordo com a
mesma fonte, a população
paulistana em 1953 era de
2.679.002 habitantes. (M).

CHEGA A ITABIRA A MOVA USINA
ELÉTRICA DA VALE DO RIO DOCE

A Companhia Vale do Rio Do-
ee já recebeu o material para a
montagem da sua usina elétrica
em Itabira, com o aproveitamen-
to ria cachoeira de "Dona-Rita".
Esse conjunto, com a capacidade
de 1.100 HP., constitue, a pri-meira etapa do programa da
Companhia, estando planejada
uma usina com a capacidade to-
tal de 3.000 HP. (2.000 KW) e
o aproveitamento das quedas de"Sumidouro", "Pai Chico" e "Do-
na-Rita".

Com essa primeira instalação,
já em fase efetiva, poderá a Com-
panhia suprir-se de uma parte de
energia necessária aos seus ser-
viços, liberando, em benefício da
população de Itabira, umá consi-
deravel parcela da força que lhe
é fornecida pela Cia. Força e Luz
de Minas Gerais.

A Companhia já está cuidando
da compra dos equipamentos ne-
cessários à realização da segunda
etapa do programa.

REASSUME, HOJE. A PRESIDÊNCIA
; O ar. Carlos Luz transmitirá, hoje,
is' 10,30 horas, no Palácio do Catete,
a chefia do Poder Executivo ao pre-
sidehte João Café Filho, na presença
do mundo oficial. •

MENSAGEM DE DESPEDIDA
AOS PORTUGUESES

Por ocasião do seu embarque de
regresso ao Brasil, o presidente Café
Filho encaminhou a seguinte mensa-
gem de despedida aos portugueses,
publicada com destaque pela Impren-
sa lusitana: . '.

"No momento em que vóu deixar
esta formosa terra de Portugal, dese-
jo apresentar, por intermédio da im-
prensa e do rádio as minhas despedi-
dai e os meus agradecimentos às'au-
tcrldades e ao povo.
-.Se me fosse possível atender aos
Impulsos do meu sentimento, gostaria
de ir de casa em casa, a fim de abra-
çar cada um dos portugueses e ma-
nifestar a todos — homens, mulheres
e crianças — a'minha sincera gratl-
dão pelo expressivo e carinhoso aco-
lhimento que me proporcionaram «m
todos os instantes de minha perma-
nència neste querido torrão lusitano,

Levarei a todos os brasileiros e a
todos os portugueses de meu pais a
viva impressão e o alto'sentido das
calorosas e desvanecedoras homena-
gens aqui prestadas ao Brasil e ao
seu presidente.

O espetáculo deslumbrante das ruas
er.galanadas,' dos imponentes desfiles
militares, das brilhantes festas oíi-
ciais, das multidões hospitaleiras; - a
receber-me de braços, "abertos, com
as suas flores, o seu sorriso, as suas
aclamações, as suas lágrimas de re-
gósljo, as suas bandeiras, tudo isso,
em meio das torrentes de enfeites
contendo as cores das duas pátrias
irmãs, formou um quadro de emoção
que jamais sairá da minha lembrança

Sinto que os acontecimentos suscita-
dos pela visita oficial do presidente
do Brasil a Portugal, entre outros
resultados, serviram para mais real
çar as responsabilidades dos dirigen-
tes dos rlois países para que procurem
corresponder cada vez mais ao anseio
geral, s?nslvcl em todas as classes,
no sentido de uma aproximação mais
intima e mais proveitosa entre as
duas -nações de língua portuguesa
Essa aproximação, em tudo aquilo
que' depende do sentimento e da
aprovação do povo, está realizada
Ninguém tenha dúvida de que, ;
esse respeito, prevalece no. Brasil a
mesma unanimidade de afeto e de
propósitos que os portugueses aca-
bam de demonstirr de modo tão elo-
quente «incontestável. E' uma obra
que precisa apenas ser ampliada pelos
governantes, para atender a uma as-
piraçSo real, que tem raízes fundas
na alma popular.

. Para Isso já dispomos de um ins-
trumento propício e flexível, que é
o Tratado de Amizade e Consulta,
recentemente firmado. Urge comple
tar esse pacto, executando ps. prln-
cipios nele consagrados e que abran-
gem a» relações jurídicas, comerciais,
econômicas, financeiras e culturais.

Se é verdade que Portugal e o
Brasil ainda têm multo que realizar
em prol da civilização e do progresso
da humanidade, não menos' certo é
que nos devemos congratular mútua
mente pelo espirito de unidade que
estamos cultivando, Ainda agora,
neste encontro fraternal, as nossas
pátrias acabam de demonstrar- posl
tivamente ao mundo que estão para
sempre unidas,, Nos. quadros- da po-
litlca internacional, a comunidade
hiso-brastlèlra 'sobressaí cada vez
mais como um fator básico e deci-
Slvo.

Ao digno e eminente chefe do Es>
tado, ao nobre presidente do Con-
selho « demais membros do governo,

Homens de Negócio Experientes

gostam de viajar com

pilotas experimentados I '.•a :;¦¦¦. .''V -
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A experiência e a habilidade
de nossos comandantes são posias

a serviço de sua segurança e
comodidade, ioda vez em que V.
voa pela^BRANíFF. E a isso se

junla o extraordinário confôrlo
dos magníficos DC-o com ar

condicionado e pressão regulada.
Para qualquer parte dos EE.UU.
• ?Partidas e chegadas na hora

Paradas em Lima, Panamá,
Guaiaquil e Havana - Serviços de

luxo' e de turista
Finíssima cozinha • e MAIS a

tradicional hospitalidade da Braniíí
tão razões poderosas

de sua preferencial

Do Rio e de S. Pouio, somente a BRANIFF
proporciona o combinação ideoh rapidez,
conveniência, serviço • segurança.

BRANIFF I
fjszgfc"*

AIRWAYS

y KW,
«Tf»**»»—

Procure seu egenle de turismo ou eonwaV

dímtamtrta nossos «scrifurtos

MO DE JANEIRO - AVENIDA PÍESIDENTE WILSON,- 123-A - TELEFONE 32-2255
SAO PAUIÇ - BUA 84 DE MAIO, S70 - TELEFONE 35-7197
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a sua eminência o cardeal-patriarca
ce, Lisboa, aos membros da Assem-
bléia Nacional e da Câmara Corpora-
tiva, ás Câmaras de Vereadores, às
gloriosas forças, armadas, às Universi-
dades, a todas as instituições e auto-
ridades civis, militares a eclesiásticas
de Portugal, bem como ao seu gênero-
so povo, dirijo nesta hora de despedi-
da a expressão do mais profundo
reconhecimento.

Regressando è minha pátria, o. na-
tural desejo de revê-la não é mais
forte do que a saudade que já co-
meço a sentir dos felizes e inolvidá-
veis momentos de fraternal convívio
com a boa gente e a encantadora
terra de Portugal.

A todos os portugueses, á minha
gratidão, o meu abraço e o meu
adeus!

COTAÇÃO DO DÓLAR
Os bancos particulares

vendiam o dólar ontem, na
abertura dos trabalhos do
mercado de-câmbio livre,
aos preços de Cr$ 80,00 a
Cr$ 80,50 e compravam
aos de. Çr$ 78,00 eCr$.
78,50. Durante o dia, o
dólar passou a ser vendi-
do aos extremos, de CrS
80,50 a Cri 81,00 e com-
prado aos de Cr$ 78,50 a
Cr$ 79,00.

MERCADO - Na aber-
tura estável e no fecha-
mento irregular.

AGITAÇÃO NO MUNDO CAFEEIRO
Contraditória em S. Paulo a reação à suspensão das compras — O sr. Õeíé-
v/o Cintra Leite, diretor do /. B. C./desfaz apreensões— O governo prósse*
guirá firme na defesa do produto —• Inalterável o acordo com a Colômbia
Como já ê do domínio público, õ

Instituto ^Tasileiro do Café suspen-
deu» term>.„ariamente as compras do
produto, que vinha fazendo por conta
da Comissão de Financiamento da
Produção. A medida, tomada pela
presidência do IBC de acordo cem
decisão do próprio ministro da Fa-
zenda, foi deliberada por já ter sido
adquirida a quantidade de café neces-
sária para equilibrar a, oferta com
a procura e por.se encontrarem os
mercados consumidores desprovidos
de estoque.

,Em face das naturais repercussões
que a medida trouxe e dos desencon-
irados comentários que surgiram, uns
revelando apreensão. injustificável,
outros desconhecimento básico do
assunto e outros, finalmente, refle-
tlndo interesses contrariados, do di-
retor dó IBC( sr. Octavio Cintra Lei-
te, prestou à reportagem os seguin-
tes esclarecimentos: ' •

— Efetivamente, a suspensão das
compras de café teve origem pura
a simplesmente no fato dé o governo
alcançar com a medida de emergência
o propósito que objetivava, isto é,
restabelecer o equilíbrio da oferta
com a ' procura, retirando as sobras
que estariam influindo na estabiliza-
ção do» preços.

Prova flagrante de que esse limite
fora alcançado reside -nos próprios
reclamos do comércio exportador que,através dos seus delegados, ainda" há
poucos dias, na última reunião da
Junta Administrativa, pleiteou a llbe-
ração de cafés retidos de acordo com
o Begulamento de Embarques, desde
que não possuíam partida» do pro-fiúto para atender a seus clientes do
mercado consumidor.

POSIÇÃO ESTATÍSTICA

Fará mais caracterizar esse es-
tado, basta uma análise da posição
estatística do café, cujos números
recomendavam a adoção da medida
que vem de aer estabilecida. Assim
é que o estoque visível na presente
data se compõe de 2.7X1.505 .sacas
de café a ser liberado e mais 2.237.573
sacas existente* nos portos —¦ com
uin total partanto.de 4.971.078 sacas.
Desse total, deverão ser deduzidas
as quantidades compradas e que ain-
da não foram recebidas. pelo - IBC;
deverão também ser deduzidas as
exportações prováveis durante os me-
ses de maio e junho. Tais, deduções
podem ser estimadas em cerca de 2
e meio milhões de sacas.

Portanto,. o estoque provável visl-
vel em 30-6-55 deverá ser da ordem
de pouco mais de 2 milhões de sacas.

O MOTIVO FUNDAMENTAL

Depois de acurados estudos, não
se tratando portanto de deliberação
tpmada de improviso, a suspensão
temporária das compras de café foi
aprovada pela diretoria do IBC com
o sr. ministro da Fazenda, muitos dias
antes de sua publicação e tendo sido,
afinal, posta em vigor para atender
precisamente â evolução dos acon-
tecimentos que interessavam ao co-
rr/ércio de exportação,

O motivo fundamental que condu-
ziu o IBC..' efetuar compras de café
por conta da Comissão de. Financia-
mento da Produção — é necessário
recordar — foi adquirir as «obras
visando i sustentação dos preços,
desde qu* retiradas tais sobras do

APROVADA PELOS BANCÁRIOS
iatória do DNTa

Também os banqueiros a aceitaram — Certa, assim,
a assinatura do acordo

Chegou ao fim a campanha sa-
larial dos bancários, após quasetrês meses de negociações. A ta-
bela apresentada pelo sr. Gilber-
to Crockratt de Sá, diretor do
DNT, foi aprovada pela assem-
bléia de ontem realizada no Au-
tomóvel Clube. E' a seguinte:
30% para os que ganham até 4.200
cruzeiros; 25% para os que ga-nham de 4.200 cruzeiros em
diante. Mínimo para os- que fo-
ram beneficiados pelo salário mi-
nimo: 500 cruzeiros. Mínimo pa-
ra os que não foram atingidos

pelo salário de 2.400 cruzeiros:850 cruzeiros. Aumento máximo:
1.875 cruzeiros. A melhoria será
concedida a partir de 1 de março.do corrente ano.

.ACEITAÇÃO PELOS
BANQUEIROS

Ontem, o "Correio da Manhã"
informava que bancários e ban-
queiros marchavam para um
acordo. E, nós primeiros minu-
tos da tarde de ontem, no gabi-nete do ministro do Trabalho, a
diretoria do Sindicato dos Bancos
comunicou ao diretor do DNT.

CARTAS À REDAÇÃO
Eleições no Clube Naval

' Do cap.-de-corveta Alfredo Álvaro
Canongla Barbosa, oficial de gabinete
do ministro da Marinha, encarregado
da ligação^ Coro! a 'imprensa, recebe-
mos, com data tíe ontem/" 2!), a carta
abaixo:

Sr. redator:"Lemos hoje em seu matutino, á
página 6, sob o titulo "Eleições" no
Clube Naval", os comentários feitos
a respeito de um noticiário distrí-
buido pelo gabinete do ministro à
Sala de Imprensa.

Lamentavelmente, as considerações
feitas por esse jornal, a respeito do
fato, não são verdadeiras, uma vez
que' não se trata de apoio ou mesmo"intromissão ministerial" — para usar
expressão de seu jornal — a um
candidato á» próximas eleições ria-
quele Clube, na realidade, uma enti-
dade civil e independente que reúne
os oficiais de Marinha, O fato é que,no intuito sadio de uma boa divul-
geção dás coisas de Marinha, mesmo
daquelas que não têm caráter ofi-
ciai, fomos procurar . pessoalmente
o capitão-de-mar-e-guerra Octacilio
Cunha — devido a encontrar-se em
restabelecimento o almirante Antônio
Maria de Carvalho — e o almiran-
te Muniz Freire, a fim de solicitarmos
cópia das circulares, feitas pelos gru-
poj de sócios que lançaram as duas
candidaturas i presidência do nosso
Clube, os quais .concordaram com a
sua divulgação nas "Noticias da Ma-
rlnha". Em vista disto, logo que re-
çcbemos a primeira delas — inde-
pendente da facção que fosse — re-
solvemos dar. a devida publicidade e
esoerar a outra circular para adotar
idêntico procedimento. «

Infelizmente, o Correio da Manhã,
sempre tão rigoroso em seú noticia-
rio, não estando a par desses enten-
dimentos, leais, desinteressados e
isentos d.e qualquer objetivo parti-dário, teceu os comentários publica-úor. na nota em apreço. Muito agrade-
ceriamos a V. S. uma retificação,
com o mesmo destaque, esclarecendo
a verdade dos fatos."

? % %A propósito do mesmo assunto, o
cap.-de-mar-e-guerra Octacilio Cunha,
presidente em exercício do Clube Na-
vai, escreveu-nos, na mesma data:Sr. redator:"Sob a epígrafe "Eleições no ClubeNaval" seu jornal publicou na edi-

que' V. S. dirige publicou a referida
Circular no dia 28 de abril fora das
notícias de Marinha. E' pois ó pró-
prlo Correio da Manhã que desmen-
te a sua afirmação de que houve
intromissão ministerial, 'à qual es-
tou 'eeirtQ 

, de que seu . conceituado
matutino de tradições de indepen-
dência não se teria sujeitado.

Aliás, em vários jornais que pu-
blicaram á Circular nas "Noticias de
Marinha" ela foi antecedida da se-
guinte ressalva: "solicitam-nos a pu-blicação, etc..." E essa ressalva não
se encontra em nenhuma das demais
noticias do dia. Provavelmente porfalta de espaço, aeu jornal- e os de-
mais omitiram as assinaturas após-
tas á Circular e que definem, sem
equivoco, sua origem num grupo de
sócios e não no gabinete do ministro.

Concordamos plenamente com V. S.
que o pleito não tem sentido poli-tico tanto mais que foi e é a inten-
ção da atual diretoria, caso seja
reeleita, cada vez mais afastar nossa
associação das questões políticas,observando com rigor a letra dos Es-
tatutos."

N. da R.: Náe emitimos assinaturas
de nenhuma espécie. A nota foi re-rrhida tal como a reproduzimos, vin-
da do gabinete do ministro da Mart-
nha e aistm entregue aos represen-
tantes da imprensa.

que se encarregaria de defender,
na assembléia de depois de ama-
nhã, a tabela ministerial. Disse-
ram mesmo os diretores do órgão
patronal que se empenhariam a
fundo para conseguir a aprova-
ção dos seus colegas. Chegaram
mesmo a afirmar que era certa a
aceitação dessa tabela. Assim,
sendo, não resta mais dúvidas
quanto à assinatura do acordo,
que será na próxima semana.

• QUASE UNANIMIDADE

A aprovação da ;abela foi to-
mada pela ' quase unanimidade
dos bancários que superlotavam
o. Automóvel Clube. Apenas cin-
co associados se manifestaram
contrários à sua aceitação. Aliás,
o diretor do DNT, falando aos
bancários, contribuiu muito> para
que fosse aprovada a sua tabela.
Esclareceu porque a mesma seria
conveniente. Fêz, por fim,, um
apelo para que -a mesma fosse
aceita.

TAMBÉM A FAVOR 
"

Falaram também a favor da
tabela Crockratt de Sá os.<srs.
Olímpio de Melo, Bacelar Couto,
Pedro Paulo Sampaio e outros as-
sociados. Mesmo antes da-vota-
cão, que foi simbólica, eram da-
das como aceitas as bases sugeri-
das pelo diretor do DNT.

MUITO CONCORRIDA
Embora contando com menos

associados do que na última as-
sembléia, a de ontem foi bastan-
te concorrida. Começou às 19,30
e terminou às 22 horas. Presi-
diu-a o sr. Pedro Paulo de Araú-
jo, presidente do Conselho Fiscal
do Sindicato dos Bancários. Com-
pareceram os srs. vereador Ge-raldo Moreira e Sebastião Reis,
que usaram da palavra.

mercado nenhuma alternativa restava T»ferência
v administrador senão a de agir
como agiu, isto é, suspendendo a
execução da medida de emergência
que a muitos poderia interessar se
eternizasse, violando o bom senso,
contra os interesses da pátria e con-
tra os Interesses do próprio comércio
exportador antigo e tradicional que,
ultimamente, vinha sendo prejudica-
do pela ação de novas firmas criadas
não para exportar, mas para vender
café ao governo.

ATENTO O1HC

Considero antipatriótiçp q derro-
tismo injustificado de alguns, dando
origem a alarmlsmos que a posição
estatística do café - não justifica,
apregoando a baixa e declarando que

.o café está, agora, largado á sua pró-
pria »orte. Não é. verdade. Às preli-
minares da medida que suspendeu as
compras de café- e os próprios tér-
mos em que foi anunciada indicam
qu«. o IBC continua atento a todas
as questões que cercam o nosso prin-
cipal produto de exportação. Assim
é que simultaneamente com a sus-
pensão temporária das . compr**. foi
proclamado pelo próprio mlnisi-.o da
Fazenda, ainda hoje, o firme propó-
sito de prosseguir-Se com 0 financia-
mento da safra futura na» mesmas
bases que as atuais, o que certamente
contribuirá para, a estabilidade dos
preços. Essa política firme de defesa
do produto não sofrerá assim qual-
quer abalo.

i O ACORDO COM A COLÔMBIA
E*A FEDECAME

Afastando quaisquer cogitações
de que o país abandonaria os enten-
dimentos estabelecidos com a Co-
lômbia e aprovados agora pelos 14
países produtores da FEDECAME —
com o objetivo máximo de promover
a retirada proporcional á exportação
de cada país, das sobras prováveisdas produções futuras — devo asse-
gurar que, longe disso, os estudos
par8 sua conclusão prosseguem com
o mesmo e acentuado ritmo. Aliás,
eM* noticia derivou precisamente dos
alarmlsmos que uma medida de ro-
tina não justificaria se não originado
pela má fé.

A REAÇÃO EM 8. PAULO

SAO PALO, 29 (M.) O sr.
Henry Rake Sti\l afirmou:

Temos reservas suficientes paraatender às exigências de novos im-
portadores. Apesar de ainda não tertido conhecimento direto de tais ne-
goeiações, acredito que a iniciativa
esteja partindo do Bureau Pan-Arne-
ricano do Café. Dç qualquer manei-
r*, as aquisições Iniciais de novosimportadores europeus não seriam demonta, de modo a refletir de prontoem nossos mercados",

O sr. José Larivoir Esttves, pre-sidente do Centro de Comércio doCafé; louvou a idéia anunciada emNova York pel0 sr. Cintra Leite, com

DE 2 A 8 DE MAIO

A SEMANA DA VITÓRIA
Diversas festividades assinalarão a passagem
do 10.° aniversário da vitória das Nações
Unidas -—O programa das comemorações a

serem desenvolvidas pela Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil

Assinalando a passagem do Décimo
, , „„ , , ., ¦•¦- .aniversário do término da segundaçãn do dia 29 de abril um comentário: Guerra Mundial, a ocorrer no do-visando atribuir à "intervenção mints-

terial" a publicação de uma circular
sobre a candidatura do vice-almi-
rante Antônio Maria de Carvalho à
presidência do Clube. V. S. conhece
melhor que ninguém o fato de queo» jornais publicam as noticias de
Marinha sem imposição ou censura
por parte d0 gabinete do ministro
e que essa liberdade já tem motiva-do por várias vezes a publicação denotas contrárias A opinião do Minis-tério. No caso em questão, o pedidode publicação da Circular apoiando
a candidatura do vice-alm. Antônio
Maria de Carvalho foi feito por mim,e tanto não houve nenhuma Imposi-
ção ou bafejo oficial que o jornal"SERIA 

0 VÍRUS DO CÂNCER

mingo 8/de maio/a Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil, seção do

14,30 horas, desfile dos ex-combaten-
tes de terra, mar e ar, leitura da
Mensagem às mães.

Um culto na Primeira Igreja Ba-
tista, á Rua Frei Caneca, 523, seráDistrito Federal, promoverá, como o oficiado no domingo 8, às 11 horas,vem fazendo há anos, "A Semana

que este ano será fes-•rio
da Vitória1
tejada no período de 2 a 8 de maio
vindouro.

O programa de festividades
Para o corrente ano foi organi-

zado o seguinte programa de fes-
tejos: '

Segunda-feira, 2 às 10,30 horas,
Missa solene na Igreja da Cruz dos
Militares; às 20 horas, Solenidade de
abertura da Semana da Vitória, na
sede da Associação, à Avenida au-
gusto Severc, 4, Lapa.

Terça-feira — Dia da Enfermei-
ra Esfpedlclonírla da FEB e da FAB

Eipetículos teatral»
Diversas empresas teatrais desta

capital, colaborando com a Associa-
ção dos Ex-Combatentes, por ocasião
da Semana da Vitória de 195S, ofe-
receram entradas aos ex-combaten-
tes e suas famílias, para os espe-
táculos dos dias 3,4,5 e 8 de maio,

Programas radiofônicos
Na terça-feira, 3, às 23 horas a

Rádio Naciona' transmitirá um pro-
grama ejpecial em homenagem à en-
fermeira expedicionária. Por sua vez
na quarta-feira' 4 a Rádio Mauá,
oferecerá às 21 horas um programa
com "show" em que participarão aràs 9 horas, romaria ao túmulo  ,

BÃLTIMORE, 29. Três espe-ida enfarmeira da FAB, Judith«Arêas,.,tisUs de Grupo Universitário e do
cialistas do Hospital John Hop- no £emitério de s- Francisco\Xavier, j"Cast da emissora.
kins, desta cidade, acreditam te
rem conseguido isolar um vírus
do câncer. Com efeito, descobri-
ram no microscópio eletrônico

SERÃO DISTRIBUÍDOS
GRATUITAMENTE OS POSTAIS

a negócio» de café nos
novos mercados da "cortina de ferre".

O presidente da Associação Comsr-
cia! de Sento;, sr, Geraldo Gonjida
de Melo Peixoto, declarou estar "(oa
de dúvida que a atual, decisão do
governo causou má impressão,". D.'s-
se que a Associação que dirige jà
firmou pr.ntos de vista sobre a atmt'
conjuntura da política cafeeira, os
quais serão intransigentemente defen-
ditíos, inclusive a manutenção dos
preços mínimos até o término da ta-
ira 1954/55. Salientou que o» preços-
curo atuais eram perfeitamente ra-
zoáveis ao consumidor externo ei por*
tanto, poderíamos iniciar1 bem um p:«
riodo de desenvolvimento da expor-
tf.ção, como já estava "acontecendo,
O interessante seria o governo te*
guir uma política firme • decidida,
política essa que Inspirasse confi»nea
ao comprador no exterior. Foram
essas as considerações tecidas a
respeito pelo presidente da Associa-
çSc Comercial de Santos.

Ao se pronunciar a propósito, o
sr. Alceu Martins Parreira, do eo-
mércio de Santos, disse:

¦ — "Inábil a inoportuna. a atitude
dó governo, suspendendo as compras
de café. O próprio comunicado do
IBC afirma que a .quantidade adqui-
rida terá assegurado o equilíbrio en*
tre a oferta t a procura, sendo certo
também, que os mercados consumido*
rts estão desprovidos de estooue-,
Essa situação estava resultando na
prática, no seguinte: havia em nún:r-
ro razoável ordens para o mercado
de Santos, cujas exportações vlnhin
aumentando nos últimos dias, ao pas-
so que a intervenção do IBC passava
a ser quase simbólica, pois os preees
dos exportadores tornavam-se melho.
res que o» do governo". Concluiu
condenando a medida e dizendo es-
perar que ó governo, se permanecer
nesse propósito, adote compensaçS&s
ao cafelcultor.

Entretanto, numa reunião de.eafel-
cultores, na capital, observava-se quaa repercussão da providência do go-vêrno foi boa:

— NSo é possível continuar a plan-tar café para vendê-lo ao governo.Por esse caminho iriamoa dar no
ressurgimento do DNC, com todo» es
Inconvenientes que há em que o go-vêrno concentre em suas mãos gran-des estoques da rubláce».

Acentuou-»e, porém, o perigo de
o governo »er forçado, em face da
escassez de divisas, a lançar seusestoques n0 mercado. O sr.' P«u)o
Cuzzo, diretor do Departamento deCafé da FARESP, disse:

—,Oa cafeicultores paulistas abrem
ao ministro da Fazenda um crédito
de confiança, esperando que outras
medidas complementam surjam. De
modo especial, urge um financia-
mento adequado no Interior e nos
portos e providências tendentes áliberação d0 câmbio.

Por outro lado, a opinião dos ca-felcultores é de que exportemos café
para quem quiser comprá-lo, inteira-
mente favorável aos negócios com
paises da "Cortina de Ferro",

A. B. B. R.
oi^oJ«e^ 1ue ^apsita-na Câmara um projeto mandando dar a
tx\^lA^iX^< Í1nas SalídescobridTda vacina*comia a paralisia infantil. E' pouco. Êle merece o títuln ri»
Srso^Só^rn0'»^?^0 

d° COracão &J88&S mfies t
drama mi*. *K «JL* £U (Cm- ^ qum Presenciou o doloroso
caS«mqnavnrarJS8a 

ter»r-ivei *$**** i0'" os sofrimentos quecausam pavor, pode avaliar a tremenda luta dos médicos ta-
darinPdl?f rSa?d?' 

a*ind?A P"a vencer, a insidlo^ eníermC
iSSt *V* 

terapêutica a ciência mal conhece. Já passei poresse doloroso drama na pessoa de um filho de 15 anos. Quan-
riHnd»ile*S0^ment0 auté ver salvo da morte quem tendo na"-cido perfeito, de uma hora para a outra, fica imobilizado na
a™ses, Quiçá anos! Posso abrir a minha alma e da, riaminha alegria ao ver as crianças livres da paralisia infantilNeste momento, graças à dedicação de um pai que tem o íi ho
S^T 

Caddr-a 
Íe roda-s' o ««.uiteto Fernando uSiiín-dinm£L^ÍS0Ciaçao Brasileira Beneficente de Reabilitação^' cuis*?Sía de aparelhar esta cidade com uma organização nosmoldes das existentes em vários países civilizados, para, cor, oo nome indica,, reabilitar os que tiveram a desdita dt cóntr?irtao grave doença. Instituição puramente particular, a nossa As-sociaçao nasceu pobre, mas, dada a grandeza da sua íinalidací*.ê de esperar que em breve nao faltem corações generosos quê

A tarefa é dura, bem o sabemos. Má dificuldades a ven-cer, dentre as quais se destaca a formação de massagistas esnr-ciaiizados, gente de alta competência, pois, no dferKf'conhecem o assunto, um mau profissional pode sacrificar o
paciente. Estamos em bom caminho e, com a graça de Deu?haveremos, de vencer. '

A descoberta do dr. Salk é um bálsamo, é uma braçada deflores atirada aos corações de todas as mães, é a esperança e arealização de um grande sonho. Resta, porém, ajudar os queja sofreram, e sao muitos milhares.
Reabilitá-los física, moral e socialmente. Essa é a tarefa daAssociação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Ajudem-na.

FLORESTA DE MIRANDA

LEILÃO DE FRUTAS
Realizou-se, ontem, na

Bolsa de Valores, o leilão
especiar com a Argentina,
para importação de frutas
frescas,.secas e desseca-
das, sendo licitados 62
mil dólares-convênio, ágio
fixo de Cr$ 25,00, ven-
dendo Cr$ 1.550.000,00.

DIPLOMATA
IUGOSLAVO
ENCONTRADO
MORTO
NA FRANÇA_

PARIS, 19 — 0 diplomata Jugos-
lavo Ivan Jurmann, que estava de-

ás 20 horas, sessão solene em home
nagem A enfermeira expedicionária,
na sede da Associação. I ' Õ Departamento de Turismo está I aparecido há sei» meses, foi encon-— Quarta-feira 4 — Dia dás. Ma- j organizando um programa de ceie- trado mort à .

.rlnhas de Gnerra e Mercante — ásjbraçõe» preliminares para junto ao ,
corpos .infinitamente pequenos j15 h?ras, colocação de uma coroa Monumento que está erigindo na Cl- ferroviária, em

de uma linha
-_ ¦<¦* M>t(H| .viuknTnu «*- *»***n — — * — — i m.V!ia UIIIVU WJ t J 111' fMrt C' ' * ***-•"¦ *»¦» —'- "' "

nos tecidos cancerosos da ma- de flores na estátua do Almirante nclândia a parlir d0 dia 3 í0 dia 7 ;Str«burgo. segundo anunciou a em-
ma de uma ratazana atacada de jTamandaré; 16 horas, lançamento de, comparecimento -! baixada Iugoslava ne»ta capital, ho-uma forma de câncer que se .sabe .«ores a msr, no Ca,s do Lo.de de
ser determinada por um vírus. [Brasileiro. hã,ir«.ío v*™\, Nnrmai carmeia . "*
Esses corpos poderTam ser o vi- Quinta Feira - Dia d. fab ^SE^^^SS 

™o : Um por,a-V07- da embalxada d«-

^mTdTcaSer^ nafe ^^Ã* 
'CUr°U ""' ^""^ *' " ^ *

PAGAMENTO DOS INA1I-
VOS DA AERONÁUTICA
PELA CAIXA ECONÔMICA

Em cumprimento de convênio (ir-
mado recentemente entre o ministro
da Aeronáutica, brigadeiro Eduardo
Gome», e o presidente da Caixa Rro-
nimlca Federal, ir. Henrique nnii<-
worth, teve Inicio, ontem, c pae/a-
mento dos inativo» daquda Secrrta-
ria de Estado, mediante abertura rias
cm.ias de cheques e entrega dm rés-
pectlvo» talóe» no nono maior eita-
beleclmento de crédito popular.

Cerca de 1.800 inativo» da Aeronau-
tlca foram prontamente atendidos*
durante o dia, na dependência que a
Caixa Econômica reservou para aque-
le fim, no andar térreo do ediffrli
Darke, à Avenida Treze de Maio, V.-
E, onde, além do lerviço de eicrltu-
ração, foi Instalado um "gulchet" da
pagamento para pronta movimenta-
çio do» depótllo» pelo» interemdos.

E' pensamento da» autoridades da
Aeronáutica e da Caixa Econômica
extenderem o atual convtnln aoi nfl-
fiais da, ativa e ; éssoal eivil do Ml-
nlstério, os qual»- também pauario a
receber 01 vencimento» por Intermé-
dio da atenda de lua prefertnela. .

ratazanas. Até agora não foi pos,- S 
dne, ílõr,es„ "VíST

sivel atribuir a um vírus nenhum s»"£j, °uim,on'- 
1° 

AfroP°rte,.
caso de câncer humano. A des-' Sexta*íeira ¦¦--••

Marinha, Exército, UNE, UME, Es- i^ade, fora transferido para o con-
coteiros, Bandeirantes e Associação j «ulado do seu pai» em Strasburgo,
da Imprensa Estudantil. O domingo, pouco antes do seu desaparecimento.
dia 3, das 9 a» Jl horas, «erá desti- j jjy ' 
nado ao público em geral, ao clero,
elementos oficiais. jornalistas e ra-

comerciantes e

d* FEB —
,*a 16 hqras, homenagem aos compa-

coberta nao deixa de ser impor- • nheiros mortos. Colocação de flores
tante se confirmar que as parti- j na estatua de Duque de Caxias,
cuias descobertas no Hospital Sábado 7 — Dia da» Nações Uni-
John Kopkins são mesmo virus. «« - li» hory. visitaiaoa o.»-11^^; •?^™'
Os autores dess? desenhertj « panhelros internados na CRIFA. nos 1 funcionários públicos,
dr e senhora Gcoree O Gev ehosPiUÍ8 do Exército da Marinha j No «Dia das Mães", serão distrl-l
ri dr iSr!™Tr 

gf 
ar». HSL-n ^ Guerra c ,ia Marinha Mwcant?: bufdo, postais gratuitamente, para

?™ »ãt^ÍEL V.ÍÍ%«ÍAri làs 1S horas' homenagem aos compa em balc5o e,peciai. ílaram, alem disso, qve descobri- nomlnado "Serenata da Vitória" P*--;.' „„..., 1, M3es di.tantes e.ram particubs semelhantes emitrodnada pelos nossos confrades de;«fJam ««"«!•« 
„!-.?„ Mi^wí !

tecidos atacados de Câncer espon-ÍUitima Hora. na Praça 11 de junho. ,í ntao depo «Mos na (.aixa^eoM««. ;
tâneo do seio, a respeito do qual'Dia da» mies dos ex-combatentei; ao lado. A Prefeitura »e encarrega-,
até agora *e ienora se é determi-' Patrocinado' pelo "Correia «a M«- rá. em combinação com os CorTelos,
nado nor um virus ***"> encerrando os festejos da Se- de «pedMos Imediatamente.

o" tres Pcneeialistfla nr^n.i«r-i m8n* da Vitória de J?55' ,erf« 'ÜI Aqueles cuja» Mãe» são falecidas;
5* 1ÍS^^í*ía15E?lS1J*f5. Uatía no Estádio do Maracanã, em d^r5 levarJ flom, que. mal» tar-j

COBERTORES
RHEINGANTZ
os-raeWores
em qualidade

agora er.tregar-se a experiências cooperação com FMF e
sobre as partículas que isolaram l festa dedicada as miss
no microscópio. (U.P.)

FPF, «ma
dos pra- de, serão enviadas para os tíimuio»

esnhas qua conxtará do seguinte: is ' i*« nome dos cemitérios da cidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAI DO RIO DE JANEIRO
(DEPÓSITOS GARANTIDOS PELO GOVERNO FEDERAL)

Contas Populares, a prazo fixo, de aviso
prévio, sem limite e judiciais com juros

A movimentação das contas, quando por melo de cheque» pndt »er
feita em.qualquer agência da Caixa Kconftmlea.

Autorizada pela Lei a. l.HS, de 27-5-1353, a Caixa Econômica tam-
bém recebe „d*p£sltos «m ennta» judiciais com juro». Ass depéiito»
des»» espécie, em nome de menores a Interdito», são abonado» jttros
de 4 1/2% a.a. (%mi)
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CAFE: APLAUSOS DOS CAFEICULTORES AO MINIS
TRQ DA FAZENDA - OUTRAS MEDIDAS SUGERIDAS
-JÂNIO E 0 PODER ECONÔMICO - SALÉM,
ARROZ E COMÉRCIO REGULAR - A LUTA JÂNIO*
PINHEIRO JÚNIOR I

DO SRt CANTANHEDE:

R. P.
BAO PAULO, 29 {Correio da Ma-

nhã). A ordem do ministro da Fa-
zentia. suspendendo' as compras de
café pelo I.B.C, repercutiu, como
era natural, fortemente nesta capi-
tal e em Santos. Primeiro, surpresa;
depois, expectativa. Mas, passados os
primeiros momentos, desapareceu, o
pessimismo inicial, determinado cer-
íamento pela baixa em Nova York.

Se em Santos a reação foi mais
enérgica, e a Associação Comercial
local chegou a enviar enérgico tele-
grama ao sr. Jòsê Maria. Whitacker,
em SSo Paulo,-iá no dia de ontem,
a medida governamental era encara-
da com simpatia. Em nosso- giro pe-
los circulos cafeeiros, hoje, consta-
tamos a aprovação geral à medida
do ministro da Fazenda. Na Coope-
ratlva dos Lavradores de Café, por
exemplo, ouvimos o seguinte comen-
tárlo: "Nâo é possível continuarmos
eternamente a plantar café para
vendê-lo ao governo".

Outro lavrador, falando aos jorna-
listas, assim se expressou:"Pelo caminho em que marchamos,
em nossa política cafeeira, acabaria-
mos fatalmente ressucltando 

"do D.
N.C. E nós bem conhecemos os ln-
convenientes do governo concentrar
em suas mãos grandes estoques de
café. Quando isso sucede, que garan-
tias tem o lavrador ou mesmo o co.
merciante «obre o preço do produto?
Êlcs terüo sempre sflbre sua cabeça
a ameaça de «jue o governo lance no
mercado grandes estoques, o que
provoca inevitavelmente baixa nas
i'.'.ações. E essa ameaça é tanto mais
forte quanto maiores íôrem as dt-
fleuldades financeiras do governo e
sues necessidades cambiais. E mes-
mo que as autoridades nSo se dispo-
nham a liberar seus estoques, a
emeaça sempre persiste".

E' PRECISO MAIS

Os círculos --ligados â cafelcultura,
porém, acham que apenas essa me-
1:da governamental não basta, se
•'«m que seja louvável. O ar. Paulo"uzzo, diretor do Departamento de
_afé da FARESP, por exemplo, de-
.•Iara o seguinte:"Os cafelcultores paulistas abrem

,'¦11 ministro da Fazenda um crédito
e confiança, esperando que outras

(medidas complementarei surjam. De
,modo especial urge um financiamèn-
to adequado no Interior e nos por-•tos, e providências tendentes â llbe-
¦rarSo do câmbio".
. Essa é, de um modo geral, a posl-
i-ao dos lideres da lavoura cafeeira
í,'.ulista. ,.,,..

UMA OPORTUNIDADE
PARA JÂNIO

O sr. Jânio Quadros, quando verea-
flor e mais tarde quando deputado,
ficmpre se bateu pelo "combate ao
"poder econômico". Foi com a energia
e a persistência com que bateu nes-
sa tecla qt» se tornou popular. Ago-
ra o deputado Cid Franco, do Partido
.Socialista, oferece, da tribuna do pa-
ácio • Nove de Julho, "uma oportu-
'idade para o* sr. Jânio Quadros•o-nbater • o poder econômico".' A. história gira em torno da eter-

| questão dos frigoríficos. Desta

vez, segundo denúncia formulada na
Imprensa, um pequeno frigorífico ds
Barreto» (fortaleza do Frigorífico
Anglo) foi obrigado a fechar suas
portas por nio suportar a pressão
dos grandes frigoríficos. E outro fri.
gorlfico, também pequeno, está para
cerrar suas atividades.

Dls..o sr. Cld Franco ao "Correio
da ManhS": "A oportunidade é ex-
celente para a sr. Jânio Quadros
mostrar que sr.çlmente tem a inten-
çâo de comq&teaf Vjjoder' econômico,
aliis condenado pela Constituição do
EstaBo* em-seu artigo 115:-"Será re.
primida toda ' e qualquer forma de
abuso do pçder econômico, inclusive
es uniões ou agrupamentos de em-
presas, individuais ou sociais, de
qualquer natureza, que tenham por
fim dominar.o mercado, eliminar a
concorrência e majorar- arbitrária-,
mente os lucros":.E' o que estSo fa-
zendo os grandes frigoríficos, sem dú-
vida alguma. Abusando de seu po.
der econômico, dominam o mercado,
procuram eliminar ¦ a concorrência
e majorar arbitrariamente os lucros".,

Vamos ver como o sr. Jânio Qua-
dros te arruma agora...

ARROZ MAIS BARATO," TALVEZ...

E já que os .assuntos econômicos
predominam , hoje. por aqui, vamos
ver màfs um: o' preço do arroz. Nas
feiras-livres, está sendo vendido a 16
cruzeiros. * Nos armazéns, sabe lá
Deus a quanto! Pois.bem, o sr. Wil*
liam. Salem, que há dias nâo tinha
novidades para os jornais, anunciou
hoje que "uma firma de Santa Cata-
rlna se propõe Vender arroz a 13
cruzeiros* nas* feiraá-ltvres". O 'pre.
feito resolveu autorizar a venda, "a
titulo provisório!'. E por _que pró-
visório se é mais barato? Explica o
prefeito pessepista: "Se fôr apenas
para atravancar as ruas e fazer cou-
corréncla reprovável ao comércio re-
guiar, nfio autorizarei a venda".

Ora bolas! Qualquer feira atravan-
ca tt ruas, e nâo serão algumas bar.
raqulnhas nas feiras que lrâo des-
montar o comércio regular...

O BOMBARDEIO DE
PINHEIRO

O deputado Pinheiro * Júnior, "pro-
prietário"' dos votos dbs funcionários
púbjlcos e o sr. Jânio.Quadros vivem
brigando. Pinheiro, para não perder
os seus votos, não perdoa qualquer
medida do governo que "prejudique*'
os funcionários... Jânio anda Interes
sado em cassar o mandato do deputa*
do (caso complicado de compra de
terras do Estado em Ferolbe), e pa-
ra tanto enviou oficio à Assembléia
Agora vem o troco de Pinheiro Jú.
nlor: projeto de lei fixando em seis
horas e em apenas um periodo o ho-
rárlo do funcionalismo pública. A
coisa corre em caráter de urgência e
já foi o projeto nproyado em primei-
ra discussão. A corrida é grande
porque nn dia 1.° de maio sairá o de-
freto de Jânio, aumentando o horário

Refinamos 65% dá gasolina que consmniíaos
A contribuição da Petrobrás e das refinarias particulares para aliviar nossa
balança comercial — Prevista para êste ano uma economia de divisas da or-

dem de 45 a 50 milhões de dólares — A importância da
descoberta de Nova Olinda'

A convite do Clube de Engenharia
da Sociedade de Engenheiros da

Prefeitura*,- o engenheiro Plínio.Can-
tanhede pronunciou, ontem, dla 29 â
tarde, naquele, clube, uma conferen-
cia .obre "A descoberta de Nova
Olinda e a economia nacional".

O conferencista assinalou, inicial-
mente, a Importância do problema do
petróleo no panorama' mundial e as
características peculiares â economia
do petróleo, e, em seguida, abordou a
atual situação do problema no pais.

Examinando n importância dos deri-
vados de petróleo na economia naclo*
nal, disse que o consumo desses de-
ri vados, apesar de crescer de ano
para ano, já teve, nestes últimos anoi.
reduzida á Velocidade de crescimento,
reglstrando-se' um aumento de con-
sumo, de 1953 para 1952, de cerca de
11%, enquanto de 1950 para 1949 o
acréscimo fora de cerca de 22%.
Frisou a seguir, a impossibilidade de
se operar uma restrição violenta ao
consumo de energia no pali. o que,
sem dúvida — observou — provocaria
uma paralisação de nossas atividades
econômicas, ainda em fase de plena
expansão.

ECONOMIA DE DIVISAS.

Focalizou, depois, o conferencista,
alguns .aspectos do impacto da im-
por tação do, derivados de petróleo na
nossa balança comercial, salientando
que cm 195*1, apesar da queda da ex-
portaçSo de caíé no segundo semes-
tre, o ônus cambial, com a importa-
ção de derivados, só atingiu'cerca de
15% da - receita total da exportação,
quando, em 1952, êsse índice íôra de
18%. A propósito, destacou a con tri-
buição que a Petrobrás e as refinarias
particulares já estão trazendo para
aliviar nossa balança comercial e afir-
mou estar prevista para- o ano em
curso uma economia de divisas da
ordem de 45 a 50 milhões de dólares,
com nítida tendência para crescer.

A, REFINAÇÃO NO PAIS

O sr. Plínio Cantanhede examinou,
a seguir, o problema da produ-
çSo. de Petróleo, no seu sentido
amplo, abrangendo desde a pesquise
até à refinação e ao transporte. Mos-
tron os resultados obtidos pelo Conse-
lho Nacional de Petróleo,, e, * agora,
pela Petrobrás, observando que, a ri-
gor. tais resultados concretos são íru
to das atividades desenvolvidas i
-partir de 1948, quando o Conselho foi
dotado de maiores recursos financei
ros. Essa expansão das atividades pe-
trollferas no pais — frisou — se acha
representada nos empreendimentos da
pesquisa do petróleo por todo o pais,
nas refinarias de Cubatão e Mataripe
e na constituição da Frota Nacional
de Petroleiros. Pediu o conferencista
a atenção dos presentes para o fato de

cionais. já está. refinando cerca de
65% do nosso consumo atual <ic ga-
colina.

A IMPORTÂNCIA DE NOVA '
OLINDA

Entrando no exame da Importância
da descoberta deNova Olinda, o en-
genheiro' Plínio Cantanhede assinalou
as características relevantes dessa
descoberta, destacando desde o esfôr-
ço dos técnicos brasileiros que rea-
llzarani as primeiras pesquisas geo-lógicas na região, ainda ao tempo do
Serviço Geológico e Mlneralóglco do
Ministério da Agricultura, em 1925
até aos trabalhos,.coroados de êxito,
dos técnicos do Conselho Nacional dó
Petróleo e da Petrobrás. Analisou o
conferencista os aspectos referentes a
questão de tempo para a expansão

,i í..„„i,.„„ii„„, „„,.. _*t~ !,„,..,. „«, iue. no campo da refinação, o Brasll,d», funcionalismo para oito horas, em „_i„.i..»-.__»- .-_ -. ..!«...,_.-: ..-dois períodos exclusivamente com as refinarias na?

"CORREIO DOS ESTADOS"
Ji

BAHIA

REAÇÃO A CARESTJA — As df)-
nas de casa dé Salvador realizaram
uma passeata "monstro"-de protesto
contra a progressiva elevação" do eus-
to da vida. Em seguida dlrlglram-se
ao palácio do governa e à Prefeitura,
fazendo entrega aos chefes do exe-
cutivo estadual e ao prefeito da ca-
pitai baiana de um memorial encer-
rando as suas reivindicações (Aso.)

AUSTERIDADE — O deputado Wal
dir Pires, lider da bancada governts-
ta na Anemblélj Legislativa Estadual
apresentou um projeto de alteração
do Regimento Interno, no sentido dc
evitar a constante íalta de número
que ;se Verifica, em face da inexls*
têiicla de um dispositivo que force o
compareeimento dos parlamentares â
Câmara. De acordo com o projeto o
deputado que, sem motivo perfeita-
mente Justificável, deixe de como.*
recer às sessões; perderá a parte va-
rlável do subsidio. (AN)

,v AMAZONAS

NAVEGAÇÃO — Interessados en-
vlaram ao Diretor dos Serviços de
Navegação da Amazônia um abaixo-
assinado no-sentido, de que seja inau-
gurada a linha de navegação Manaus-
Porto Velho, destinada a acelerar o

Íirogresso 
de vasta região dêste Es-

ado. (ANI'.'"- 
CEARA

TRANSPORTES — Agrava-se, ¦
crise dos transportes coletivos, em
Fortaleza. A empresa "São Jorge'*,
a maior proprietária de ônibus da ct»
dade, vem de tomar medida drástica*,
retirou os seus carros da circulação,
anunciando-os .à venda. Outras cm-
presas * continuam reduzindo, 0 nú-
mero de seus veículos em circulação.
O governador Paulo Sarazate resol-
veu intervir no caso. oferecendo aju-
da ao Governo Municipal. Pretende
o prefeito Moreira da Rocha, com n
auxilio do Estado, dar vitalidade &
Secretaria Municipal dos Transpor-
tes Coletivos. (M.)

MINAS GERAIS

DIOCESE DE PATOS — A noticia
da criação da diocese de Patos de
Minas, divulgada no mesmo dla aa
publicação do ato de Pio XII provo-cou regosljo no selo da população.A propósito, convém salientar que o
bispo diocesano, D. Alexandre Gon-
çalves do Amaral, já está programan-do uma viagem a Patos, com o fito
de transmitir (oficialmente) a notl-
cia da criação da nova diocese. (Asp.)

- PARAÍBA

TELEFONES — JoSo Pessoa contt*
nua a ser uma cidade praticamente
•em comunicações telefônicas". Com

mento . .
gresso urbano, entre nós, o prlvlic-
glo dc uma minoria bafejada ..pela
aorte.

Por outro lado, a empresa de Tele*
fones da * Paraíba hão vem cumpriu-
do, pelo menos até agora, a conte»-
to -suas obrigações de concessionária
desse serviço público.

Dia a dia cresce mais João Pessoa,
com a construção de novas ruas e no-
vas avenidas; e continua no mesmo
a rede telefônica. Cem habitantes pa*
ra cada aparelho é, em média a pro-
porção que se poderia estabelecer st
todos esses aparelhos fossem públl-
cos. (Asp.)

RETENÇÃO DE VERBAS - Segun*
do noticias veiculadas em órgão da
imprensa de João Pessoa desde mar-
ço último, a presidência da Legião
Brasileira de Assistência, no Rio de
Janeiro, estaria, retendo as verbas
destinadas à Paraíba para aplicação
em serviços <'.e assistência Infantil e
hospitalar. (Asp.)

RIO GRANDE DO SUL
TAXA DE ELETRIFICAÇÃO — O

governador Meneghettl encaminhou à
Assembléia Legislativa um projetode lei, pedindo a prorrogação, por
Cinco anos, da Taxa de Eletrificação,
como medida necessária ao prosse*
gulmcnto. da 2a. etapa daquele tra-
balho. (M.)'

SUBVENÇÃO — O sr. Manoel Cor*
rela Soares, diretor presidente daCarrls. fêz entrega ontem, ao pre-feito Manoel Vargas, do oficio atra.
vés do qual aquela empresa pleiteiauma subvenção municipal de 50 cen-
tavos por passageiro transportado nos
ônibus e micrénlbus quc tiveram
suas tarifas reduzidas pelo prefeito*substituto Martim Aranha.

PROTESTO — A direção da Com-
panhia de Carna oficiou ao prefeitoManuel Vargas, protestando contra
o decreto que majorou as tarifas de
ônibus e solicitando a subvenção de
50 centavos por passageiro, pois as
empresa» particulares têm tarifas su-
periores às que foram Impostas àque-
la Companhia. (Asp).

BARRAGENS — A fim de melho-
rar as condições de navegabilidade
dos rios Jacuí c Taquarl. o Departa-
mento de Portos Rios e Canais está
estudando a construção de três bar.
ragens, no Anel de Dom Marco, no
Baixio da Carneira e no Baixio da
Comprida. As obras, que custarão
115 milhões de cruzeiros, deverão co-
meçar logo que sejam obtidos os ne-
cessârlos recursos financeiros. (Asp).

SANTA CATARINA'
• PLANO DE OBRAS. SS EQUIPA-
MENTOS — O plano de Obras e Equi-
pamentos, de origem governamental,
continua sendo objeto de permanenteP.ouco mal*' <¦¦** ml1 aparelhos — nem discussão. Uns reputam-no de nota-

tta

todos em bom estado de funciona- ve. significação para o progresso de
tornou-se êsse fator do pro* Santa Catarina, outros taxam-no de
Lama. .m **> Í — _. __ A*. _-. -ha.J*fetlÃ_ iHHHAwIl-mA Jr. rlflpM AnAPP^I*lrt \inoportuno e desnecessário.

A Câmara* Munjclpal de Sfio Fran.
cisco, tomando conhecimento do
envio a Assembléia Legislativa do
tão discutido projeto de lei, que bre-
vemente os deputados apreciarão,
aprovou um voto de louvor ao go-
vernador Irlneu Bornhausen, congra-
tulando-se com o Plano de Obras e
Equipamentos.

SAO PAULO

DOAÇÃO — O sr. Dean Rusk, pre-
sidente da fundação Rockefeller, vi-
sitou, hoje. a Universidade de Medi-
cina íe ?, Paulo, onde lhe foi pres.
tada sin_, jifIcatlva homenagem, Na
ocasião, o professor Jaime Cavalcan-
te, diretor da Faculdade de Medicina,
comunicou que aquela fundação re-
solveu doar 35 mil dólares para o de-
senvolvlmento das cadeiras de his-
tologia, fisologla e anatomia da Fa-
culdade de Medicina de SSo Faulo.
(Asp).

IMPOSTO DE RENDA -* Em de-
clarações feitas à imprensa, o de-
legado regional do Imposto d?" Renda,
em São Paulo, informou - que, pelas
declarações de Imposto já apresenta,
das por importantes firmas e emprê-
sas dcr.fa capital, pode-se prever um
aumento de 40" a 50% a mais nessa
arrecadação dêste ano com relação
ao exercício de 1954. (Asp).

DE MINAS

comercial do petróleo cm Nova Olin-
da e ios recursos financeiros necessà
rios para êsse fim, acentuando, em
relação aos prazos, que se tratava de
uma ação de ordem eminentemente
técnica e com êsse espirito estava
sendo orientada pela Petrobrás. Dis
so, a seguir, que a fase arriscada e
mais sujeita áo ¦ acaso íôra realizada
pelo Conselho Nacional do Petróleo
e concluída pela Petrobrás com o
acontecimento de Nova Olinda, acon-
tecimentó altamente auspicioso, prin-
cipalmente por se tratar do primeiro
poço aberto na região do Médio
Amazonas, s mostrou o que êsse íato,
aliado âs características do óleo de
Nova Olinda,, representa pára a eco-
nomia nacional, como poupança in-
calculável' 

'de tempo e dé recursos
financeiros. . ;'" -

BELO HORIZONTE 28 (Da Sucur-
s$X), A bancada do PTB na Assem-
bléia Legislativa apresentou na ses-
sSo de entem uma moção a sor en-
caminhada ao ministro da Guerra,
na qual manifesta sua confiança em
que serão garantidos todos os direi-
tos dos partidos políticos pa apresen-
tação de candidatos* a cargos eletivos,
reconhecendo inclusive ao sr- JoSo
Goulart o seu direito*à eleiçêo.e a
Investidura no etrgo.

Apresentou-a moção o-sr. Hemapl
Mala, afirmando entre outras coisas
que "não somos arautos da perma-
nência de Jángo como candidato e o
que queremos é uma definição do go-
vêrno, principalmente das classes ar*
madas, com respeito ás garantias de
que pretendem cercar a sucessão de
Café Filho".

A moção foi apwvada por todos os
partidos, exceto pela UDN, cujos re-
presentantes se retiraram do plena-
rio, para se absterem de votar.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA
RECONSTRUÇÃO DA PAMBULHA

O prefeito de Belo Horizonte,- ir.
Celso Azevedo, seguiu ontem para o
Rio de Janeiro onde, com o governo
federal, ultimará.as providências p_-
ra a reconstrução dá barragem da
Pampulha. Ao regressar a Belo Ho-
rlzonte, 0 sr.-. Celso Azevedo abrirá

VITRINE EM HOMENAGEM ÀS MÃES DOS PRACINHAS
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a concorrência pública para execução
das obras. * t
GEÓLOGO VAI EXAMINAR OS Sl*
NAIS DE PETRÓLEO EM MONTES

CLAROS

O geólogo Djalma Guimarães está
encarregado de examinar o material
remetido de Montes Claros, onde se
supõe haver o "ouro negro*'. Hoje,
aquele técnico dará o seu pronuncia-
mento final sôbre o assunto, devendo
acentuar-se que até agora ô exame
não revela qualquer sintoma que con-
firme a suposição,

O Instituto de Tecnologia enviou
àquela cidade para exame "ln loco'*
o geólogo Ifigênio Soares Coelho.

SEOÁO RESTITUtDOg OS TÍTULOS
DOS ELEITORES MINEIROS

Conforme foi noticiado, encontram,
se retidos no interior do Estado cír-
ca de 600 mil títulos de eleitores.

Ante a ameaça de ser desfalcado
contingente eleitoral de Minas, o

deputado Olavo Drumond solicitou ao
TRE providências no sentido de que
os referidos títulos fossem devolvi*
dos. .Aquela corte atendeu ao pedido
e o presidente Amilcar de Castro de-
verá baixar" hoje resolução coni ésse
fim.

CONFERÊNCIA AGRONÔMICA DE
UBERLÂNDIA

BELO HORIZONTE 28 (Da Sucur-
sal). Segue amanhã para Uberlândia
uma embaixada da Sociedade Minei-
ra de Engenheiros Agronômicos des-
ta capital, a fim de participar da 1
Conferência Agronômica, que se Ins-
talará amanhã naquela cidade, de1-
vendo prolongar-se até o dla 2 de
maio.

Prestigiando a campanha lançada peio "CORREIO DA MANHÃ" em homenagem"ÀS MÃES DOS PRACINHAS MORTOS", neste ano que, por interessante coincidên-
cia se festejará no domingo* 8 de maio, o Dia das Mães e o 10.* aniversário do tér-
mino da segunda Grande Guerra Mundial; a CASA BARBOSA FREITAS de Copaca-
bana (Rua Santa Clara, esquina com Avenida N. S. de Copacabana), montou inte-
resssnte vitrine, sôbre o terna: "As Mães dos Pracinhas".

Decorada e armada pelo sr. Alfredo Brigranti, auxiliado pelos srs. Eolo Caldas
Moura e lazid Thme, a vitrine é de rara originalidade. Constituída por duas mos-
trás, a vitrine apresenta de um lado um praclnha, dentro de sua barraca no "front",
escrevendo uma carta à sua mãe, enquanto do outro, apresenta a mãe carinhosa,
rezando diante da Virgem Maria, pedindo proteção para seu filho que em defesa da
Democracia, está lutando na Itália.

Para esta homenagem às mãos dos pracinhas muito contribuíram os capitães do
Grupo de Párà-quedistas, srs. Góis e Millen. (_ :

Variações... NO MUNDO POLÍTICO
candidatura Kubitschek, isso ocorreu
por terem os diretores do jornal che-
gado - à conclusão de que a solução
extralegal está à vista e," para' evi-
tá-la, é imperioso unir as forças de-
mocrâticas, sem perda-. de tempo. Os
correligionários do sr. Juscelino
Kubitschek, porém, ponderam que o
candldajto não pode fazer uma decla-
ração hostil ao presidente do PTB.
Pois tal declaração eqüivaleria a se
incompatibilizar com o trabalhismo,
ou melhor, com um setor respeitável
dò movimento trabalhista.

Estrada de Ferro Central
do Brasil

DEPARTAMENTO DO MATERIAL
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO

•CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N.* 10/DP,
a ser realizada em !8 (dezoito) de maio de 1955.
referente a material "PEÇAS "KEYSTONE", 

para
importação. Quaisquer informações sôbre o assun-
for serão prestadas aos interessados na saia 715,
7.° andar da Estação D. Pedro II, com o Sr. Chefe
do Serviço de Importação. (85086)

AUMENTO DE TRABALHO — En
quanto a Assembléia Legislativa apro-
vava, ontem, o projeto de lei, da au-
toria do deputado Pinheiro Júnior,
mantendo o atual regime de seis ho,-
ras de serviço para o funcionalismo
estadual, ficava assentado deflnitl-
vãmente, em reunião no palácio dos
Campos Eliseos, sob a presidência c*o
governador Jânio Quadros e com a
presença, de todo o'secretariado, no-
vo, horário de expediente, com oito
horas de trabalho, desdobrado em
riois períodos sendo que, aos sába-
dos, as repartições permanecerão fe*
chadas. exceto os dos hospitais, poli-
cia, escolas e dependências de deter-
minadas Secretarias. Pelo novo ho-
rárlo, os funcionários passarão a tra*
balher 40 horas por semana, em vez
de 33, como vinham trabalhando.
(Asp).
-NOMEAÇÕES - A Assemb.éla Le.

Rislativa aprovou três mensagens do
Executivo dlsoondo sôbre as nomea-
côes dos srs. Mário Lopes Leão para o
Departamento de Energia Elétrica,
Altino Nunes Pimenta para a dire*
ção do Departamento de Águas e Es-
gotos, e Júlio de Queiroz Pilho paramembro do Conselho Administrai!-
vo* da Caixa Econômica Estadual.
(Asp).

EXPOSIÇÃO CARTOGRÁFICA —
Inaugurou-se ontem, na 'Biblioteca
Municipal da capital paulista a Ex-
posição Cartográfica espanhola, pi-
trocinada pela Direção de Relações
Culturais do Ministério de Assuntos
Exteriores da Espanha e que se. rea-
Hza em São Paulo sob os auspícios da
Comissão de IV centenário. Da ex.
posição contam 33 cartas manuscritas
elaboradas entre os séculos XVII e
XIX. Todos êste documentos valio-
sos. cedidos pelos diferentes organis-
mos oficiais do governo espanhol, sfio
referentes a temas brasileiros, pois
á .mostra é uma homenagem da Es-

Íianha 
ao IV centenário de São Pau-

o. (A.N.)
FITOGEOGRAFIA - Iniciou-se

ontem, nesta capital, a Reunião de
FItogeografla, promovida pelo Depar-
timento de Botânica da Faculdade
d«. Filosofia, Ciências e Letras da'
Universidade da SSo Paulo com a co-
laboraçâo do Departamento de Geo--ersfia da Faculdade e do Conselho
Nacional de Georrafla. (A.N.)

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —
Foi convocada para hoje uma sessão
extraordinária do plenário, com o
principal objetivo de resolver quet-toes administrativas da COAP. Pos-
stvelmente, deverSo aer debatidos os
problemas de abastecimento e preçosconsiderados mais prementes, dén-
tre os quais está incluído o do tei-
jão, que vem sendo vendido em ba.
ses multo elevadas no mercado. Tam-
bém o problema da carne deverá ser
objeto de discuisSo, a fim de que se-
ja solicitada à COFAP a necessária
autorização para que o tabelamen.
to referente a S. Paulo seja votado
pela COAP. O assunte está sendo es-
tildado no Rio. porém sua solução ca-
ber* ao orgia controlador estadual,
dentre do novo critério de completa
autonomia, Iniciado com o gestão do!*r. Aldo Lupe. (Asp.)

(Conclusão da última página*) (Conclusão da última página)

de dentro para fora, ma. estaria
subordinada a urna "solicitação"
de fora, impulsionada por elenicn-
tos -partidários: sindicatos pátro-
naisx operários, classes, clero, etc.
É que as "forças atuantes" não
acreditam mais na sinceridade dos"apelos 

políticos" para solucionar
questões de emergência ¦

Não adianta nada a agonin da
UDN por essa solução.

ETELVINO, VÍTIMA

A UDN deverá indicar hoje, na
sua convenção,, o nome do sr.
Etelvino Lins para candidato à
presidência da República, sem o
apoio, desde logo, de alguns che-
fes influentes no partido. Não é
essa candidatura, porém, a verda-
deira. Etelvino será, apenas, um
biombo. O candidato positivo, ver-
dadeiro, da UDN, é o general Tá-
vora, que virá, a seu tempo, pelo
rolo compressor do sr. Jânio Qua-
dros, a esta hora devidamente"conversado". O brigadeiro es-
teve em São Paulo duas vêzes. Lá
esteve também o atual ministro da
Justiça, assim como o próprio ge-
neral Távora, que secretamente fa-
lou durante uma hora com o go-
vernador paulista."

. 
'A 

posição do sn Etelvino Lins,
portanto, não tem nenhuma impor-
tância, em que pese o esforço que
em seu prol tem feito o sr., Cordei-
ro de Farias.

Admite-se até que o ex-gover-
nador de Pernambuco, de um mo-
mento para outro, volte à sua po-
sição inicial de coordenador da
candidatura távora, com a desis-
tência de concorrer, êle próprio,
ao Catete.

É bom frisar qtie o general Tá-
vora, se sair afinal candidato, ía-
rá sua campanha em pé de igual-
dade com os demais candidatos
que porventura chegarem até à?
eleições.

MELANCÒLICAMENTE PARA
A DERROTA

O sf*.,Hamilton Nogueira que,como se sabe é um udenista orto-
doxo, dizia ontem com tristeza:"Sou homem de partido. Vou pa-ra onde fôr a UDN. Se o esco-
lhido fòr o sr. Etelvino Lins, mar-
charemos melancòlicamente oara a
derrota." V

O sr. Ferreira de Souza, ao la-
do, ponderou: "Vamos entra** nu-
ma campanha sem pleitear nada
para o nosso partido. Vamo-i ser-lS*"1 d0 governador paulista, que re-' cebeu parecer favorável da Comissão'de Constituição e Justiça.

N. da R. — Os motivos; do Correio
da Manhã íoram expostos em edltô-
rial do dia 28 do corrente, *

E' JOVEM DEMAIS

O sr. Nadlr Rodrigues Pereira, jo-
vem sobrinho do ex-ministro da Via-
ção. sr. Rodrigo Otávio, foi nomeado
procurador-auxlllar, juntamente com
outros rapazes aproveitáveis desta Re-
pública. Acontece que a lei exige o
interstício minimo de dois anos'de
exercício da profissão de advogado
para efeito de nomeação, ao passo que
o novo titular só se formou há um
ano, segundo agora se verifica.'

Apesar do esforço governamental
no sentido de que o nomeado se em
posse assim mesmo, diz-se que outros
interessados vão impetrar mandado desegurança,

CHAPA ADEMAR-DANTON
COELHO

S. PAULO. 29 (Asp.). Já ê do co-
nhecimento público, que o PSP, atra-
vés de seus lideres, procura 6 apoio
do PTB para a apresentação do seu
candidato ou apoiar o do própria PTB,

Até. agora as gestões não chegaram
a termo, obrigando os círculos poli*
tcos ligados ao Partido Social Pro-
gressista a dizerem que, se os tra-
balhistas não chegarem a um acordo,
a agremiação marcharia sozinha com
candidato' próprio, isto é, registraria
a candidatura do sr. Ademar de
Barros, que teria como companheiro
de chapa o sr, Danton Coelho.

LOURIVAL QUER O P.T.B.
NUMA "FRENTE POPULAR"
ARACAJU, 29 <M.). "Em face do

problema da sucessãa presidencial, a
única posição acertada para o PTB
seria a da sua participação na "Fren-
te Populista" — declarou á reporta-
gem o senador Lourival Fontes, acres*
contando que,, nesse sentido, tem de-
eenvolvido ingentes esforços.

Amanhã, o representante de Sergi-
pe na Câmara Alta regressará ao Rio
de Janeiro.

HOMENAGEM A PLÍNIO
SALGADO

Pelo lançamento dc gua candidatura
à presidência da República, o sr.
Plínio Salgado receberá as homena-
gens dos seus correligionários do
Distrito Federal em solenidade que
terá lugar no Teatro João Caetano,
às 21 horas' do próximo dia 2 de
maio. Far*se-ão ouvir vários orado-
res, inclusive o candidato do FRP. à
sucessão presidencial, cujo discurso
será retransmitido pela Rádio Gua-
nabara. A entrada será franca,

DESPESAS COM O PLEITO
EM S. PAULO»
S. PAULO. 29 (M.). Segundo in-

formações colhidas Junto ao TRE, as
despesas das cofres públicos com o
pleito paulistano de 22 de maio pró-
ximo atingirão a cerca de um mi-
lhão e 600 mil cruzeiros.

O TRE contará com um milhão de
cruzeiros, oue será fornecido pelo go-
vêrno federal. Os restantes 600 mil
cruzeiros serão fornecidos peb go
vêrno estadual, havendo já mensa

mitê havia lançado a sua candidatu-
ra. Afirmou aue há várias semanas
se encontrava em Montecatlni, "longe
do mundo", e que se inteirou de sua
candidatura ao visitar a embaixada
do Brasil em Parlsv ,-.-." > TV

"Não sei nada oficialmente -_ prós-seguiu *- a respeito - de minha can-
didatura c não recebi nenhum pe-dido para candldatar-me'".

O sr. Ademar de Barros partirá no
próximo domingo para Londres, re-
gressando ao aeu pais dentro de uma
semana, Finalizando, disse: "Verei
quais são as condições e possibilida-des de minha candidatura. Sór-ente
então'tomarei uma decisão'fmal".

INTERROGADOS OS
, RADIALISTAS

Ontem, perante u juiz da 12a. Va
ra Criminal, foram inetrrogados os
radialistas Marco Antônio e Sidney
Sllva, acusados de abuso co* ira uma
menor no dia 18 de março do nao
passado, na sede da União Brasi
leira dos Compositores. Durante o
interrogatório Marco Antônio acusou
frontnlmcnte a Sidney SUva como
sendo o autor da violência, enquan
to êste negou a prática do ermie.

TRANQUIUDADEJO SENADO
. Prisco defende Assunção;

sem apartes
A sessão do Senado foi ontem.- dc

grande calmaria. O tempo convidava
ao descanso. Vários senadores esta-
vam de viagem marcada à tardo paia
São Paulo e outros tantos tinham
que figurar na Convenção da UDN*

O prlmcirç orador foi o sr. Prisco;
dos Santos, do Pará, que íêz a defe-
sa do general Assunção, governador
daquele Estado, sem apartes. O sr.
Barata, que é amigo do orador, ciif-
cretamente saiu do recinto para não
ouvir. 

*

Em seguida, o sr. Kerglnaldo Ca*
valcantl pleiteou fôsse dada à Refi-
naria de Mataripe o nome do ar. Lan*
dulío Alves, senador falecido, em ho-
menagcjn ao seu nacionalismo. Disse
que dentro de poucas horas voltaria
,io pais o doutor "honoria-causa**
1'oiio Café Filho, com o coração te-
cado pelas homenagens que lhe lo-
ram tributadas em Portugal. Qnonà
aproveitar essa alegria moral passa-
gelra do doutor dc Coimbra para ín*
zer-lhe um apelo no sentido adn.n
referido. .('.:,. £

O sr. Velasco tratou ainda das rei-
vindicações do aeu Estado quanto à
Estrada; de Ferro de Goiás,

Na ordem do dia, como não hou-
vesse número para as votações, fo-
ram apenas encerradas as dltcutsSea
dos-projetos constantes da pauta. 

'

"INSCREVA-SE HOJE COMO
CONGRESSISTA"

Recomenda a Secretaria do Congresso Eucarlstico
* Internacional

1

¦

t\yy

"O carioca não pode faltar, nes-
te momento, ao apelo que a Igre-
ja lhe faz — inscrever-se ainda
hoje no XXXVI Congresso Euca-
ristico Internacional", disse-nos d.
Elza Câmara, encarregada do Pos-
to Central de Inscrições.

O Pôsto Central está localizado
ná Rua 13 de Maio,. 13 íuncionan-
do ininterruptamente dás 10 às 19
hora_, diariamente.

TRABALHO RE EQUIPE

—¦ O que temos observado é que
o carioca está correspondendo à
expectativa no trabalho de equi-
pe — isto é, nos "grupos de ação".
De todos os estabelecimentos de
ensino, paróquias, meios de traba-
lhos, clubes recreativos estão' che-
gando às centenas e aos milhares
os pedidos de inscrição. Mas acon-
tece — observou a entrevistada —
que muita gente diante do noti-
ciário da imprensa sôbre os devo-
tados colaboradores deve estar co-
modamente esperando ser"" pro-
curada pelos "grupos de ação".
Daí o pequeno número de inseri-
ções avulsa, que estamos obser-
vando no Pôsto Central.

PLANEJAMENTO

Êsse procedimento virá, por
certo, causar transtornos ao pia-
nejamento dos trabalhos do Con-
gresso. Temos certeza de que se
as inscrições avulsas não estão
sendo em maior número náo é
por íalta de interesse do católico
ou por descaso do carioca — dono
da festa de julho — ao aconteci-
mento que transformará sua cida-
de na capital do mundo católico.

A razão apresentada se junte
uma outra: o hábito que temos
de deixar para o último dla tudo
o que.podemos fazer com antece-
dência,

APELO

Dai o apelo que fazemos com
insistência: Carioca, inscreva-se
hoje. Não déixè. para amanhã —•
porque amanhã.será o dôbrp de
pessoas, a_ que deveriam insere-
ver-se hoje e as qué naturalmente
se inscreverão. amanhã. Deixando
para os últimos dias haverá filas,
esperas, aborrecimentos — além de
obrigar a um desdobramento de
trabalho às equipes de voluntáripíf
tanto nos postos de inscrição,* co-
mo nas seções de estatística e
caixa.

que será atendido com presteza,'
urbanidade e comodidade. Vocô
que vem à cidade todo dia — passo
ali no Pôsto Central (ao lado do
Teatro Municipal) e faça sua {na*
crição ".

O MELHOR PRESENTE 
'

— Temos aceitado várias inseri*
ções de pessoa* que as fazem para
seus parentes e amigos — como
presente de aniversário' Eis ai um
exemplo que deverá ser seguido
por todo bom cristão. Num ani*
versário, numa data significativa

dê a seu amigo ou ao «eu fa- 
'

miiiar uma inscrição de congres-
slsta. E que melhor oportunidü-ie
que a aproximação dos "Dia cias
Mães"? — interroga a entrevista-
da —¦ inscreva, hoje sua mãezlnha'
no Congresso e ofereça-lhe os per-
tences de congressista no próximo
dla 8, «Dia das Mães". .. .';

PROGRAMA RADIOFÔNICO i
i

Hoje, sábado, dla 30, o noticia-'
rio do Congresso será transmitido •
pelas seguintes emissoras: 7 horasRádio Mayrink Veiga (Jornal
falado); 10 horas •— Rádio Naclo-
nal; 17,50 horas —' Rádio Guana-
bara; 18 horas — Rádio Continen-
tal (d. José Távora); 18,15 horasRádio Tamôio (d. jôsé Távora);
19,05 horas — , Rádio Jornal do
Brasil (mons; Magalhães); 19,30
horas — Voz do Bíasil; 20 horasRádio 'Véi-a.Cruz; 

?1 horas —
Rádio Globo (pe. Vasconcellos s.
J.); 22,30 horas —- Rádio Tupi
(Grande Jornal Tupi):.24 hornsRftdlo: Mayrink Veiga (jornal':
falado).; .,•¦'¦"¦ *,..'; V" , .....X,'-¦¦•'¦ ' 

¦*¦ '¦*.'.. m

apresentou-se CON"HABEAS CORPUS"

•ijljKi

W !¦*.•..'.

RECIFE, 29 — Apresentou-se à
polícia o cantor Carlos Alberto, do"cast" da Rádio Jornal do Comércio,
o qual, por motivos dè ciúme, • As-
sassinou seu empresário, anteontem
em uma fila de nôibus. O crlmlno-
so acha-se munido de üma ordemde "habeas co-pus". (Asp),

ARRANCOU A ORELHA DO
ANTAGONISTA

MANCHESTER, 29 - Patrick John
Fallon, de 20 aros, hoje condena-
do -a 21"meses de prisão por lia-
vér ' arrancado com os dentes um
pedaço da orelha do um desafeto,
que a sua ação cra "mais própria

„,, , dc ura cão do que de um homem"Vá Inscrever-se hoje, carioca — <R).

1 LBIOE AÉREO

¦

vir a terceiros. Francamente e a
primeira vez que isso ocorre. A
finalidade dos partidos está na
conquista dos cargos eletivos. Sò-
mente assim podem realizar os
seus programas, guando o partido
diz que não quer cargos, a.meu ver
comete grare erro. Note-se que
sou amigo áa sr. Etelvino Lins
,. ., _. _,. 'I ADEMAR LONGE DO MUNDOVou com ele, Do que digo, por-. park. 25 (U.P.). O sr. Ademar de
tanto, éle está excluído.- Masàvfcv'Barros decl"ou hoje que aceitar'
_i.j_.__ __._ .... -*r I candidatura à Presidência

j S*Ünhr«abYdõT*i>je,~ úttm lua «o

INDICAÇÃO DE LÜPÍbN AO
GOVERNO DO PARANÁ

CURITIBA, 29 (Asp.). O Diretório
Municipal do PSD, reunido ontem à
noite, para deliberar sôbre questões
essenciais da partido em face do
pleito de 3 de outubro, indicou o se-
nador Moisés Lupion para candidato
ao cargo de governador do Estado.

ai
do Brasildade è que vamos apoiar um can- í""^p-™

Ia". Ademar de Barros, qu;
'«e o povo brasileiro estiver a fa

didato de uma dissidência que iáK*°r àtU". Ademar de Barre
\. ' l chegou ontem aqui, acrescentou queentra em nova dissidência.

Rio de Janeiro - Macapá

2as. - 5as. %_ sábados
''. ** 'AAA"!

0 Lóide Aéreo embarca e desembarca seus

passageiros no Aeroporto Santos Dumont

RIO DE JANEIRO
SEDE PRÓPRIA — Av. 13 de Maio, 13 — 27.«

Telefone 32-5195

AGÊNCIA — Av. Nilo Peçanha, 26-B

Telefone 32-2750

(102833)
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CORREIO DA MANHÃ, Sábado, 30 de Abril dé 1955 -* ** \.

TIROTEIO ENTRE POLICIAIS E ASSALTANTES
O, bando do assaltante "Cai-Cai",

andou fazendo tremendas arruacas,
na zona da Leopoldina. Começou na
Rua Fernandes da Cunha onde ten-
tou assaltar os transeuntes. As vitimas
conseguiram fugir e chamara a Rá-
dio Patrulha. Pouco depois, chegava
ao local o carro patrulha 17, Ao
se defrontarem, porém, eom os po-Ilciais, os salteadores que ainda se
encontravam por ali, á espera de
novas vítimas, os enfretaram a ba-
Ia, havendo, então, cerrado tiroteio.
Na impossibilidade de dominar os
celerados, os componentes da guar-niçSo pediram reforço, comparecen-
do mais os carros 11 e 21, com
o comissário Lourlval, do 21° Dis-

Furaram o Circo

Mesmo depois de estabelecido o
cerco, os bandidos nao se entrega-
ram, mantendo fflgo até oportunlda-
de para a fuga. E, acabaram fu-
ginrlo, mesmo, Um deles, porém,
deixou a carteira profissional no ca
minho: foi Esmero Amado, de 21
anos, solteiro, morador na Rua Fer-
nandes Cunha, 71.

Na primeira investida, os celerados consegui-
ram fugir — Na segunda, porém, apenas um
furou o cerco — Desbaratado um grupo de
criminosos que agiam nos subúrbios da Leopol-
dina — O que escapou era o chefe — Quatro

menores envolvidos no caso
Levando, apenas, a carteira de

um dos assaltantes, os policiais dei-
xarem o local, tendo o comissário
regressado à delegacia. Ali, poucodepois, chegava o operário Natanicl
Pereira, de 22 anos. morador na
Rua Isidro Rocha, 876, cm Vigário
Geral, queixando-se de que fAra ás-
saltado, com a namorada, perto da

casa, pelo mesmo, grupo de "Cai-
Cal", Recebera um ferimento a fa-
ca no braço esquerdo, sendo me-
dicado no Hospital Getúlio Vargas
de onde sairá para procurar a Po-
llcla.

Presos, Afinal

Em vista disso, o comissário Lou

__ _______
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A REFORMA DA LEI...
(Conclusão da última página)

sidente da mesa receptora na sobre-
carta maior o seguinte: "2.» via de
titulo eleitoral".

Art. 15 Imediatamente após o en-
cerramento dos prazos para alista-
mento e transferência do eleitores
(artigos S.o e 10), iniciarão os juizes
eleitorais a organização das listas de
votação, as quais serão publicadas pe-
ia imprensa, se houver, ou por edi-
tais,' até trinta (30) dias antes da
eleição. ,

Parágrafo único. A infração ao dis-
)osto neste artigo será punida nos
ermos do artigo 178, n.» IS, do Có-

digo Eleitoral.
Art. 16 A organização das listas de

votação será feita com a fiscalização
dos- delegados dos partidos e à vista
dos processos de inscrição, transferén-
da e 2.* via, notadamente daqueles
contra os quais existam denúncia ou
suspeita de irregularidade.

i l.o Serão, pelo juiz eleitoral ex-
cluidas do alistamento e das folhas
de votação, os eleitores cuja inseri-
ção não, tiver preenchido, manifesta-
mente, as condições ou requisitos le-
gais, cabendo recurso para o Tribunal
Regional, pelo eleitor ou delegado de
partido, dessa decisão.

5 2.° O recurso referido no para-
grafo anterior deverá ser interposto
no prazo de três (3) dias e não terá
efeito suspenslvo,

S S.o O Tribunal Eleitoral decidirá,
no prazo de cinco (B) dias, o recurso
referido nos parágrafos anteriores. /Art. 17 o eleitor só poderá votar sa-
tisfeitas estas exigências:

a), exibição do respectivo titulo elel-
toralj

b) constando o seu nome na lista
de votação, salvo as exceções expres-
samente consignadas em lei.

Art 18 E' terminantemente vedada
a votação em seção eleitoral diversa
daquela em que o eleitor tiver seu no-
me incluido.

( 1,° Os membros das mesas recep-
toras e os fiscais de partidos, estes cm
número não superior a dois (2) para
cada partido votarão perante as me-
sas receptoras em que estiverem ser-
vindo, sem a exigência da letra "b"
deste artigo, tomando-se-ltae* o voto
em separado pela forma do artigo 87,
i 4,o do Código Eleitoral.

! 2.o o juiz.eleitoral e os delegados
dc partidos, estes últimos em número
não superior a dois (2) em cada mu*
nicipio, poderão votar em qualquer
seção da zona eleitoral ou do munici-
pio, respectivamente, tomando-se-lhes
o voto em separado pela forma do
art. 87, S 4.o do Código Eleitoral.

1 3.» Podem votar, tomando-se-lhes
os votos pela forma referida no art.
87. 5 4,o do Código Eleitoral, os can-
dldatos:

a) a presidente ou vice-presidente
da República, em qualquer seção elel-
toral do Pais;

b) ao Congresso Nacional, a gover-
nador, a vice-governador e ás Assem-
bléias legislativas, em qualquer se-
ção da circunscrição em que foram
registrados:

c) a prefeito e as Câmaras munici-
pais, de qualquer seção do município
correspondente á zona eleitoral em
que foram registrados; .

d) à Juiz de Paz, em qualquer se-
ção do respectivo distrito.

§ 4.o Podem votar:
a) o presidente ou vice-presidente

da República em qualquer seção elei-
toral do pp.it:

SEM DEMORA
para sua loja a

ncyiMlauuia SilNAíí

Vendas a prazo:
Modelo sem fita: apenas Cr$ 1.300,00 mensais
Modela com fita: apenas Cr$ 1.7Ò0.00 mensais

A Registradora "RENA"
rivaliza em eficiência
com as máquinas estran-
seiras Montada segundo
os mais modernos pa-
drões técnicos,

A registradora"RENA" registra
até CrS 9.999,90 e seu.
acumulador de soma po-
de marcar até novecen*
tos mil cruzeiros.
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A Registradora "RENA"
custa menos da metade
de similar estrangeira,
porque é fabricada, ex*
clusivamente, com mate-
ria prima nacional

Garantia de Z anos eom
assistência mecânica gra*
tuita. - Peça informações
c prospetos a seus ta-
prcscniant.es exclusivos,
para o Distrito Federal,
Est do Rio* Minas* e
Espirito Santo.*
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CASA VICTOR
fundado «ra 1923

com oficina completa de consertos - reformas çerals— troca, compra e recondiciona máquinas registra-
doras "National" e de outras marcas.

Escritório • oficinas - Rua da Alfândega, 170
Fone: 43*5016 • Toieg.-. CASAViCTOR -Rio

P) Aceitam-se agentes pura as praç* desses Estados.

b) o governador e o vice-governa
dor do Estado, os membros do Sena
do, da Câmara dos Deputados e das
Assembléias Legislativas em qualquer
seção eleitoral do Estado;

c) o prefeito,' o vice-prefeito e oa
vereadores em qualquer seção eleito
ral do município.

Ari. 19 Serão punidos, com a pena
de detenção de uni (Da seis (6) me
ses, o presidente da Mesa receptora
e o eleitor què votar sem cumprir as
exigências referidas nos artigos 14 e
15 desta, Lei.

Art; 20 As sobrecartag para votação
além dè'rubricadas pelo presidente da
Mesa receptora e um dos mesários, se-
rão numeradas dè 1 a 9, sucessiva-
mente e à medida «no momento em
que forem sendo entregues aos elei-
tores.

Art. 21 O eleitor que deixar de vo-
tar sem causa justificada perante -o
juiz eleitoral, dentro de 8 (oito) dias
da data da eleição, incorrerá na mui
ta de 100 (cem) à mil (1.C00) mil cru
zeiros' imposta pelo juiz eleitoral e
cobrada mediante executivo fiscal.

Parágrafo único. Sem a prova de
que votou na última eleição, pagou a
respectiva multa ou se justificou .de-
vidamente, não poderá o eleitor:

a) ser investido ou empossado em
cargo ou função pública de qualquernatureza;

b) Inscrever-se èm concurso para
cargo públlCo;

c) participar de concorrências -pú-
blicas ou administrativas;

d) obter empréstimos nas Caixas
Econômicas Federais ou Estcduais;

e) praticar qualquer ato pára o qualse exija a prova de quitação, serviço
militar ou com o imposto de renda;

Art. 22 Os brasileiros natos ou na-
turallzados maiores de 18 (dezoito)
anos, salvo os excetuados nos artigos
3.o e 4.», n.° I, do Código Eleitoral,
não poderão, sem a prova de que são
eleitores, praticar os atos relaciona-
dos no parágrafo único do art. 21
desta Lei

Art: 23 Os responsáveis pela Inob-
servânfcia do disposto nos arts. 21 e
22 desta Lei incorrerão na multa de
500 (quinhentos) cruzeiros a 2.000
(dois mil) cruzeiros ou suspensão dis>
ciplinar por 7 (sete) dias.

Art. 24 o juiz eleitoral fornecerá
aos que.não votaram com causa justificada e aos não alistados- nos têr
mos dos arts. 3.o c 4.o,' I, <_0' Código
Eleitoral, documento que os isente das
sançBes legais;

Art. 25 Nas eleiçSes suplementares,
quando se referirem a cargo de re-
presentacao proporciona], a votação e
a apuração far-se-ão exclusivamente
para-as legendas registradas.

Art. 26 Se o número de sobrecartas
autenticadas exceder ó de votantes,
tar-se-á a apuração, desde que, os vo
iog excedentes não alterem,: na mes<
ma uma, a colocação das legendas ou
a colocação dos candidatos, quandoeleitos segundo o principio majoritá-
rio. Caso contrário, proceder-se-á nostermos do art. 97, f ".*, do Código
Eleitoral.

Art, 27 Os membros da Mesa não
podem pertencer a um mesmo, partidoou partidos coligados.

Art, 28 Da nomeação para membro
da Mesa receptora caberá reclamação
ao juiz eleitoral dentro de 48 (qua-renta e oito) horas devendo, dentro
do mesmo prazo, ser decidido,

Parágrafo único. Da decisão do
juiz eleitora), caberá recurso, ao Tri-
bunál Regional <jen.ro de 3 (três)dias, devendo dentro do mesmo pra-zo ser resolvido.

Art. 29 O membro da mesa recepto-
ra que não comparecer no dia.e hora
determinados no, local para realização
da eleição ou abandonar os trabalhos no
decurso da votação, sem justa causa
apresentada ao juiz eleitoral 48 (qua-
renta ç oito) horas após a ocorrên-
cia, incorrerá em multa de CrÇ 400,00
(quatrocentos) a Cr$ 2.000,03 (dois mil
cruzeiros), cobrada mediante executi-
vo fiscal.

í l.o se o faltoso fòr funcionário
ou servidor público ou autárquico, a
pena será dè suspensão por 15 (quln-
ze) dias.

5 2.° As penas previstas neste artl-
go serão aplicadas em dobro se a
Mesa Receptora deixar de funcionar
por culpa do faltoso.

Art. 30 Feias mesas receptoras se-
rão admitidos af iscalizar a votação,
formular - protestos e fazer Impugna-
cães. inclusive sobre a identidade do
eleitor, os candidatos registrados, os
delegados dos Partidos, e os fiscais
do Partido.

Parágrafo único. Nas ocorrências
motivadas pela fiscalização o presi-
dente da Mesa receptora procederá de
conformidade com o disposto no art.
87 do Código Eleitoral.

Art. 31 Improrrogàvelmehte até às
18 (dezoito) horas de 45 (quarenta e
cinco) dias antes da data marcada
pra a eleição, poderão os candidatos
ser registrados.

Art. 32 A substituição de um can-
didato por outr0 só será admitida em
caso de falecimento do registrado.

Art. 33 As eleições serão sempre
realizadas também com a garantia de
força federal, posta à disposição das
autoridades eleitorais competentes.

Art. 34 Fica expressamente revo-
gado o art. 127 do Código Eleitoral

Art. 35 São preclusivos os prazos
para interposlçãd de recursos, salvo
quando interpostos contra ato arguido
de manifestante infringente da Cons-
atuirão Federal.

Art, 36 Os recursos parciais no ca-
so de eleições municipais, serão julga-
dos pelos Tribunais Regionais, à me-
dida que derem eptrada nas respecti-
vas secretarias, observando-se, quan-
to ao seu processo, o disposto nos
arts. 152 e seguintes do Código Elei-
toral.

! l.o O disposto neste artigo aplica-
se ao Tribunal Superior Eleitoral, em
se tratando de eleições estaduais e
federais.

! 2." Somente se aplicará o dispôs-
to no art. 169. do código Eleitoral aos
recursos parciais ainda não distribui-
dos quando derem entrada nos Tribu-
nais os referentes às diplomaçóes.

5 3.o Ao julgar os recursos de dl-
plomação. os Tribunais Regionais e o
Tribunal Superior conhecerão dos re-
cursos parciais referidos no parágra-fo anterior, interposto* pelos diploma-
dos que não houverem recorrido da
própria dlplomação, como matéria de
defesa.

5 4.» O Tribunal Superior somente
4.o o Tribunal Superior somente

tomará conhecimento de recursos com
relação a eleições municipais nos ca-
sos previstes nos ns. i, II c IV do art.
121 da constituição Federal.

Art. 37 Além dos embargos dè de-
claraçâo. caberão contra as decisões do
Tribunal Superior Eleitoral quando
nSo forem unânimes, embargos lnfrin-
gentes e d« nulidade interpostos den-
tro do prazo de 3 (três) dias, conta-
dos da publicação cio acórdão.

í 1.* Articulados o» embargos, se-
rão os mesmos contestados em igual
prazo, findo o qual corri a contesta-
ção ou sem ela, apresentá-los-á o re-
lator em Mesa para julgamento na
primeira sessão seguinte.

Art. 38 Competirá aos Tribunais
Regionais aplicar as penas disciplina-
res de advertência e de suspensão até
90 (trinta) dias aos juizes eleitorais
e julgar, em grau de recurso, as queforem por estes aplicada aos funcio-
nários do juízo eleitoral, que poderão
recorrer, sem eleito suspenslvo, no
prato de 3 (três) dias.

Art 33' O desembargador do TM-
bunal Regional Eleitoral que não
exercer ks funçóes de presidente ou
vice-presideate do mesmo, cera o

rival pediu, novamente, o concurso
da Rádio Patrulha para tentar ou-
tro cerco. Mais alguns instantes e
chegaram os carros 31, 46, 48, 49
e 53. Fechadas todas as passagens
da Rua Isidro Rocha, os salteado-
res acabaram capturados. Apenas, o
mentor do bando, conseguiu fugir.
Foram apanhados pela Policia, Es-
mero Amado (o dono da carteira
profissional); '"/alter da Conceição
e Eugênio Maria da Conceição, és-
tes últimos, menores e irmãos de"Cal-Cai", e que com êle residem
num barracão sem número, do ma-
gue de Vigário Geral;'Franklin Abel
e Francisco Régis, também menores
e igualmente moradores naquele lo
cal.

tfFabricavam" carteiras de estudantes
_ As autoridades da Delegacia deRoubos e Falsificações acabara dedescobrir uma verdadeira fábrica decarteiras falsificadas de estudantes.Após uma denúncia da FaculdadeNacional de Odontologia, foi fácilloc.li.ar não só o iabricanie des,tas carteiras, como também algunsimplicados e o material usado pa-ra a frau.rt».

A Denúncia
O Centro Acadêmico da Faculda-de Nacional de Odontologia queixou-se à Delegacia de Roubos e Falsi-ficações, que havia recebido denun-'«a. por intermédio do sr. Ângelo

BJetti, proprietário da firma Plac-'.«te, de que saqueia empresa es-

Nos "francos 
franceses"

SEGUNDA-FEIRA 0 DESPACHO DO JUIZ
, Somente na próxima segunda-feira o juiz Oduvai-

do José Abritta dará o seu despacho/ no processo sobre
a fraude dos francos franceses, aceitando ou nio a de*
núncia do promotor Newton Marques Cruz.

Nesta ocasião o magistrado marcará a data para o
inicio do interrogatório de todos os implicados.

AmíM
Morreu no

Na manhã de ontem, o comer-
ciante José Monteiro, português,
de 68 anos. viúvo, em sua resi-
dência.na Rua Ligia, 332, em
Olaria, sentiu-se- mal, sendo le-
vado- por seus parentes aa Hos-
pitai Getúlio Vargas para medi-
car-se. Ali deu entrada às 11,45
horas," vindo a falecer às 15 ho-
ras vítima de mal cardíaco.

Suaifiíha, Alda da SiWaMon-
teiro, de 22 anos, solteira, domes-
noa, moradora no mesmo ende-
rêço, declarou ao' investigador
de serviço, naquele hospital.que
seu pai, pela madrugada, ao sal-
tar, de um. lotação na Rua Faus-
to Amaral> na Penha, f-ôrá abor-
dado por 3 indivíduos, um de
côr clara e dois de côr preta, ar-
mados de faca e navalha que
o intimaram- a èntrégar-lhés o
dinheiro qúe leva Va consigo. Ao

CONDENADO 0 LARÁPIO
Ontem, perante o Tribunaldo Jú-

ri,' foi submetido a julgamento o
réu Otaciliò Brás de Oliveira, que
no dia 20 de novembro de 1952, se-
gundo denúncia, rum trem da Leo-
poldina, tentou punguear" a car-
telra de José Sandoval, termlnan-
do por lançá-lo fora do. comboio,
em virtude de ter sido notado em
sua Intenção. José Sandoval recebeu,
em conseqüência da queda, diversos
ferimentos.

O Conselho de Sentença condenou
o réu à pena de 8 meses de de-
tençEo.

EM LIBERDADE "GRANDE OTELO"
»

Os advogados de "Grande Otelo",
nome artístico adotado por Sebastião
Bemardes de Souza Prata, requere-
ram ao juiz da 12a. Vara Crimi-
n-1 o relaxamento da prisão de seu
constituinte, sob o fundamento de
se tratar de um artista popular
que tem residência fixa e vários cpn-
tratos a,cumprir. •

O magistrado - concedeu o pleitea-
do, com o que o conhecido artis-
ta foi posto em liberdade provisó-
ria, não sem ante;; ouvir do.Juiz
uma série de advertências sobre a
maneira como se teria que portar
enquanto estivesse no gozo daquela
prerrogativa.

reagir, foi imobilizado pelos mal-
feitores e roubado em 27.560
cruzeiros. Em seguida os ladrões
fugiram. Desde então o comer-
ciante passou . a sentir-se • mal,
culminando com a sua morte.

O fato foi comunicado ao co-
missário Gerson Fraga, de servi-
ço no 21" Distrito Policial que
encetou diligências a respeito.' ,C '••. '\ :.

• o •Um passo
(Continuação da 1.» página)

32,25 centavos de dólar a libra-pê-
so, caindo 150 pontos. O Bahia Su-
perior cotou-se a 34,90 centavos de
dólar 

"a llbra-pêso, caindo 110 pon-
tos. (U.P.).

NA COLÔMBIA

BOGOTÁ, 29. O ministro da
Fazenda declarou que um acordo
entre os paises produtores de café
"é fundamental para determinar
a política econômica a seguir nos
próximos meses". Os círculos ca-
feeiros se mostraram reservados
depois de conhecerem a decisão do
Instituto do Brasil de suspender
as compra*. Hâ informações de al-
giras centros da. Colômbia, segun-
do ás quais a próxima colheita se-
rá notoriamente inferior às ante-
riores. (U.P.).

UM TRIMESTRE

WASHINGTON, 28. "Forelgn
Commerce Weekly", publicação
oficial do Departamento do Co-
mérclo, diz que no primeiro tri-
mestre deste ano foram encontra-
das as tendências da economia
brasileira, com leve vantagem pa-
ra o lado desfavorável.

Considera alentadpr que a po-
lítlca anti-inflacionarla do Brasil
apresente êstes resultados: — Dl-
minuiram as emissões de papel
moeda cm comparação com o últi-
mo trimestre de 1954; alguns pre-
ços mostram tendência à nivela-
ção; o total de empréstimos mos-
tra virtualmente que nâo houve
aumento em relação às cifras de
30 de setembro de 1954.

Foram inferiores ao normal as
vendas de café brasileiro nos três
primeiros meses, com as conse-
quentes dificuldades na posição in-
ternacional de pagamentos. Em
fevereiro o governo brasileiro re-
correu ao Banco de Exportação e
Importação para um crédito de 75
milhões de dólares, a fim de fi-
nanciar a compra de produtos
americanos. Acontecimento impor-
tante foi o aumento da subvenção
a exportação, para promover a
saída de produtos que encontra-
vam dificuldades na concorrência
Internacional. Ao final do trimes-
tre, haviam aumentado as expor-
tações de produtores menores.
(U.P.).

• ? "cosme idamiaò"
dormiram;,;

Incrível como se afigure
ao leitor, ontem, entre 20 e
22 horas um carro, Chevro-
let, preto, modelo de 1951,
chapa 1-18-14, desapareceu
do Jardim dò Senado, quase
dc sob as vistas dos policiais
que ali se achavam fie servi-
ço. E' que "Cosme e Da-
roião", os dois P.M.. deixa-
ram o posto e foram abri-
gar-se da chuva, dentro de
uma camioneta pertencente
à Câmara Alta. O aconche-
go convidativo do ambien-
te, levou-os ao sono. Man-,
daram às favas as normas
rígidas de serviço, o respei-
to à corporação que repre*
sentam e... não viram na-
da.

Onde estará o 1-18-14.

Corregedor Geral da Justiça Eleito-
ral da Circunscrição a que pertencer.

Í l.o As atribuições do Corregedor
Geral serão fixadas pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, e, em caráter suple-
tivo ou complementar, pelo Tribunal
Regional Eleitoral» perante o qualservir.

t a.0 No desempenho de suas atri-
buições, o Corregedor Geral se loco-
moverá para as zonas eleitorais, nos
seguintes casos:

a) por determinação do Superior
Tribuna! Eleitoral eu do Tribunal Be-
gionai Eleitoral;

b) a pedido dos juizes eleitorais;
c) a -c-querimento de Partido, defe-

rido pelo Tribunal Regional;
d) sempre que entender necessário.
Art. « esu -1a\ catrari em vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario."

DESFALQUE NA ALFÂNDEGA
DE MANAUS

MANAUS, 29 — 0 balanço efe-
tuado na Alfândega desta capital
revelou á falta de trezentos mil
cruzeiros, sendo apontado como
responsável pelo desfalque Ber
nardino Nogueira de Souza, te'
soureiro em exercício. Foram ins-
taurados inquéritos, administrati
vo e policial e requerida a prisão
preventiva do indiciado, com a
conseqüente apreensão de todos
òs seus- bens móveis e imóveis.
(A.N.).' 

FUGIRAM OS CRIMINOSOS
PORTO ALEGRE, 27 — Dois

bárbaros criminosos, de naciona-
lidade argentina, fugiram da ca-
deia e ainda não foram captura-
dos. Sáo eles Elaine Frey e Mario
Kronzonas, os quais, na madru-
gada de.26 de janeiro de 1951,
mataram com uma adaga o moto-
rista de praça Marcelino de Oli-
veira, a fim de roubá-lo.

Mário e Elaine foram presos e,
porteriórmente, condenados pelo
Tribunal do Júri desta capital, a
30 e a 22 anos de prisão celular,
respectivamente.

No princípio deste ano, Mário
Kronzonas fugiu da Casa de De-
tenção e não foi mais encontrado,
acreditando-se que tenha através-
sado ' a fronteira, internando-se
em seu país. Agora, o outro as-
sassino, Elaine Frey, que havia
sido transferido da Casa de Cor-
reção para a Santa Casa do Rio
Grande, conseguiu também **-
capar.

Há suspeitas que policiais es-
tejam envolvidos na fuga dos dois
assassinos argentinos. (M.).

QUEIMOU A COLEGA
com ferro de engomar

A jovem Nélia Ferreira Soa-
res, de 19 anos, solteira, reside e
trabalha na rua Leopoldo Miguez
n.o 7, apartamento 802. Há já
algum tempo anda de rixa com
a cozinheira da casa, Amélia de
tal, que segundo Nélia, é mulher
de instintos maus, o que, aliás,
ficou agora provado. Ontem, as
duas mulheres tiveram séria al-
tercação por motivos sem a maior
importância. No auge da discus-
são, Amélia, que no momento pas-
sava roupa, investiu contra sua
antagonlsta e queimou-lhe o ros-
to com o ferro de engomar, ape-
sar da resistência da vitima, que,
assim mesmo recebeu queimadu
ras de l.o * 2.° graus, sendo me
dicada no Hospital Miguel Couto.

As autoridades do 2.° Distrito
Policial tiveram conhecimento da
ocorrência, intimando a agresso-
ra a comparecer àquela delegacia.

CRIMINOSOS PROTEGIDOS
A cidade de Floriano, no Esta-

do do Rio, continua sob ambien-
te do forte pressão depois da ce-
na de sangue já noticiada, e em
que foram vítimas o sr. Álvaro
de Oliveira Torres, escrivão da 5.a
Zona de Quatis, e seu filho José
de Oliveira Torres.

É que, depois de terem fugi-
do os criininososo agressores, já
agora uni deles — Júlio Inácio
de Melo Silva — retornou àque-
Ia cidade, onde é visto constan-
temente em plena camaradagem
com o subdelegado local.

Há quem tema possa surgir
daí alguma cena de "vendetta",
porquanto a ausência da conve-
niente ação por parte das autori-
dades pode levar homens ordei-
tos ao crime, no injustificável
desejo de fazer justiça pelas pró-
prias mãos.

A população daquela cidade
fluminense tem o direito de ser
protegida pia Polícia ílurainen
se, ao invés dos criminosos, co-
mo vem ocorrendo.

Em poucas horas a Polícia descobriu o falsário e
os beneficiários—- Todas as carteiras falsificadas
traziam o carimbo da Faculdade Nacional de O don-

tologia —- "Sou amiga de deputados*'
tavam aparecendo vários cartões pa-
ra serem capeados, os quais nao
condiziam com as assinaturas do di-
retor daquela Faculdade.

Recebendo a queixa o comissário
Raul Faria designou o investigador
Costa Sena.para apurar a irregula-
ridade. Aquele policial num tempo
recorde conseguiu descobrir toda a
trama, não só prendendo os respon-
sáveis pela fraude, como arrecadan-
do o material empregado paira a
falsificação das carteiras.

Dois Beneficiários

Naquela firma o investigador Cos-
ta Sena descobriu dois cartões, per-
tecententes ao casal Maurice Zevi
e Hughettte Zevi, residente na Ave-
nlda Nossa Senhora de Copacabana,
307, iniciando dai suas diligências.
Friso o casal e conduzido àquela
especializada, confessou que quem
fornecia as carteiras falsas era Má-
rio Voscaboinik,! com escritório no
Edificio São Borja, sala, 807.

Setenta e Quatro Cartões

Naquele local, efetivamente, fun-
clonava a "fábrfca" de falsificações
de carteiras da Faculdade Nacional
de Odontologia, cujos portadores, não
só entravam nos cinemas com um

abatimento de 50. como tinham "di-
reito" a 10< nas compras de mate-
rial odontológico

Foram arrecadados, no escritório
de Mário, setenta e quatro cartões
daquela Faculdade e dois carimbos,
sendo um com as inicia!*...FJI.O.e
outro com a data do ano.

"Sou amiga de Deputados"

Pequeno Incidente tragi-cômico o-
correu na Delegacia de Roubos e

EVITOU 0 SUICÍDIO
00 APAIXONADO

Euceli Quaresma, de 39 anos,
casado, operário, residente na rua
Cotia, 126, no. Rocha, vivia ma-
ritalmente com Luísa.'Correia da
Silva, de 31 anos, moradora na
rua do Rocha, 122, do qual se
separou devido a incompatibiH-
dade de gênios. Na noite de on-
tem,-foi procurá-la na residên-
cia, propondo-lhe reconciliação
Luísa recusou-o, e Euceli, sacando
de um revólver,' virou a arma
de ehco_tro ao peito para suici-
dar-se. A doméstica atracou-se
com êle, desviando a direção da
arma, mas mesmo assim, esta,
disparando, foi atingir Euceli no
ombro direito, e Luísa, na luta,
sofreu ferida contusa no braço
direito. Ambos foram medicados
no PÓsto de Assistência do Méier.
após o que se retiraram. Do fa-
to teve conhecimento o comissá-
•rio do serviço no 19.° Distrito
Policial.

Não chegou...
(Conclusão da última página)

clonals do Distrito Federal e de
São Paulo voltassem ao plenário.

ADIADA PARA HOJE A
QUESTÃO

Com a volta ao plenário dos
convencionais cariocas e paulistas,
o sr. Carlos Lacerda pediu a pa-
lavra e afirmou que algumas ma-
nobras foram feitas para excluir
o sr. Adauto Cardoso ou o sr. Her-
bert Levy da vice-presidência. Nas
chapas distribuídas, constavam in-
varlàvelmente os nonies dos srs.
Fernandes Távora e Juracy Maga-
lhães, ao passo que os nomes dos
outros - só figuravam esporádica-
mente. O sr. Artur Santos fêz en-
tão uma longa explanação, para
justificar o fato. Disse que as can-
didaturas dos srs. Fernandes Tá-
vora e Herbert Levy nfio foram
levantadas pelo Ceará e por 8áo
Paulo, mas por êle, que tivera' a
Iniciativa de coordenar os nomes
desses correligionários. Depois, en-
tretanto,' verificou que várias sec-
ções do norte articulavam o no-
me do sr. Juracy Magalhães e á
d.» distrito Federal, a do sr. Adau-
„. Cardoso. Como eram apenas
três lugares* evidentemente um
candidato teria de perder, sem que
isso representasse qualquer desa-
preço ou falta de solidariedade a
tal elemento. Por isso, era com
profundo desagrado que tomara
conhecimento da atitude da dele-
gaçfio de Sfio Paulo, que se retl-
rou do plenário sob alegação tfio
pueril e antidemocrática.

Com os ânimos mais calmos, o
sr. Odilon Braga declarou que
aceitava"" a proposta do sr. Flores
Soares e considerava em suspenso
a decisão do caso. Marcou, por
isso, para hoje, às 9 horas, nova
reunião da convenção ordinária.
Nessa ocasião será resolvida, em
definitivo, a questfio. Sê a soluçfio
nfio fôr encontrada na parte da
manhã, disso poderá advir uma
profunda crise no partido, pois a
convenção extraordinária — onde
serfio escolhidos os candidatos à
presidência e vice-presidência da
República está marcada para as
10 horas, com perspectivas de os
debates se prolongarem até a noi-
te.

Aí é que será focalizado o apoio
da UDN ao sr. Etelvino Lins e
Munhoz da Rocha. Diante do que
houve ontem e do que ouvimos dos
diversos convencionais, êsse apoio
nfio é pdnto pacífico e deverá sus-
citar debates. Espera-se que a UDN
pernambucana, por exemplo, se-
cundada por algumas outras se-
ções, coloque obstáculos a uma de-
cisão que venha a homologar a
candidatura do sr. Etelvino Lins.
Alguns são de opinião que o par-
tido deve marchar com a cândida-
tura do general Juarez Távora,
ainda que se sujeite a esperar a
ocorrência dêsse fato para depois
de concretizada a renúncia do sr.
Etelvino Lins.

Falsificações, quando os três per-
sonagens envolvidos na falsificação,
ali se encontravam detidos. Um quar-
to personagem, encarnado na íigu-
rinha insinuante de uma linda jo-
vem, que disse chamar-se Raquel
Rosenveg e ser irmS de Hughette
Zevi, surgiu esvoaçante e ranheta,
querendo brigar com os representai!-
tes da imprensa, quebrar as máqul*'
nas dos fotógrafos e apregoando sua
amizade com diversos deputados.— Sou amiga de diversos depu-
tados — disse a irrequieta flgurl-
nha — e icto não ficará assim,

Efetivamente, momentos depois che*
gavam àquela especializada alguns re*
presentantes do povo para Interce-
der pelo casal, porém o delegado
Mário Lucena não atendeu aos pe-
didos e mandou, autuar oi falsiíi-
cadores.

Negações da Previdência
Maria de Jesus Silva Machado, 19 anos, casada há 9 meses,

com Nilson Machado, operário da Fábrica Bhering, residente na
Rua Santa Pastora, n.* 13, Bairro Santa Genoveva, em Sáo Orla-
továo, estando em adiantado estado de gestação, encontrava-sa
sob os cuidados do SESI, posto do Campo de São Cristóvão. Na
segunda-feira última sentiu-se mal, pensando tratar-se de gri-
pe, mas apareceram logo em seguida sinais dc parto prematuro.
Foi chamado o SAMDU « o médico declarou náo poder levá-la
por não ter ei* guia que lhe desse internamento num dos hos-
pitais que mantêm convênio com o SESI. Piorou muito e foram
chamadas mais duas vezes ambulâncias do SAMDU. Na terceira
ves, já na madrugada de 27, o médico que a atendeu, o dr.
Baltazar, do SAMDU, penalizado com o estado da enferma, le-
vou-a, percorrendo vários hospitais do SESI em busca de uma
internação. Todos êstes estabelecimentos'a recusaram por falta
da guia acima referida. Diante da iminência do nascimento do
prematuro, o médico levou-a ao hospital Presidente Vargas, do
SAMDU, na Rua Aristides Lobo, n.* 115. Aí, embora náo haja
nenhum compromisso da instituição eom r SESI foi ela bem re*
cebida e tratada. G mesmo, médico e a equipe de enfermeira!
daquele hospital, permaneceram toda a noite atendendo a en»
fêrma, até que pela manhã do dia 28 velo à luz o nati-morto.
Em seguida verificaram que a paciente estava eom pneumonia
dupla. Foram baldados todos os esforços para salvá-la. Veio a
falecer ontem pela manhã.

O fato dispensa comentários. O que é certo, porém, e trans-
parece da singeleza cruel da notícia, é que em matéria* de pre-
vldência o que se tem feito é antes de tudo demagogia. Pagara
os patrões as contribuições para o SESI e outras instituições qt»
tais, e, ao fim de contas, não há mais amparo para os humildes
nos diversos Institutos, as grandes negações da Previdência...

MELHORAMENTOS PARA A
CIDADE DE PIRAPORA

Criação de uma escola e de um
ambulatório para os pescadores

do rio São Francisco
O diretor da FolicUnlca dos Pesca-

dores, órgão subordinado ao Minis-
tério da Agricultura, sr. Leorys Dal-
lalana, dterminou ontem a criação
de uma escola e de um ambulatório
médlco.odontológicò na cidade de PI-
rapora, no norte de Minas. A escola
terá a denominação de "José Maria
Alkmim" e o ambulatório, de "An-
tónio Verslani Athaydc", um dos pio-
neiros daquela região de Minas.
Esses melhoramentos irão beneficiar
diretamente a centenas de familiares
dos pescadores do alto São Francls»
co, que têm Plrapora como o centro
de suas atividades.

Ontem, o prefeito daquele munici-
pio, sr. Silvano Ribas, estive com o
diretor da FolicUnlca dos Pescadores,
ocasião em que ficou resolvida para
a segunda quinzena de maio a inau-
guração de tais melhoramentos para
aquela região sanfranciscana. Ao ato
deverão comparecer um representan-
te do ministro Costa Porto, os dlre.
tores da Policlinica e da Caça e da
Pesca, do Ministério da Agi!cultura,
além de representações das cidades
de Montes Claros, Coração de Jesus,
Juramento,- Januárla e São Francis-
co.

ESPANCADO PELO CUNHADO
RECIFE, 29 — 0 agricultor

José Dantas Barros foi esfaquea-
do, 5 vezes, pelo seu cunhado,
Antônio Silva, vulgo "Antônio do
Clarinete", indivíduo afeito a de-
sordens. ,

O fato verificou-se na praia do
Pilar, em Itamaracá, e a vítima
está às portas da morte, no Hos-
pitai do Pronto Socorro. (M.).

PRESOS DOIS ESCROQUES
INTERNACIONAIS

CURITIBA, 29 — A policia prendeu
em Paranaguá os vigaristas interna-
cionais Juan Medradltchian, argen-
tino, de 25 anos, e Fablen Marle
Cyprlen Belett, francês, de 57 anos,
Com um talão em branco da "Ex-
printer S.A." de Bogotá, os vigaris-
tas passaram cheques sem fundo em
Belém, Manaus, Juiz de Fora, São
Luís, Anápolis ¦; Paranaguá, no to-
tal de 50 'milhões de cruzeiros. Os
dois também contrabandeavam dia-
mantes, tendo a policia apreendido
em seu poder, pedras no valor de
150 mil cruzeiros. (Asp).

PÔS TERMO A VIDA
ARACAJU, 29 — No interior do

seu escritório c merclal na rua São
Cristóvão, suicidou-se, ingerindo vio-
lento tóxico, o vereador João Ca-
lazans, integrante da bancada da
UDN, e figura destacada na socle-
dade local e que não esclareceu os
motivos de seu ato. (M)

SEISCENTOS CARROS
APREENDIDOS

8, PAULO, 29 — As autoridades
do Serviço de Trânsito, cumprindo
determinações superiores e, também,
dispositivos legais, apreenderam, nas
últimas 48 horas, um total de seis-
centos veículos que trafegavam, pe-
ia cidade, com • a licença de 1954.

No pátio do DST estão os carros
apreendidos; entre eles há caminhões,
automóveis e outros veículos. (Asp)

BALEADO PELO MILICIANO
S. PAULO, 29 - No bairro do Abreu,

em Itapevl, o carpinteiro Arlindo
de Abreu Coes foi agredido a ti*
ros pelo miliciano da Força Públl*
ca, Antônio Feliclano,' do 20- BC,
que se evadiu. A vitima foi inter-
nada no Hospital das Clinicas. (Asp
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dando ao-
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LICOR DE CACAU XAVIER
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DR. CAMPOS DE REZENDE
Moléstias dos olhos — Cirurgia da catarata. — R. Vise. Inhaúma 134,

IS." andar (Ed. Rio Paraná) — Saias 1819 • 1S22 (Sede própria) — Reserva
sua consulta pelo telefone 43-44Ü4, das 1 4i 6 horas. (61851)
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Três ameaças ao regime
As duas principais candidatu-

ras já-lançadas, a do sr. Jusce-
lino Kubitschek e a do sr. Ete!-
vino Lins, com todos os vícios
por nós já apontados, represen-
tam no momento os dois mais
fortes sinais da existência e do
funcionamento dos quadros poli-
ticos. Essas,, duas candidaturas,
reafirmamos, não merecem o nos-
so apoio mas ocupa:;' no espaço
político um lugar imprescindível
para que não sofra o regime mor-
te por asfixia, num vácuo arti-
ficial. Êste vácuo político seria
inevitavelmente preenchido por
uma intervenção militar indese-
jáveí para todos os verdadeiros
democratas, pois essa interven-
ção, velada que fosse, sob um
manto legal, abriria as portas a
uma nova ditadura.

É preciso que fique perfeita-
mente claro que as candidaturas
dos srs. Juscelino Kubitschek e
Etelvino Lins têm atrás de si,
hoje, o apoio das forças ponde-
ráveis da nação, e todas as fôr-
ças dissolventcs que procuram
solapar-lhes a base política, es-
tão na realidade agindo para des-
moralizar os candidatos, des-
truindo assim a confiança do po-•vo no funcionamento do regime.

Por tudo isso repetimos, mais
uma vez, que acima das pessoas
dos candidatos e do caráter po-
lítico de suas candidaturas colo-
camos a preservação do regime,
fortemente ligada à manutenção
dessas candidaturas ameaçadas

pela insinceridade e pela ambição

que campeia em três setores po-
líticos.

* * *

Divisam-se bem os responsa-
veis pelo mal-estar e pela con-
fusão que lavra nos quadros po-
líticos, tão bem exemplificados
na crise de confiança nas rela-
çoes entre ô P.S.D. e o P.T.B,
e no ambiente de traição que cer-
ca o sr. Etelvino Lins. Essa in-
sinceridade, essa atmosfera de
felonia a influir no destino de
candidaturas ilustra-se mais uma
vez na convenção da. U.D.N.,
realizada pára homologar uma
candidatura à sombra crescente
de outra candidatura g-uardàda
não sé sabe bem para que fins.

Os responsáveis são o sr. João
Goulart, por excesso de ambição
irresponsável, o general Juarez
Távora por excesso de mdefini-
ção, o sr. Café Filho por excesso
de mediocridade política.

Se algum instinto de conser-
vação ainda resta aos quadros
políticos brasileiros é preciso que
eles reafirmem sua independên-
cia em relação a esses três no-
mes, a esses três corpos estra-
uhos que procuram catalizar as
forças políticas para pólos extre-
mos e irreconciliáveis e assim
ameaçar o pleito livre e demo-
crático.

É preciso que se diga ao sr.
João Goulart: acima de sua am-
bicão pessoal deve colocar o re-
gime e a tranqüilidade da nação.
É preciso que seja afirmado ao

general Juarez Távora: a sua
prolongada indefinição cortou-
lhe o caminho de candidato na
consciência de todos os democra-
tas que, porventura, -'quisessem
apoiá-lo. _ É preciso que se lem-
bre ao sr. Café Filho: a digni-
dade de seu cargo e da vida pú-
blica brasileira repelem a torpe
e medíocre barganha com o no-
me do sr. Munhoz da Rocha,

s!» «J» Hs
O que a nação espera dos srs.

João Goulart, Juarez Távora e
Café Filho é um ato de despren-
dimento e desambição. O povo
brasileiro traumatizado por uma
crise econômica impiedosa, tem o
direito de esperar desses três no-
mes tão fortemente ligados a um
passado sem esperanças êste ges-
to de alguma confiança no futu-
ro do Brasil. Eles passarão mas
o Brasil continuará. Afastem-se,
portanto, do pleito.

Dos srs. Juscelino Kubitschek
e Etelvino Lins a nação espera,
ainda gestos de coragem de valor
equivalente, que alteiem no con-
ceito público o caráter de suas
candidaturas. Nos termos em
que estão postas, com as liga-
ções bastardas que não repudiam,
essas candidaturas não consegui-
ram firmar-se, como devem, pa-
ra impedir a desintegração que
sé processa aos olhos de todos.
Os quadros políticos-partidários
necessitam agora de um mínimo
indispensável de consistência e
instinto de conservação. No mo-
mento, parecem empenhados na
incoerência e no suicídio,

DÍVIDAS
Começam a aparecer alguns dados referen-

tes às dívidas do Brasil no exterior. Informa-
ções fornecidas pelo Executivo ao Legislativo dão
indícios preciosos. Dizemos indícios porque, co-
mo sempre, o.Executivo é parcimonioso eií^suas
informações, aproveitando-se habilmente da) pró-
pria natureza intrincada dos fenômenos ínonetá-
rios e financeiros para não fazer desabrochar tô-
da a verdade.

Os dados agora em circulação no Legisla-
tivo, oriundos de pedidos de informação ao Mi-
nistério da Fazenda revelam que, em janeiro de
1955, à taxa oficial, de Cr? 18,38 por dólar, o
Brasil devia ao exterior nada menos de Crí? 26
bilhões. Esta cifra corresponde a compromissos
nas várias moedas com cujos países negociamos.
Com os Estados Unidos, pára citar um exemplo,
o montante é de US$ 1.495.242.587. Bastaria
esta parcela para mostrar a gravidade da situação.

Temos de olhar, porém, os dados fornecidos
sobre a dívida do Brasil no exterior com certa
reserva. Acreditamos que, somados todos os dé-
bitos do Brasil, a curto e a longo prazo, e con-
vertidos à taxa oficial — Cr$ 18,38 — o total se-
ria em muito superior ao dobro daquele que cons-
ta nas informações oficiais acima referidas. Na-
turalmente, o Executivo preferiu, ao informar
ao Legislativo, eliminar das cifras globais aque-
las parcelas correspondentes a dívidas, digamos,
consolidadas. Ficou, com tpda a certeza, nos com-
promissos de caráter comercial, a serem amor-
tizáveis a curto prazo, afastando do cômpúto as
responsabilidades financeiras, de pagamento con-
tratado a prazo mais longo.

Sem embargo, ainda que adotemos as cifras
fornecidas pela fazenda, há muito que consíde-
rar para chegar-se j\. verdadeira amplitude da si-
tuação que configuram os dados. Convertidas à
taxa cambial, as responsabilidades registradas pe-
Ia Fazenda atingem a Cr$ 36 bilhões. Mas, quan-
do tiver o governo de pagar estas dívidas a quan-
to adquirirá no mercado as respectivas cambiais?
À taxa oficial? Não, terá de comprá-las aos ex-
portadores segundo as cotações vigentes para as
cambiai, de exportação. Presentemente, a taxa
menor é a concedida ao café, que anda aí pelos
CrÇ 38,00 por dólar. A essa taxa, o governo te-
ria de despender nada menos de CrÇ 80 bilhões
para o resgate, da dívida que anuncia. Se, po-
rém, tivermos nova desvalorização cambial, a
amortização atingirá um quantitativo em cruzei-
ros realmente excepcional.

Êste simples raciocínio nos mostra a deli-
cadeza da situação que atravessamos. Não pre-cisamos recorrer à contração das importações es»
senciais por obra de escassez de divisas; não pre-cisamos lembrar as pressões naturais decorrentes
de uma divida em moeda estrangeira tão acen-
tuada; não precisamos, enfim, lembrar o desper-
dicio crescente em matéria de crédito externo.

* * *

Basta citar a ameaça inflacionária que exis-
te no simples ato de pagar o que devemos ao ex-
terior, para sentirmos quanto a situação do paisestá a exigir da Administração e de cada um dos
brasileiros.

Tópicos & Nolícias
O TEMPO'— Previsões para o Distrito

Federal — Tempo instável, com chuvas,
melhorando no decorrer do periodo. Tem-
peratura estável. Ventos dc Sul a Leste, mo-
derados. Máxima •— 24.3, Mínima -~ 187.
(Serviço de Meteorologia do Ministério da
Agricultura).

Sujar o dedo
Os que estão verdadeiramente interessados

na reforma da legislação eleitoral, no sentido
moralizador dos pleitos, encaram um problema
sério, denunciado pelos Tribunais e já apurado
abundantemente: o do eleitorado fantasma.

t a fraude mais escandalosa, contra a qual
todos gritam, muito embora nâo sejam po-isos
os que se têm aproveitado dela.

Se realmente estão dispostos a acabar com
c?í';i prática delituosa, que mata a livre manl-
íestação das urnas, o momento é êste.

O sr. Lúcio Bittencourt propôs uma solu-
tão, já em vigor alhures, segundo a qual o elei-
tor, depois de votar, mete o dedo mínimo da
mão esquerda num vidro de tinta, indelével pelo
espaço de 12 horas, e que se acha sobre a mesa
do juiz presidente da seção. Cada eleitor, ao
apresentar o titulo, exibirá as mãos ao exame
do juiz. Com o dedo minimo da esquerda sujo
de tinta, não vota.

A.providência c de caráter prático e real-

mente pode impedir que, o mesmo indivíduo,
por processos fraudulentos, vote duas, três e
mais vezes, isto é, acaba com o eleitorado fan-
tasma. Marcado o eleitor que votou, fica êle
impossibilitado de repetir o ato durante o pleito.

É provável que as mulheres à primeira vis-
ta se revoltem com a mancha de tinta preta, mas
o dever cívico deve ser colocado acima das vai-
dades, que são passageiras.

Seja como fôr, trata-se de uma sugestão e
o seu,objetivo é louvável.

Ou se acaba com o eleitorado fantasma ou
o eleitorado fantasma acaba com a democracia.

Um assassínio burocrático
Publicamos hoje na quinta página, sob o

titulo "Negações da Previdência", uma pequena
e terrível história. Uma pobre jovem de 19 anos,
casada e já às vésperas de.dar à luz, estava sob
os cuidados do SESI. Segunda-feira última sen-
tiu-se mal, mas julgou tratar-se de uma gripe.
Manifestaram-se no entanto sinais do parto e
veio o médico do SAMDU — mas não levou a:
jovem porque esta não tinha guia que autori-'
zasse o internamente. Mais duas vezes repetiu-
se essa sinistra comédia burocrática: chamada
a ambulância do SAMDU mais duas vezes, de-
vido à gravidade do estado da paciente, teima-
ram em deixá-la onde estava, entregue à sua
agonia. Não tinha a papeleta. Na quarta-feira,
mais uma vez veio a ambulância, esta com um
médico afinal humano. Resolveu levá-la e em
mais de um hospital do SESI bateram-lhe com
a porta na cara: onde estava a guia?

Finalmente o Hospital Presidente Vargas
do SAMDU acolheu a desgraçada, que deu à luz
um nati-morto. A "gripe" que a moça sentira
eram os primeiros sinais da pneumonia dupla,
de que veio a morrer.

Uma história de envergonhar a todos nós.
Há qualquer coisa de irremediavelmente torpe
e repugnante nesse drama de uma jovem buro-
cràticamenie encaminhada à sua morte por fal-
ta de uma guia com que a previdência social
julga poder governar o direito de alguém à vida.

Com a mosca .
O sr. Lourivai Fontes, como pre vimos,

procura de todos os modos uma evidência sus-
peita. Mas agora o seu jogo ficou períeitamen-
te claro e caracterizado. O sr. Lourivai Fontes
entrou no páreo dos candidatos que disputam o
espólio eleitoral do getulismo, arrogando-se o
direito de ocupar o lugar de exegeta fiel de um
getulismo puro.

Depois do discurso sobre poiitica exterior,
por nós comentado, volta o ex-diretor do DIP à
cena, em uma revista semanal, para levantar
pontas do véu que encobre os bilhetinhos diri-
gidos pelo presidente Getúlio Vargas ao chefe
da sua Casa Civil. Nesses bilhetinhos estaria
a chave para uma interpretação correta das ati-
tudes e pensamentos do sr. Getúlio Vargas. O
sr. Lourivai, de posse desses bilhetes, posa de
intérprete do getulismo, assumindo ares de gra-
ve mistério e importância.

E para não desfazer a pose e não compro-
meter a linha poiitica que adotou omite os bi-
lhetes que seu chefe lhe teria dirigido no de-
correr da crise de agosto. Estes sim, gostaria-
mos de ver publicados ao lado daqueles bilhe-
tinhos escolhidos a dedo como represália à im-
prensa que hoje ataca o sr, Lourivai, e por isso
divulgados com perfeito facciosismo.

Com o discurso do Senado sobre poiitica ex-
terna, o sr. Lourivai Fontes entrou na linha de
uma frente comuno-petebista; com os seus bi-
lhetinhos semi-revelados, pretende intimidar
gente do seu partido comprometida no 24 de
agosto. Não demonstra êsse jogo que a mosca
azul paira sobre sua cabeça?

A higiene é nossa --
A Academia Nacional de Medicina estive

em festa para prestar sua homenagem ao pro-
íessor Antônio Austregésilo, que pode ser consi-
derado no Brasil o fundador do ensino da neu-
iologia, como disciplina autônoma e diferen-
ciada da Clinica Médica.

Êsse ato público serviu de pretexto ao atual
ministro da Saúde e Assistência, -sr. Aramis
Athayde, para expor seu conceito a respeito da
higiene pública no Brasil, onde atualmente pon-
tiíica.

O ministro da Saúde e Assistência se rebela
contra a influência americana nos serviços de
saúde pública de nosso pais, e esposa a idéia
de que deveremos adquirir uma personalidade
própria em face dos problemas de saúde pública.
Êle é assim partidário de uma higiene autócto-
ne ou de ura • sanitarismo aborígene, que não
cheire nem de longe a infiltração estrangeira...

Esperemos, pelos frutos de sua estranha

concepção sanitár3aL pois o ministro da Saúde
desfraldou o pavilhão do nacionalismo num ter-
reno onde habitualmente cabem todas as ban-
tíeiras.

NAS COMISSÕES DA CÂMARA

ISENÇÃO POSTAL PARA A CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA

De novo em foco a unificação das Comissões de Finanças
e Orçamento — Irregularidades financeiras no Território do Acre

A única Comissão que se reu- Rodrigues viu aprovados, pela
niu ontem na Câmara foi a de mesma Comissão, os parecera
Finanças, para apreciar aliás pro
jetos de interesse muito reduzido.
Assim é que foi aprovado o pa-
reçer do sr, Mário. Gomes, favo-
rável ao projeto, de lei n °. 4.062,
de 1954, que estende à Cruz Ver-
melha Brasileira os favores dn
isenção postal, concedidos a ri»-
partições públicas.

Do sr. Devansh* Cortes íoram
aprovados dois parecerei, 0 pri-
meiro ao projeto de lei n.° 1.931.
de 1952, da autoria do sr. Celso
Peçanha, dispondo sobre a revi-
são das aposentadorias, nos Ins-
titutos de Previdência. Nas mes-
mas condições, foi aprovado o
projeto de lei n.° 742, de 1951.
que autoriza o Poder Executivo
a abrir üm crédito especial, a fim
de ser construída uma ' escola
agro-técnka nó' Triângulo Mi-
neiro;

Por seu turno, o sr. Martins

Petróleo argentino
A seção de Economia & Finanças de hoje

tece alguns comentários sobre o convênio firma-
do* entre o governo argentino e uma filial da
Standard Oil da Califórnia para a exploração
do petróleo existente na região de Santa Cruz.
O investimento inicial da empresa será de ....
US$ 13,5 milhões, com participação de 50% nos
lucros resultantes.

Abriu, portanto, a Argentina seu petróleo
â exploração do capital estrangeiro. Recalci-
trou, contemporizou, mas acabou reconhecendo
o erro que cometera e adotou o único caminho
que poderá fornecer-lhe o combustível líquido
em prazo útil para a efetiva concretização de
seus programas de expansão econômica. Espe-
ra-se que outros contratos venham, nos moldes
do atual.

A medida que se investiga o comportamen-
to dos diversos países com respeito ao regime
de exploração petrolífera verifica-se a nítida
tendência a reconhecer que a exploração em
tempo útil e em escala industrial requer a
cooperação da técnica e do capital estrangeiros.
Gradativamente, todos os países dotados de
reservas petrolíferas cuidam logo de atrair para
os prospecçõés o capital e o "know-how" es-
trangeiro, provenham eles donde provierem.

Atraso do inferior
Despacho que publicamos no "Correio dos

Estados" dá-nos conta de que João Pessoa con-
tinua a ser uma cidade praticamente sem comu-
nicações telefônicas. A capital paraibana pos-
s.ui pouco mais de mil aparelhos, o que transfor-
ma em privilégio inestimável a posse de um
deles.

Enquanto a companhia concessionária se
furta ao cumprimento das obrigações contra-
tuais, a cidade cresce, acentuando-se dlàriamen-
to a desproporção entre a capacidade do ser-

viço e as necessidades da população. Segundo
cálculos feitos, existe apenas um aparelho para
cada cem habitantes. -

Isto nó qué tange ao serviço local, pois que
o serviço interurbano era coisa inexistente. até
há uns cinco anos passados. Não possuímos in-
formação que nos autorize a supor já tenha sido
estabelecida a interligação com as demais rê-
des telefônicas do país. João Pessoa, neste par-
ticular, era e talvez ainda seja uma ilha. Iso-
lada de qualquer outra cidade, inclusive de Re-
cife, capital que lhe fica muito próxima e com
« qual é ligada por serviço de ônibus.

Preço do livro
O melhor será apresentar um exemplo con-

creto. Edita-se na Inglaterra uma série, chama-
da The Master Musicians. não-' simples biogra-
fias, mas trabalhos de valor cientifico, que não
existem assim em português. É duvidoso, aliás,
se existe em outra língua algo de valor com-
pârável e preço igualmente barato: volumes en-
cademados, de 150 até 250 páginas cada um,
ilustrados, com numerosos exemplos musicais,
e que se compravam em nossas livrarias, há um
ano e meio, por Cr$ 38,00. Hoje, o preço é Cr$
185,00.

Ê um exemplo entre inúmeros, escolhido ao
acaso, Se houvesse no Brasil algo como um
Conselho Nacional de Cultura teria de responder
oficialmente, às perguntas seguintes: 1) se os
preços de outras mercadorias importadas subi-
ram, durante o mesmo tempo, na mesma pro-
porção?; 2) por que o livro estrangeiro mereceu
a distinção especial de um aumento tão visto-
so?; 3) se a responsabilidade pelo fato cabe aos
importadores ou aos livreiros ou às autoridades
ocupadas com questões cambiais?; 4) e o que
estas últimas pretendem fazer para endireitar
as coisas?

A quarta e última pergunta está prejudica-
da pelo fato de que a FIBAN continua proi-
bindo a assinatura de revistas, científicas e dei-
xantfo entrar revistas mundanas.

Vamos permitir que o. Brasil seja rebaixa-
do para o nível intelectual de província aban-
donadà?

RECEBIDOS PELO MINISTRO
DA JUSTIÇA

O ministro da.'' Justiça recebeu,
ontem, a visita do embaixador do
Peru, np nosso pais, sr. Alberto
Fveundt' Roseli.

Estiveram com o" sr. Prado Kelly
os srs: senador João Vilas Boas;
deputados, HcbertLevy, Raul Pila,
Luiz Garcia é Saramago Pinheiro;
generais Brochado da Rocha e Syl
vio Catão: João Dantas, Waldemar
Ferreira, Adroaldo Mesquita da Cos-
ta, Oswaldo Silveira e Rubens Ber-
ta.

ELEVA-SE A 18 MILHÕES
0 "DÉFICIT DA "CAMPAL"
PORTO ALEGRE, 29 (Asp.).

Informa-se que, numa das últi-
mas reuniões do Secretariado o
secretário da Fazenda fêz ampla
exposição sobre a situação atual
da empresa "Campal". O le-
vantamento feito por um contabi-
lista, segundo determinação do ti-
tulsr da Fazenda, provou o esta-
do de calamidade da vida conta-
bil e financeira da "Campal",
cujo "déficit" se eleva á 18 mi-
lhoes de cruzeiros. Acredita o go
vernador Meneghetti que a solu-
ção seria fechar a empresa. O ca
so será tratado na próxima as
sembléia geral da organização, à
5 de maio próximo,

Pingos & Respingos
O presidente da Nicarágua, Anas-

tacio Somoza, determinou que o sr.
Pedro Chamorro, condenado por um
tribunal militar a 32 meses de re
clusão, cumprisse a pena em sua pró-
pria residência.

Se a pena íoi assim, atenuada
agravada, ao o poderfio dizer os que
conhecem de perto a Sefiora Cha-
morro,

* *
A atriz sueca Anita Exberg, Miss

Suécia de 1052, disse, falando a um
jornalista, que a mulher de busto
formoso "nüo deve ocultá-lo inteira
mente".

Oe certo que não; apenas em par-
te. t o que exige o proto... colo do
bom gosto.

* *
Declarou um vereador que a Pre-

feitura nfio tem dinheiro para cons
truir abrigos destinados ao público
que esperam condução.

O dinheiro da Prefeitura é pouco
para abrigar os milhares de funcio-
nários extranumerarios e extraordl
nárlos.

ístes estão bem abrigados e multo
obrigados.

* *
O Senado ocupou-se da mudança

da capital c da mudança da ortogra-
fia.

— E o café?
~- O Café? Voltou bem disposto.

A polícia do 8.« Distrito prendeu
Gentil Pilho, em cujo poder foram
apreendidos quatro ovos, duaa lin-
güiças e umas colher??.

Parece que Gentil nada tem quever com o assalto aos francos de Ban»
co do Brasil Maa vai ser rrosessaijo.

aos projetos: que concede isen
çâo de impostos para uma custo*
dia destinada ao XXXVI Con-
gresso Eucarístico Internacional
a realizar-se em julho próximo,
lia capital da República, e que
concede isenção de impostos pa-
ra a importação de matérias des-
tinadas ao melhoramento dos ser-
viços da Mogiana. O primeiro
desses dois projetos é da autoria
do sr. Daniel Faraco

Por fim, resolveu a Comissão
que a emenda, mandando abrir
um crédito de Cr$ 2.500.000,00,
para um hospital de caridade em
Santa Maria, no Rio Grande do
Sul, apresentada ao projeto de
lei que autorizava a abertura de
crédito especial para o término
da construção do hospital de Pa-
rlhtins, no Amazonas, deveria
constituir projeto em separado.

A parte final da reunião foi
dedicada à discussão de um pro-
jeto de resolução que se encon-
trava na ordem do dia da sessão
da Câmara, visando à unifica-
çâo das Comissões de Finanças
e Orçamento, por identidade de
finalidade. Ficou constituída uma
pequena comissão para estudar o
assunto e apresentar sugestões à
presidência da Comissão de Fi-
nánças.

SINDICÂNCIAS NO ACRE

Fo! instalada a Comissão de
Inquérito encarregada de invés-
tigar irregularidades de caráter
financeiro, ocorridas no Territó-
rio do Acre, em 1951. Foram elei-
tos para presidente e vice-presl-
dente respectivamente os srs. Leo-
berto Leal e Daniel Dipp. ..

. Cyrano & Cia.

MAR

ECONOMIA & FM ANCAS
COLONIZAÇÃO E IMIGRAÇA*

Em nossa edição de 22 do corrente publicamos algumag
notas .sobre o problema da colonização e imigração no Bra-»
sil. Dizíamos então que íôra criado o mecanismo necessário
para uma política coerente e racional no setor, mecanismo
que contava com um órgão de cúpula — o Instituto de Jmi-
gração e Colonização; com um órgão de financiamento — a
Carteira de Imigração do Banco do Brasil, e com um ór-
gão assessor na parte legal — a Comissão Especial, recém'»
nomeada para codificar o que existe, disperso, em matéria
jurídica sobre o assunto. Referimo-nos também naquela
oportunidade à necessidade de pôr ò governo êsse mecanis-
mo em funcionamento, pois mantendo-o parado perdemostemuo, esforços e recursos escassos.

_ Cumpre-nos agora apontar as causas principais que es»
tao impedindo o funcionamento do sistema.

A primeira observação a fazer é pertinente à Carteira
de Imigração, cuja diretoria ainda não foi nomeada sequer.
Diz-se que tal omissão é devida à política anti-inflacloná-
ria, que atingiu a todos os setores públicos. A segunda ob-servação prende-se ao Instituto. Levou o governo, paraliberar os fundos que lhe cabiam, por lei, uma eternidade.
Agora, liberados, sofrem o longo e penoso registro no Tri-bunal de Contas. A terceira, finalmente, é a ausência decoordenação na alta administração, por falta de seguras di»retrizes econômicas. Essa ausência atua negativamente, dei-xando os diversos setores praticamente isolados e atuandosob estímulo das necessidades e exigências próprias. Perde-se, assim, em unidade e rendimento.

Infelizmente, as conseqüências que desta incúria tesul»tam sao terríveis. Além dos males apontado anteriormente,
perdem-se-as boas iniciativas e cóm elas as boas idéias e in-tenções. Há, quase sempre, um descrédito profundo acom-
panhando o curso da desidia edo desinteresse. No casoda imigração e colonização, o fato é tanto mais lamentável
quanto importante é o problema. Acresce ainda que, fatoraF-°'. havíamos no setor instituído um conjunto de órgãossatisfatório para a tarefa, lotando alguns deles com elemen-tos de real capacidade e valor.
I — NOTAS NACIONAIS

.1) Elevação dos ágios mínimos •

Acabam de sofrer nova elevação os
áglòs mínimos, como foi noticiado em
nossa edição de 27 do corrente. O
preço do dólar para Importações da
primeira categoria — mais alta essen-
dalldade — passou a ser de Cr$ 43,50.

2) Finanças municipais

Os números abaixo revelam o total
correspondente à receita prevista e à
despesa fixada para todos os munici-
pios do pais, em 1954:

CrS 1.000.MO

NAVIOS DA C.S.N. NA
CABOTAGEM .

Transportarão açúcar do norte
e arroz do sul para esta

capital
A diretoria da Companhia Slderúr»

gica Nacional resolveu, a titulo de
cooperação, empregar alguns dos na-
vios de sua frota de carvoeiros no
transporte de carga geral entre os
portos nacionais do sul e norte do
pais.

A medida beneficiará sobremanel-
ra o abastecimento desta capital, re-
presentando, por outro lado, consi-
derável ajuda aos transportes dos
génoros que se torna necessário es-
tocar para íazer ' face ao grande
aumento de consumo previsto para
Julho próximo, por ocasião do 36.°
Congresso Eucarístico Internacional,
quando o Rio hospedará cerca de
um milhão e quinhentos mil pere-
grinos, procedentes de todas as par-
tes do mundo.

Dois navios do tipo "Siderúrgica",
já estão recebendo carga geral no
porto do Rio para os portos do
Norte e do Sul do pais, de onde
retornarão com carregamento degê-
neros alimentícios. O "Siderúrgica
8", está atracado no armazém 17,
e deverá zarpar 3.» ou 4.» - feira
próximas para Salvador, Cabedelo e
Recife, retornando dêsse último pó?-
to com um carregamento de 120.000
sacos de açúcar. E, o "Siderúrgica
9", que está recebendo carga geral
no armazém 16, partirá na próxima
segunda-feira para os portos sulinos
de Rio Grande e Porto Alegre ,dos
quais trará carregamento de arroz
para o Rio.

PARAToNSTITUIÇÃO DA COM-
PANHIA DE ELETRICIDADE

DE MANAUS
0 acordo firmado com a União

Federal
O ministro da Fazenda, em des-

pacho proferido 
' no processo de In-

terêsse da Superintendência do Pia-
no de Valorização ''Econômica da
Amazônia, declarou já ter sido pu-
bllcado no Diário Oficial da União
o termo aditivo aO acordo firmado
entre a União Federal, o Estado do
Amazonas e o Município de Manaus,
com a lntervcniênds daquela Supe-
rintendência, para constituição da
Companhia de Eletricidade de Ma-
naus.

Outrosíim. determinou a remessa
ao Tribunal de Contas, para regis-
tro, duss cópias autênticas do alu-
dldo termo e e í-lha» do referido
Dlirio QtklaL

SANTIAGO, abril. (Pela Pa-
nair do Brasil).

Antes de chegar ao mar acom-
panhamos o Rio Maipo, e o atra-
vessamos, logo acima da foz, por
uma ponte de centenas de me-
tros. O leito do rio é assim lar*
go, mas neste tempo do ano an-
ta êle escasso de águas, e se divi-
de èm vários cristalinos corre-
gos que ora seguem paralelos,
ora se encontram, depois se dl-
ridem outra vez, alegremente,
como se nessa Vadiação quises-
sem vingar o tempo de angústias
que tiveram ao nascer nos altos
nevados da Cordilheira, de onde
se despenham por calhadas ás-
peras, exíguas. E' larga, a bar-
ra do Maipo, e além da barra,
do alto da ponte, vemos, batido
pelo vento sul, fremente de es-
pumas, cinzento e verde, o mar.

E o reencontramos depois, ao
sabor de uma curva de colina,
ou fervendo entre rochedos, ou
soltando sua cavalaria de ondas
pela praia larga de areia escura;
mais tarde o ouviremos mugir ao
sol-pôr, recebendo no seu bojo o
astro cansado que se esvai nas
ondas em um lento sangue côr-?
de-rosa. Uma senhora chilena
nos chama a atenção para o colo-
rido desta "puesta dei sol";' o co*
lorido, minha senhora, é fraco,
tênue, sem a violência dos cré-
púsculos tropicais; mas conve-
nhamos em que ê belo; o sol,
nascendo ou morrendo no ma»,
í sempre belo.

Santo Domingo é um balneàrl.
pequeno, desenhado em estram-
nhas curvas, salpicado de casas
novas e alegres; o chileno tem
gosto para casas, e aqui festeja
a alegria, da praia com muitas
cores vivas, associação de pedras
e madeira, varandinhas gràcio-
sas, chaminés — e flores, muitas
flores por toda parte, mais vivas
e palpitantes graças ao fundo
verde-escuro dos pinheiros. San-
to Domingo tem clube de polo e
de hipismo, e a menininha brasi-
leira que um casai leva passeia
no lombo de um "poney" gordo;
tem golfe e tênis, e tem junto à
praia uma grande e bela piscina
de água salgada. A casa onde
nos recebem é toda cheia de gra
ça e conforto; o seu teto é um
jardim, e da saleta o que se avls-
ta é o cimo das árvores e, além
dele, o mar. Há mil pequenos
objetos curiosos pendurados um
pouco por toda parte, nesse ex-
cesso tao feminino de bugigan-
gas e lembranças; mas tudo se
funde num tom geral de palha;
há palha no chão, nas portas, nas
paredes, e até entre palhas se
oculta um piano, Ficamos a
quentar sol no jardim, tomando
um vinho tinto, sentindo no ven*
to essa mistura de resina de árvo
res e maresia que nos embriaga
pelos pulmões. Passeio sozinho
pelo bosque, deixo-me ficar na
áombra e na solidão, como pro-curando um pouco de intimidade
,om essa terra do Chile; mas o»-
ülnho com êsse cuidado instftm-

vo do brasileiro, habituado a se
livras de cobras, insetos, aranhas.
E* inútil, o Chile não tem nada
disso, suas raras cobras não têm
veneno, o mato do Chile é mais
civilizado que qualquer bosque
em volta de Paris, onde uma yl-
bora sempre vos espreita no chão.
Isso aprendi numa antologia com
o bom padre Alonso de Ovalle,
que já em 1600 dizia que "puede
un hombre sentarse debajo de
qualquier árbol y revolcarse en-
tre las yerbas sin temor..."

Não me revolcarei. Remonto a
colina, vclto ao seio da família
suave que juntou nesta casinha
lembranças de outras terras e
amizades. Quando voltamos por
Techos Verdes, Llolleo e San An
tonio, a noite vai caindo; abando
namos o mar; mas o rádio do
carro começa a tocar uma mú
sica demasiado conhecida: "Pe-
guei um Ita no Norte..." Você
ficaria muito comovido se esti
vesse aqui, com êfrte vinho no
crânio, nesta riba de outro mar
neste começo de noite, Dorival
Caymmi, poeta de meus mares,
meu camarada e meu iro-ão.

R.B

Municípios em geral
Municípios das capl-
tais

Municípios do inte-
rlor

Receita Desp.

9.044 9.123

4,060 4.123

4.984 5.000

II — NOTAS INTERNACIONAIS

1) Chile: Perspectivas cambiais
As perspectivas cambiais no Chile,

para 1955, apresentam-se bem melho-

US$ 50:000,00 PARA AQUI-
SIÇAO DE DOZE NAVIOS NOS

ESTADOS UNIDOS
Com o despacho do presidente da

República: "Ao Ministério da Fa-
zenda", foi encaminhado a essa Sc
cretarla de Estado o processo no
qual o Ministério da Viação pedese]a colocada à disposição do pre-
sldente da Comissão que irá aos
Estados Unidos para proceder aos
trabalhos de seleção dos 'doze na-
vlos tipo C-l-MAC-1 que serSo ad-
quiridos pelo Brasil, a importância
de US? 50.000,00.

res em virtule da acentuada alta docobre nos mercados internacionais.
Nos últimos dias o aumento nas co-tações alcançou a quase 20 %,

2) Banco Internacional
Dos US$ 2.186 milhóes emprestados

pelo BIRD desde sua criação, a Euro-
pa recebeu nada menos de US$ 834,3
milhões, ou sejam cerca de 40 *_. Seao total destinado ao Velho Mundo
adicionarmos o que foi concedido ascolônias africanas, atingiremos a US$
950 milhões, ou quase metade das
concessões feitas pelo BIRD.

HI — PETRÓLEO
Argentina: Convênio

com uma subsidiária da Standard
O governo argentino « a "Callfori

nia Argentina de Petróleo S/A", fl«
Üal da Standard 011 of Califórnia,
acabam de firmar ura convênio da
cooperação econômica, financeira e
técnica para a exploração do petróleoargentino. Pelo contrato, o Investi-
mento inicial minimo a ser feito pelaempresa, que trabalhará na zona de
Gobernacion Snnta Cruz, aerá de US$
13,5 milhões; receberá ela BO «. doslucros do negócio.

IV — DOCUMENTÁRIO ESTA-
T1STICO

asll: Expertação de manufaturt

1.000 Cr$
Tons. 1.000.000

1915 .. .. 63,0 2.221,3
1947 .. .. 45.5 1.630,3
1949 .... 29.6 855,5
1951 ., .. 19,2 310,3
1954 .... 8,1 35,3

(Para outras informações sobre Co-
mércio e Produção, vejam, no 2" ca-
derno, a secção "Vida Comercial".

BANCO RiBE|R0 JUNQUEIRA S.A.
RÜA DA QUITANDA, 70 — 7J

BUA CHILE, 35.

Cr$ 25.000.000,00 PARA
A COMISSÃO MISTA BRASI-

LEIRO-BOUVIANA
O ministro da Fazenda autorizou

o Banco do Brasil a creditar ao
chefe da Comissão' Mista Brasileiro-
Boliviana, engenheiro Luiz Alberto
Whaüey a débito de conta "Des-
pesa da União" a importância de
Crf 2í.000.000,00, correspondente
um trimestre da dotação consignada
so orçamento vigente.

EXCURSÃO A MINAS DA ESCOLA
DE GUERRA NAVAL

Inspecionadas as obras industriais e hidrelétricas
do governo Juscelino Kubitschek

A Escola de Guerra Naval está
em Minas, em visita às principais
obras de governo Juscelino Kubi-
tschek, tendo estado a caravana
de professores e oficiais-alunos,
chefiada pelo diretor, almirante
Waldemar de Araújo Mota, em
Itutinga, Salto Grande e na cida-
de industrial, em visita às gran-
des usinas hidrelétricas e às.prln-
dpais indústrias do grande,cen-
tro produtor de Belo Horizonte.
Estiveram também em Santa Lu-
zia, onde fizeram demorada ins-
pecção às obras do grande frigo-
rífico de Carreira Comprida, em
adiantada fase de construção c
que representa uma das grandes
iniciativas do governo Juscelino
Kubitschek.

No almoço que ontem a direto-
ria dos Frigoríficos de Minas Ge-
rais ofereceu aos visitantes e ao
ex-governador Juscelino Kubits-
chek, no local das obras, o al-
mirante Waldemar de Araújo Mo-
ta, agradecendo a homenagem,
proferiu um discurso, em que
disse:

Quando rumamos para esta re-
gião do solo brasileiro, o íize-
mos na esperança de adquirir
maiores conhecimentos, em tudo
quanto diz respeito ao desenvol-
vimento industrial brasileiro,

Temos, agora, a satisfação de

BANCO BOAVISTA S.A,
Uma completa organização bancário.

REMOÇÕES DE .DIPLOMATASO presidente da República assinou
decretos, na pasta das Relações Ex-
terlores, removendo os diplomatas
Roberto Mendes Gonçalves, da Le-
gação na Finlândia para embaixa-'dor no Japão; Celso Antônio de Sou-
za e Silva, da embaixada na Ve-
nezuela para segundo secretário da
embaixada em El Salvador, e Alolsio
Napoleão de Freitaa Rego, da em-
baixada na Turquia para a Secreta-
ria do Estado.

VISÃO SEGURA,
BOAVISTA DE SEGUROS

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

Depois de amanhã: 1.° dia
do Pessoal ativo

A Pagadorla do Tesouro Nacional
efetuará hoje o pagamento das se-
guintes folhas do 10.° dia útil:

Salário-familia C. A, P. Ipase ns
S.ooi a 5.006; de dependentes de
servidores aposentados, ns. 5.100 a
5.103 (Ministérios civis); de depen-
dentes de civis do serviço ativo,
n. 5200 (Ministério da Fazenda); de
dependentes de militares, ns. 5.250
a 5.252 (Ministério da Guerra); da
Presidência da República e Órgãos
subordinados do Ministério das Re-
lações Exteriores, n, 5.300 de depen-
dentes de funclonárrios do serviço
ativo; n. 5.350; de dependentes de
servidores do Ministério da Marinha,
n. 5.401, de dependentes de servido.
res do Ministério da Aeronáutica.

declarar que nossa esperaça se
concretizou, diante das realiza-
ções que nos foram apresentadas
e das valiosas aulas que nos mi-
nisfcraram.

O surto do progresso da gente
mineira é um fato indiscutível,
o que demonstra sua capacidade
e bem traduz sua operosidade.

O desenvolvimento da indústria
particular vem atestar, ainda, a
orientação do governo nesse sen-*
tido, mostrando-nos o campo fa-
vorável que se criou, nesse pro*
pósito, com seu incentivo. Quan-
do se vê e se observa a harmo-
nia entre esses dois grupos, re-
presentados pelos interesses par-
ticulares e os do Estado, chega-
mos à conclusão de que o pro-
gresso é o seu nobre fim,"

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

Rua do Ouvidor, 93/95
(91625)

0 AMPARO A CARNAÚBA
Não há conveniência de o

governo tornar-se comprador
do produto

Em despacho proferido no proces-
so de interesse da Associação Bra-
sileira de Exportadores, declarou o
ministro da Fazenda que, em faca
do amparo atualmente dispensado
á carnaúba pelo Banco do Brasil,
que vem, assim, obtendo mercados
e financiamentos, não há convenl-
ência de o governo tornar-se com-
prador dêsse produto, o que suce-
deria se lhe fosse concedida a ga-
rantla dos preços mínimos.

EM PARIS 0 MINISTRO
DA MARINHA DO BRASIL

PARIS, 29 (R.) — O ministro da
Marinha do Brasil, almirante Amo-
rim do Vale, chegou hoje a Paris,
em visita de caráter particular, O
ministro velo de Lisboa, onde acom-
panhou o presidente Café Pilho em
sua visita oficial.

O almirante Amorim do Vale se-
gulrá para a Holanda, domingo pró-
ximo a fim de inspecionar três na-
vios adquiridos pelo governo brasi-
leiro. (R).

0 PREÇO DO PAPa
DE IMPRENSA

MONTREAL, 29 — Os fabricantes
de papel de imprensa recusaram con-
firmar a noticia de que tencionam
aumentar o preço de dito artigo.

O último aumento, de 116 para
126 dólares, se fez em Junho de
1952.

A. C. Price, presidente da "Price
Brothers Paper Company", declarou
que nSo Unha conhecimento dene-
nhuma companhia que se disponha
a aumentar o preço. (UP.).

APRESENTOU CREDENCIAIS
0 EMBAIXADOR DO BRASIL

NA COLÔMBIA
BOGOTÁ', 29 — O embaixador do

Pessoal ativo Brasil, sr. João Plzarro Gablzo, a-
presentou credenciais ao presiâente

Será iniciado depois de amanhã, da República, Rojas Pinllla, no tr*W-
dia 1.°, o. pagamento do pessoal ati- curso de cerimônia de que par'./'-
vo e, a partir do dia Imediato, o param personalidades da chancelai!^
dos aposentados. « do protocolo. (TJP.h
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HOMENAGEM À BERTA
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VIOLETTA
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A fotografia fixa o instante em que Berta Singermann,
emocionada, ouvia as palavras oom que Álvaro Moreyra a
saudou, após a estréia dos "Diálogos das Carmelitas", no Tea-
tro Copacabana. Álvaro falou, naquele seu estilo táo poético
e pessoal, dos degraus que conduzem ao paloo, onde toda a
companhia se reunira para também aplaudir a conhecida de*
clamadora.

ZÉZÉ, NA MOITA JÂNIO E OS FUNCIONÁRIOS
Caladinho, Zezé Moreira es-

tá voltando à tona, após- aque-
Ia bomba da "Copa do Mun-
do", Pegando um time cabu-
loso como só, o Botafogo sabe
ser, está dando seu suspense
neste chôcho Rio-São Paulo,
aguentando-se com unhas e
dentes na testa da tabela. Será-
que agüentará o rojão até o
fim?

O sr. Jânio Quadros vai
mandar que os funcionários
públicos de São Paulo traba-
lhem oito horas por dia, em
dois expedientes A esperança
dos barnabés bandeirantes ain-
da está concentrada na abo-
lição do expediente de sábado
que, segundo boatos, acompa»
nharia como bonificação a mo- <
dificação de horário. Acon-
tece que gente mais experi-

Violeüa Elvin, que estreará
ao lado de Jonn Field, segun-
da-feira, no Municipal, é um
caso rarissiuio. Foi ama das
poucas exceções abertas pelosrussos no apos-guerra, já aue,estrela do "ballet" soviético,
casou-se com úm diplomata
Inglês e obteve licença paradeixar a Rússia com o marido.Multas outras moças, em si-
tuação similar, jamais logra-
ram a autorização indlspensá-
vel para abandonar o pais em
companhia dos respectivos es-
posos. A exceção avulta, pela
projeção que já gozava Vio-letta, uma excelente bailarina
e pela importância que os rus-sos sempre dispensaram ao
bailado clássico.

HOMEM ÉO RUY
Ruy Barbosa é uma espécie

de argumento permanente em
toda polêmica que se trave,
razão que talvez explique o
nascimento da expressão po-
pular que buscamos para en-
cabeçar esta nota; "Homem é
o Ruy!" Até os franceses, ao
que parece, foram possuídosdêste complexo Ruy Barbosa,
Sois 

o semanário "Axta'\ num
os «eus últimos números, ao

noticiar o concurso realizado
no Brasil para a construção
de um monumento ao grandebaiano, diz, sem cerimônia
alguma — "o monumento será
erguido em homenagem' ao
grande herói da independência
brasileira, Ruy Barbosa..."

mentada nas manobras janis-tas não alimenta ilusão algu-
ma a êste respeito, achando
que candelárias e barnabés do
Elanalto 

vão mesmo é traba-íáf mais, todos os dias da
semana, inclusive aos domin-
gos, so possivel fôr...

PREFEITURA
PROSSEGUIRÁ O CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO

- DEMITIDOS OS SERVIDORES ENVOLVIDOS ÉM CRIMES
DE EXTORSÃO I

Construção de três usinas elevatórias de água — Contagem de tempo
de serviço em várias carreiras

* A Comissão dc Inquérito designada
para apurar as responsabilidades pela
quebra ue 'sigilo hivida com relação
à prdva de Português do concurso para
nistratlvo, mas também no policial, ex-
posição ao Prefeito esclarecendt que
0 apurado, não só no inquérito admi-
nistratlvo, mas também no podillal, ex
clul dè qualquer suspeita o Serviço de
Foleçfio da Secretaria Geral de Admi-
nistração. De fato, pela confissão do
Servidor Clauúlon Mendes, já afãs-
tado daquela repartição, íoi éle o uni-
co responsável pela quebra de sigilo.

O prefeito, diante de tal exposição,
determinou ao Secretário de Àdml*
nistração o imediato reinicio do con*
curió, por haver cessado o motivo que
determinara a suspensão do mesmo.
Á Comissão de Inquérito prosseguira
nos seus trabalhos até a apresentação
do relatório final, quo deverá indicar
pessoas estranhas àquele órgão tam-
bém implicadas na ocorrência.

Sm conseqüência dos recentes casos
de extorsão em que estiveram envol-
vidos ot servidores Avelino Alves Da-
vld, José Pereira da Costa «Vicente

Raimundo, da Fiscalização Externa da
Secretaria do Interior e Segurança,
que j a estão respondendo a inquérito
policial, o' prefeito Allm Pedro deter-
minou a imediata, dispensa desses ser-
vidores, o que se efetivou em data de
ontem, mediante atos do Secretário
Geral dc Administração.

A Prefeitura assinou contrato para
construção, no prazo de 45- dias, de
trís usinas elevatórias'de água, nò
Largo do Çampinho, na Praça Marajá,
e na Práçá sAmélia Bandeira.

Pol ainda assinado contrato para a
construção de quatro abrigos de pas-
sageiros na Praça Crlstiano Otoni, era
frente á Central do Brasil. Estes abri-
gos deverão estar concluídos dentro
de 60 dias.

Foram elaboradas pelo Serviço de
Seleção do Departamento do Pessoal
as relações nominais dos ocupantes
das carreiras de Oficial de Fiscaliza-
ção, Prático de Laboratório, Datllógra-
fo, Visitador Social, e de Mecânico de

Veiculo Automóvel para efeito de pro
moção nas referidas carreiras.

Os interessados terão o prazo de 10
dias para apresentarem contestação do
tempo de serviço apurado, findos os
quais, o expediente será remetido ao
prefeito para os devidos fins.

Pelo prefeito foi determinada aber.
tura de concorrência pública para exe-
cução de obras referentes à nova pa-
vimentação da rua Fonseca Teles..em
São Cristóvão, um dos principais Io
gradouros desse' bairro e qué se en.
contra presentemente em mau estado.

O prefeito despachou ontem com os
secretários de Adminis:.ação e de Fi-
nanças. Recebeu em audiência o depu-
tado Frota Aguiar, vereador João de
Freitas, coronel Dulcidlo Cardoso, e
oa srs. Celso Kelly e Rubem Cardoso

A Prefeitura arrecadou ontem a im'
portância de CrS 68.456.405,60.

INSPEÇÃO DE SAÚDE DE PROFE-
SORES PARTICULARES

' 
Compareceram no prazo de cinco

dias, ao Departamento de Saúde Es-
Colar, à Avenida Almirante Barroso,
Bl, 6.» andar, sala 602, de 12 ás 18 ho.
ras, munidos de carteira dc identida<
de e cartão de protocolo os seguintes
candidatos: Acleudlr do Souza Saraiva,
Alicoa Plmentel Osório, Célia OUvelra
Vellpso de Castro, Diva Chaves Ran-
Sei, 

Edna Luiza Bonan, Hilda Gomes
os Santos, Míriam Sara Iazlovltch,

Iracema de Oliveira Netto, Jobin Ba-
tlsta dos Santos, Joaquim Lopes Fer-
raz, Jorge de Araújo Braga, Lilian Ma-
ria de Avellar Saldanha, Lucl Rego
Barros de OUvelra, Luiza Dantas Vaz,
Maria Dicla Siqueira Silveira, Marilia
Toscano Murce, Mauricéa Medeiros,
Kllccs Coelho Lopes, Orquídea Rosa
Ramalho. Psula Francinette Gurgel,
Ruth Pereira dos Santos.

DESPACHO DO PREFEITO
Na Secretaria dc Finanças — José

Ferreira Pinto, Antônio Francisco, Jo-
Íé 

Arosa Calvo, José Pinto de Carva-
!io, Laurindo Pinto dos Santos e ou*

tro, João Gpmes Miguel, Isaura Bas-
soni de Miranda Osório, Joaquim Pe.
relra de Miranda Osório, César Teodó-
tio Soares, José Fernandes Machado e
Amoldo Theodor Ferdlnand Reyhner— Aprovei. ,
SECRETARIA GERAL DE ADMINIS-

TRAÇÃO
Atos do Secretário Geral — Deslg-

nando Almir Rosa para o núcleo 110T;
Gabriel EUas para o núcleo 1124; Gas-
tão Bernardo de OUvelra para a Se-
cretaria de Viação; Sebastião Cardo-
•o, José Jomlngos de Souza para a
Secretaria de Eáucaçiio; Obyrajara«'«mandes Ribeiro, ítalo Vlvlano Mat-toso e Valdemar Pessoa de Araújo
para a Secretaria da Saúde; Nielsen
Roía para o núcieo 1100; Raul Qua-resma de Almeida para a Procurado-
ria Geral, Abílio Júlio de Moraes paraa Secretaria dc Finanças.

DEPARTAMENTO DO PESSOAL
Atos dó diretor — Transferindo Al-

zlra Vieira (te Brito para o Serviço
de Pagamento; Josina Macedo Gon-
çalves Nascimento para o Serviço dé
lnformaçóes e Walter Baptista Bari-
fouse para o Serviço de Controle.

Despachos — Ephlgênia Monteiro da
Silva — Concedo; João Alves da SU-
va — Indeferido; Celso Augusto Ge-
raldo, Lia Vidal do Faria Pessoa e ou-
tros — Anote-se.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES
DESPACHOS DO CHEFE
DE SERVIÇO

Compareçam todos os Almoxailfes,
Arqulvistas. Assistentes Sociais, Bl-
bllotecárlos,' Cartografes, Contínuos e
Zeladores, que foram promovidos em
23 de abril de 1955, para entregarem
seus decretos de provimento, no Ser-
viço de Informações (8-PS). Avenida
Graça Aranha n. 416, 4° andar, aala
425, de 12,30 ás 16 horas, a fim de se-
rem apostllados com a promoção res
pectiva.— Jurandir da Silva Reis — Com-
pareça ao setor I munido de CrS 20,00
em selos de expediente da PDF e de
uma fotografia 3 x 4; Maria Gloria
Pinto César — Compareça ao setor I
munida de prova de idade • de duas
fotografias 3 x 4, a fim de ultimar
o expediente de salário-famiUa.

Juntem documento comprobatòrio
de idade e um selo da taxa hospitalar— Zeferino da Silva, e Anlsia Costa.

Compareçam para cumprir exifCn
cia — Magdalena da Sá Freire, Pai-
myra Pinto Carneiro, ArUndo Pinto
Barreto. Florisbela do Nascimento,
Jorgo da Silva Santos, Olímpio Alves
Baldomero, Manoel Silveira dos San-
tos, João Antônio dos Santos e João
Naglb Moysés.

Compareçam para ciência — Eula-
Ua Boncl Maciel, OUnda Monteiro de
Souza, Demetrio Ferreira da SUva,
Yara Bloch Fernandes, Petronilha Jo-
veUna dos Santos.

Juntem sen decreto de provimentoe um ««Io da taxa hospitalar — JoãoGonçalves Cardoso, Leopoídlno José
Gonçalves, Zaide Maciel de Castro,

Estrada de Ferro
Central do Brasil

Departamento de Combustíveis e Lubrificantes
SERVIÇO DE VENDAS

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N.° 27/DNA a ser
realizada no dia 6 ds maio do corrente ano, às 16 (dezesseis)
horas, pa sala 361 - 3.° andar do Edifício da estação D. Pe*
dro II, para a venda de:

— Uma máquina para retificar eixos de manivela.

Quaisquer informações sobre o assunto serão prestados
aos interessados ns çnd*-£ça acima citado, com o Sr. Chefe

g,«ja Seção de Vendas. (85085)
8

Yolanda Mattos, Elza da Silva Macha-
do, Otávio Barbosa Lima, Affonso
Moutinho Ribeiro da Costa e Alberto
Miblelli de Carvalho.

Compareçam para receber documen-
tos — Maria da Gloria Dantas Pereira
da Rosa Garcia, Euclldes José Mace.
do, Vietor Paulo, Renato Ferreira dos
Santos, Abílio Coelho, Domingos José
de Carvalho. Assis Pereira da Rosa,
Anthero Carlos Albino, Velina de Li-
ma Florambel, Aurea Bezerra França,
Nelson de Abreu, Antônio Coutinho,
Milton Fererira, Osvaldo da SUva, Os-
car Ângelo Maria, Ramiro Antônio de
Mello, Antônio da SUva Ramos, Vai
ter dos Santos, José da Conceição,
Orestes Miranda da Silva, Judlth Fer.
relra de Sá, Manoel Marques, José'
fino Caetano da Silva, Sebastião Za
carias, Mario Faleiros, Severino GO'
mes Sobreira, Rozlndo Carlos dos
Santos, Sebastião Motta, Manoel Pinto
da Silva, Lindolfo de Almeida, Vicen-
te Cardoso da Costa, José de Leiras,
Aristeu Silva, Belmiro Martins Vaz,
Hélio Augusto, Anezlo Guapiassu de
Sá, Aderllna Ferreira Qulroz, Arman-
do Martins Coelho, Aldary de Almel
da Ayrão, Pedro Antônio dos Santos,
Maria de Lourdes Latuca Rosadaa e
Clea Truzzoni.

SECRETARIA GERAL
DE VIAÇÃO E OBRAS
ATOS DO SECRETARIO

Designando os engenheiros GastSo
Henrique Sengés, Antônio Barcelos
Neto e José Eiras Pinheiro para, sob
a presidência do primeiro, è em co.
missão, emitirem parecer sobre as
obras de construção do Pasto de Rea
lengo; Hilton Jesus Gadret para res-
ponder pelo expediente do Serviço de
Propaganda Urbanística.

SECRETARIA GERAL
DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETARIO GERAL
Designando Agenor Cabrera da Co*

ta, Gentil Ribeiro e Aurora Fonseca
para efetuarem o levantamento do in-
véntário de Serviço de Corresponde^
da; Marilia Carreiro paro o Serviço
de Câncer; Hiram Costa Araújo, Ma-
noel Lourenço Andrade, Osvaldo Seif-
íert, Kamll Keman, Gabriel Pinto
Júnior, para t> Departamento de As-
sist. Hospitalar; Yolanda Marcollne
Dames para o Lebarotario de Produ-
tos Terapêuticos; João Batista Melo,
Edson Miranda, e Carlos Nogueira
para o Departamento de Assistência
Hospitalar.

Decretaria geralde educação e culturaatos do secretario
Designando Luiz Melo Filho para oDepartamento de Educação TécnicoProfissional.
MONTEPIO DOS EMPREGADOS

MUNICIPAIS
DESPACHOS DO DIRETOR

Valter Seve Cruz, José AugustoProença Gomes. Reginaldo Mondaini,í.íanoel de Souza Coutinho, Evanycr
de Carvalho Costa — Exclua-se do
quadro de contribuintes do M. E. M.;Jorge Rosalino Cruz — Indeferido porhaver incorrido em prescrição: Dial-ma Alves Falcão — Deferido; OdettePadilha Gonçalves, David Pilla —
Aprovo.

DESPACHOS DO CHEFEDO SERVIÇO MEDICO SOCIALMargarida de Andrade — Compare-
ça para exame médico.

DESPACHOS DO CHEFEDA CARTEIRA DE PENSÕES
E AUXÍLIOS

Antenlo José dos Santos, JarbasFerreira Leitão, Letlcia Nogueira de01lv#lra, Pedro Moreira dos Santos,Coxia* Monteiro Mendonça, Maneei

COLUNA OPERÁRIA
Congresso de Previdência

Comerciaria
Dando cumprimento ao disposto na

lei n. 2.155, de 2.1.1954, vai reali-
zar-se nesta capltal.o Congresso de
Previdência Comerciaria. Virão re-
presentantes cie todoa os Fstados em
¦número de cinqüenta e cinco dele-
gados para assistir. nBo só a a|ju-
ração do recente pleito de renova-
ção do Conselho Fiscal do 7. A. P.
C. como para debater um temário
relacionado com a nova sistemática
da vinculaçSo do sindicalismo à pre-
vidência social.

O Congresso de Previdência Co-
merciária será instalado no próxi-
mo dia 5. quinta-feira, às 17 horas,
com a presença do sr. ministro Alen-
castro Guimarães e de autoridades
trabalhistas e da previdência social,
falando nessa ocasião o professor
Olavo OUvelra, presidente do IA?C,
para declarar instalada a mesa spu-
radora do pleito, sob a presidência
do dr. Dorillo Vasconcelos e que,
no dia imediato iniciará suas ati-
vidades.

Aumento pan os comerciarlos
O Sindicato dos Comerciarlos está

preparando a classe para a assem-
bléia que realizará no dia 20 de
maio, a, noite, cm sua sede, para
debater o aumento de salários. Du-
rante os dias que antecedem à as-
sembléia, a diretoria do SEC pro-
curará despertar a atenção dos as-
sociados para a importante reunião.
Deverá ser sugerida uma proposta
para um entendimento direto com
os empregadores e, se não for pos-
slvel un. acordo, o Sindicato dos
Comerciados suscitará o dissídio co-
letivo. Cerca dé 180 mil emprega-
dos são interessados na campanha
salarial a ser encetada pelo Sindica-
to dos, Comerciarlos.

Paz na resistência
O ministro do Trobalho recomen-

dou aos diretores do Sindicato dos
Arrumadores (Resistência) a não rea-
lizaçáo de uma assembléia que es-
tava programada para quarte-feira
última, nessa ocasião seria discuti-
do o desvio de 49 mil cruzeiros ré-
ferentes ao serviço de vigia de uma
firma com a qual trabalha o Sin-
dlcato dos Arrumadores. Como, en-
tretanto, poderiam surgir muitos de-
¦entendimentos, o titular do Traga-
lho achou prudente o adiamento da
assembléia. Ainda não foi marcada
a data em que a mesma se reali-
zará.

O mandado de segurança dos
comissários

O Departamento Nacional do.Tra-
balho está preparando as informa-
çfies que o Ministério do Traba-
lho enviaria ao Tribunal Federal de
Recursos sobre a sustação da pos-
se de Apariclo Castrioto, eleito pre-
sidente do Sindicato dos Comissários
dá' Marinha Mercante, sob a ale'
gação de que professa ideologia con-
traria aos interesses nacionais. Os
comissários ingressaram no Tribunal
de Recursos com um, mandado de
segurança contra o ato do Mlnisté-
rio do'Trabalho. Depois das infor-
maeCes prestadas pelo DNT o Trl-
bunal Federal de Recursos julgará
o mandado de segurança. ¦

Reunião de jornalistas
A Federação Nacional dos Jorna-

listas esteve reunida e discutiu assun-
to ligados ao VI Congresso Nacio-
nal de Jornalistas, a reunir-se entre
14 e 20 de julho em Belo Horlzon-
té. Tomaram parte nas réunlóes de-
legados de diversos Estados.

Assistentes e agentes sociais
A Associação Profissional dos As-

sistentes Sociais está procurando equi-
parar os assistentes sociais dos Ins-
titutos e caixas, classificados como
agentes sociais. Para isso, reuniu-se
ontem, à tarde, para tratar dos pia
nos de uma campanha a ser lan-
cada brevemente, nesse sentido.

Indeferido o pedido
A Caixa de Aposentadoria e Pcn-

s5es dos Ferroviários da São Pau-Io Kailway íequerEUi ao minlstrodo Trabalho, revisão da decisão doConselho Superior da PrevidênciaSocial proferida no processo em que6 parte o sr. Sebastião Pereir* daSilva, e o titular da Pasta, aprovan-
a »Ç?r,e»!r, do Consultor Jurídicodo Ministério indeferindo o nedido.For outro despacho, o sr."A!en-castro Guimarães deixou de conhe-
ÍÍLi °,-, rec.u«o interposto pelo sr.Nedio Gageiro, segurado da CAP dosFerroviários da Estrada Teresa Crís-tina.

Também o titular do Trabalho nãoconheceu do recurso da CAP dosFerroviários e Serviços Públicos dosEstados da Bahia e Sergipe, no pro-cesso referente à Concessão de au-xllio funeral a Joana Silva, e nãotomou conhecimento do recurso damesma Caixa, contra a decisão quedS'*iu a pensão requerida por Al-rira Arcanjo do Nascimento.
Autorização Ministerial

O ministro do Trabalho autorizouo Serviço de Assistência Médica Do-miciliar de Urgência, de Pernambu-
ço, a tornar efetiva a alienação doimóvel, onde instalará serviços seus.

Departamento da Previdência
Ao recurso em que a sra. MariaHelena Paternostro, servidora do I.A. P. dos Industriários. interpôs con-tra a decisão da Presidência da en-tldade que lhe negou transferência

paro a carreira de Procurador, o di-
í.etor.J?° ,DeP5rtamento Nacional daPrevidência Social negou provimento.

Igual sorte teve o recurso do sr.Pedro Veríssimo Comes Filho, ser-
yldor da CAP dos Ferroviários eEmpregados em Serviços Públicos,lotado no Rio Grande do Sul,

Admissão em caráter Interino

A propósito do recurso do sr. Ru-bens de Souza Marinho, engenheirosubstituto da extinta CAP dos Fer-rovlárlos do Central do Brasil, o
diretor geral do Departamento Na-cional da Previdência Social aprovou
o seguinte parecer da Divisão deCoordenação de Recursos: "Não setrata de reexaminar ato que auto-rizou a admissão do substituto. O
pedido ora submetido à apreciaçãodêste Departamento envolve; entre-tanto, a necessidade da prévia defl-nição do estatuto legal do reque-rente, tendo em vista que: a) ocargo de Engenheiro, classe O, cujotitular está afastado, é extinto, peloque, ao meu ver, não comporta no-
meaçõo interina, em substituição;
b) trata-se, ademais, de cargo decarreira, que não comporta a subs-tltulção, interinamente. O que o De-
partamento autorizou, no caso, foia admissão de um substituto, a ti-
tulo precário, modalidade sui-créneriscriada pela portaria do DNPS. Em
face do exposto, quer me parecer
que não pode ser atendido o pe-dido .

Comemoraçie do l.o de maio

Como tem feito todos os anos, oSindicato dos Professores de EnsinoSecundário, Primário e de Artes,comemorará, mais uma vez, a datamagna dos trabalhadores. Além de
participar, coletivamente, dos feste-
jos públicos com que os sindicatos
obreiros celebrarão o dia, realizará
na sua sede social, uma Assembléia
Geral Extraordinária que constará
de duas sessões. Na primeira, será
íeita uma saudação á grande data,
devendo falar, em nome do Sindi-
cato, o professor Álvaro Kilkerry. E
pelo professor Alfredo d'Escragno!le
Taünay será homenageada a memó-
ria dos çonsóclos falecidos que fize-
ram jus ao respeito e admiração
de toda a classe. Na segunda, cons-
tituirão objeto de debates e resolu-
ções, dois pontos de capital importan
cia, os salários dos professores e o
seu seguro coletivo. A solenidade,
que terá inicio ás IS horas, encer-
rar-se-á com uma mesa de doces
que a Diretoria dó Sindicato ofere-
cera aos convidados, professores e
suas famílias.

NA CÂMARA DOS VEREADORES

CONTRA A REVISÃO DAS TARIFAS
TELEFÔNICAS

Parecer aprovado pela Comissão de Economia e Finanças —
Em favor de candidatas ao Instituto de Educação — Encampação

das dívidas da ADEM — Segunda-feira o projeto de
resolução que extingue cargos

Campanha presidencial nos EE. UU.
UM PERFIL DE ADLAI STEVENSON
Nova Yorfc (Conrad R. Wrzos,especial para o "Correio da Ma-nhã). "Call to Greatness" é o ti-tulo que Adiai Stevenson deu aolivro que publicou após sua der-rota eleitoral, no último pleitonorte-americano. O título e tra-duzível por "Apelo à Gandeza".
Desde então Stevenson temviajado, tem feito conferências, etrabalhado como advogado, semafastar-se do cenário político, co-mo prova a recente sugestão dòseu nome, por Truman, para can-didato democrático em 1956. Ste-venso». mora em Chicago; visi-tou há pouco Nova York, onde

me recebeu para abordarmos
problemas do momento.

Stevenson é um homem quesugere "grandeza", por suasidéias e sua simplicidade, pelo
que diz e pela maneira de o di-zer. Sua palavra fácil não seconfunde com o desembaraço
verbal de advogado militante; —•
tem a precisão do intelectual.Talvez não seja boa recomenda-
ção para um político a fama de
intelectual: mas a sua sinceri-dade á evidente.

Quem está habituado a poliu-cos e oradores, sente que este é
dos que dispensam manuscrito
preparado, preferindo discorrer
como se estivesse ditando discur-
so, artigo ou página de livro. Não
precisará de "redator-íantasma"
para ser inspirado por suas con-vicções; é sempre simples, mo-
desto, simpático: qualidades quesublinham aquela impressão de
dignidade e "grandeza" revela-
da pela sua arte na definição e
pela sua coragem intelectual.

Parece mais velho que nas fo-tograíias. Surge-nos menos dei-
gado, mais calvo, e com a fronte
coberta de rugas, aos 55 anos.Olhos azuis, penetrantes. Sabe
ouvir. Veste-se discretamente.
Suas rrtãos finas e tratadas de-
notam energia.

Pareceu-me gostar db trata-
mento de "governador"; lembra
o seu bem sucedido período à
testa do Illinois.

Nossa conversa foi bastantelonga; fugiu ao protocolo normal
das entrevistas. Os políticos ame-
ricanos, treinados na "entrevis-
ta coletiva", consideram exceção
a visita de um jornalista.

Traço o resumo de uma pales-tra onde procurei mais traçar um
perfil do que reproduzir decla-
rações.

Falamos das responsabilidades
do homem público. "É dever dos
que se tornam políticos profis-slonais, comandar o pensamentoda comunidade. Quando se con-
tentam seguindo correntes domi-
nantes, nao cumprem seu dever,
É uma missão difícil; mas o ma-
ravilhoso é acabar por acertar".

Pouco depois, sondei sua filo-
sofia de governo. Frizou que era
democrata com "d" pequeno; acha

que, fundamentalmente, os go-vçrnos devem ter o consenso po-
pular. Opõe-se aos chamados go-vernos "fortes" ou "autoritá-
rios". "Qualquer governo que
perca o contato com o povo, ou
não merece mais o seu apoio ou
se transforma em tirania".

Insiste em não se considerar
historiador; mas sabe bem que ahistória avança, cada vez maisveloz. Com o desenvolvimento da
Bomba H, e a fermentação re*
volucionária na África e na Ásia,
a história acelerou suas trans-
formações. Leitor não só de his-
lória mas de jornais, assinala os
principais elementos fermentado-
res: fome na índia, terrorismo
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A Comissão de Economia e Fi-
nanças da Câmara Municipal,
adotando parecer do sr. Raimun-
do Magalhães Júnior manifestou-
se contrariamente ao aumento das
tarifas telefônicas, de que trata a
mensagem n.° 9, do prefeito Alim
Pedro, e pela qual se propiciaráo aumento de salário dos empre-
gados daquela empresa.

Nas razões do seu. parecer, o
relator assinalou que a Comissão
de Finanças não poderia se ma-
nifestar favoravelmente "por uma
solução que importaria em vio-
lação brutal do contrato, tão ge-neroso e tão favorável aos inte-
rêsses daquela companhia con-
cessionária".

Em declaração pessoal, o sr.
Wilson Leite Prssos pediu a
transcrição nos anais do editorial
publicado em nossa edição de an-
teontem e no qual o "Correio"
desligou-se dos compromisos as-
sumidos em defesa da candidatu-
ra do sr. Juscelino Kubitschek à
presidência da Republica.

Durante o expediente foram li-dos vários requerimentos dos ve-readores solicitando do Executivo
uma série de providências, tais
como envio de mensagem restru-turando a carreira de vigilantes,
dos funcionários dos quadros damunicipalidade e pedindo pro-moções para fiscais,
EM FAVOR DAS CANDIDATASAO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

O sr. Levi Neves, tendo rece-bido antes uma cornisão de paisde candidatas ao Instituto deEducação, formulou apelo ao
prefeito no sentido de que fôs-sem matriculadas aquelas queconseguiram aprovação no últimoconcurso. Recordou que das 1.776candidatas inscritas, lograramaprovação apenas 69 para um to-tal de apenas 21 vagas. Sugeriu
que essas candidatas fossem apro-veitadas aas turmas que funcio-nam na Escola Conselheiro May-rink.

Na segunda parte do expedien-te foi aprovado um bloco de re-querimentos e pedido destaquepara o de n.° 48, que pretendeafastar de suas funções o secre-tário de Administração, em virtu-de dos acontecimentos ligados aoultimo concurso de o'dcial admi-nistrativo da Prefeitura.

José Nunes SerrSo, Ksmevaldino Ca-valcanU de Souza. Augusto AJara, Or-lando SanUago Barradas, EuclidesAugusto da SUva. SlmSo Ribeiro, JoséSUva, Emrnanuel Rodrigues de OU-veira, Valtemir Oliveira Sales, ÂngeloFernandes da Silva. Manoel AmaralFernandes, Zella Alves de Paula Cos-te — Compareça; Oscar de AzevedoMarques — Apresente tratecSo íeitapor tradutor publico, tio documentoapre-entado em idlosta esrran-elro;Heioisa Jegues Pinto Ribeiro —Compareça nnuüda slai provas de «X-elusSa d* seus filhos, da»*certidõesdas ítaMHtandas e de dou> selos hospl-lSíe?Lj3t?rs Chaves Jtoto — Juntea eertidso ôe casamento.

NAO CHEGOU O.INQUÉRITO
Foi reclamado da tribuna pelo

sr. Raul Bruninl, a cópia do in-
quérito administrativo instaurado
na ADEM e prometido pelo pre-
feito. Disse o reclamante que a
Câmara não poderia dar prosse-
guimento à discussão do projeto
de encampação das dívidas da-
quela autarquia enquanto não
fosse conhecida a verdadeira si-
tuação.
COM O HOSPITAL GETÚLIO

VARGAS
No grande expediente o sr.

Manoel Novela criticou os servi-
ços do Hospital Getúlio Vargas,
na Penha. Disse que encontrou
ali 130 doentes numa fila onde
permaneciam em pé desde às pri-meiras horas da manhã. Nessa
visita que ocorrera à noite em
companhia de outros colegas, viu
outras coisas tais como falta de
pessoal para atender às partes e
muita desorganização.

NAO TEM IDONEIDADE
O sr. Couto de Souza, refírin-

do-se a discurso de criticas ao
presidente do IAPI formulado
pelo sr. Odilon Braga, declarou
que baseara-se o seu colega nas
informações do agitador do por-
to Duque de Assis, elemento que
não possui idoneidade moral pa
ra acusar niíiguém.
PARA VISITAR O DR. PAULO

FILHO
O vereador Gentil de Castro

requereu e foi deferido requeri-
mento designando uma comissão
de vereadores para visitar o jor-
nalista Paulo Filho, diretor desta
folha, vítima de uma acidente.
Foram designados os srs. Gentil
de Castro, Raimundo Magalhães
júnior, Levi Neves e Domingos
D'Angelo.
A ENCAMPAÇÃO DAS D1VI-

DAS DA ADEM
Na ordem do dia continuou a

discussão do projeto que objetiva
a encampação das dividas da
ADEM. O sr. Domingos D'Ange-
Jod iscursou sobre o problemamais uma vez, declarando-se fa-
vorável ao aumento dos ingres-
sos do estádio Maracanã, paraaliviar a autarquia do vultoso
deficit em cujo regime sempre
viveu. O seu colega Castro Me-
nezes, em aparte, insurgiu-se con-
tra a medida, alegando que o Ma-
racanã foi construído com o in-
tuito de propiciar aos amantes do
futebol ingressos a preços ra-
zoáveis.

O PROJETO DE RESOLUÇÃO
QUE EXTINGU: CARGOSAo contrário do que estava stm-do «sperado, não entrou na or-dem do dia da sessão de ontem o

projeto de resolução da mesa di-retora da Câmara que extingue•V cargos isolados e exonera seustitulares e que põe em disponibi-lidade o diretor da Ssatitaria. A

em Kenya, alguns distúrbios boi-ehevistas no .Hemisfério Ociden-
tal. A história conheceu inter-valos de segurança na era deAugusto, em Roma; na idade do
grande Rei. na França; sob a rai-nha Victoria, na Inglaterra. Mas
as transformações atuais são
enormes; estas em todo o mun-do,, afetam a vida americana, a
América não pode persistir só."Estamos permanentemente en-volvidos" —- diz Stevenson.

O fato dos americanos depen-
derem também de povo3 de ou-
tros continentes, forca-os a alte-
rações dè linha.

Traça como um resumo de fi-
losofia histórica: — "O século
XX começou com a segurança vi-
toriana. 50 anos depois a rèvo-
lução técnica liberaria o poderdo átomo. A geografia seria mu-
dada, e a balança do poder. Dois
colossos despertavam: Estados
Unidos e Rússia. O intelectual
registra uma citação francesa de
Alexis de Tocqueville, em 1835:"O instumento básico do primei-ro (USA) é a liberdade: e do úl-
timo (Rússia) a escravidão. Ca-
da um deles parece destinado a
controlar os destinos de meio
mundo".

Stevenson pensa que a geogra-fia e a história russa (cinco in-
vasões em três séculos, duas der-
rotas nos primeiros 20 anos do
século) levaram a Rússia à idéia
da segurança; esta produz um
complexo imperialista, responsa-
vel pela ocupação e sujeição da
Europa Oriental, com uma pon-ta de lança na Ásia.

O próprio Stevenson escreveu
certa vez: "Nascida na violência
e crescida no medo, no despotis-
mo, no expansionismo incessan-
te, a Rússia está agora armada
com a mais perigosa arma da
agressão imperialista. O bolche-
vismo "originalmente produto da
inquietação de consciências oci-
dentais" — para usarmos pala-
vras de Toynbeè, e mais as ar-
mas ocidentais em mãos russas,
voltaram-se contra nós. Isto, nes-
fé incrível século, faz com queo Ocidente enfrente a mais séria
ameaça da história moderna".

Citando Arnold Toynbee, Ste-
venson pode ser comparado com
o grande pensador inglês; mas
sendo nãó apenas um intelectual
e também um político familiar
com a economia, pode também
ser comparado ao economista
francês André Slegfried, que de-
fine a revolução como "divisão
de bens".

A campanha...
(Continuação da l.a pág.)

entradas do Partido Peronista e
da CGT. (R.).

O "COMPLOT"

BUENOS AIRES, 29. A des-
coberta de um "complot" nesta
capital no qual, segundo a po-lícia, estavam implicados um pa-dre de uma localidade de um su-
búrbio de Buenos Aires e diver-
sos padres militantes nas fileiras
da 'Ação Católica", veio agravar
a tensão já existente há vários
meses entre a Igreja Católica da
Argentina e o governo do gene-tal Perón.

A noticia desse "complot" fô-
ra, aliás, precedida da descober-
ta, anteontem, de um engenho
explosivo colocado numa organi-
zação de estudantes peronistas.

Em certos círculos religiosos
teme-se que incidentes de caráter
anticlerical se verifiquem por mo-
tivo das manifestações de Io de
Maio.

As autoidades da província de
Catamarca publicaram um co-
municado tendencioso alertando
os católicos contra uma campa-
nha destinada a criar a desor-
dem e a confusão nos espíritos.
Êsse documento acentua que a
Igreja Católica condena o ódio,
a discórdia e a violência e ensi-
na o respeito às autoridades le-
gitimamente constituídas. (F.P.) •

PADRES PRESOS EM SÀNTÃ
FÉ

BUENOS AIRES, 29. Notícias
da província de Santa Fé iníor-
mam que íoram ali presos dois
padres, ontem, por suposto desa-
cato ao presidente Perón, quando
pregavam do púlpito.

Acredita-se que em discurso
que pronunciara domingo próxi-
mo, durante as comemorações
do Dia do Trabalho, o presidente Perón fará referência às re
lações entre a Igreja e o Esta-
do. (R.).

PRISÃO DE CATÓLICOS

BUENOS AIRES, 29. Acham
se detidos vários católicos argen
Unos após a descoberta de supôs-
to complô "terrorista" contra o
governo, anunciado pela polícia
em comunicado da noite passa-
da. Diz o comunicado que "um
grupo de pessoas, conhecidas co-
mo inimigas do governo e cato-
ücas, realizou reuniões em Ca-
nuelas (cidade que fica a 100
quilômetros de Buenos Aires),
com vistas a preparar uma cons-
piração e levar a efeito atenta-
dos contra a vida de homens pú-blicos, a Io de Maio". Diz-se que
a conspiração se estendeu a Bue-
nos Aires, onde teriam sido apre-
endidos muitos milhares de vo-
lantes. O comunicado menciona
o padre José Borlandelli como
uma das sete pessoas que prepa-ravam um boletim intitulado: —"Cristo, e ninguém mais". (R.).

matéria que prevê também novas
vantaRéns para os funcionários da
Câmara, entrará em discussão na
próxima segunda-feira;

O pensamento do líder demo-crático é particularmente Mra»
joso."Há três mundos: o mundo li-
vre, o mundo bolchevist* • omundo sem compromissos"."Temos de aprender a pensarem nossas responsabilidades co-mo um "status" no mundo inter-dependente em que vivemos".Stevenson mostra um bom co-nhecimento da América Latina,
particularmente o Brasil; e umacuriosidade viva ao observá-lo.Ouviu com interesse nossas ob-servações sobre o desenvolvimen-to do Brasil.

Stevenson declinou qualquerprevisão sobre a possibilidade desua candidatura em 1956. Ob-servou contudo que o resultadodas eleições de novembro últi-mo indica perspectivas animado-ras para o Partido Democrático.Declarou-nos êle que tem es-
perança de visitar o Brasil erameados dêste ano;

Giovaimi...
(Continuação da 1.» pá-lna)

tura votação secreta no Parlamento,
pelo menos um térçd do» dímo<!ratas-
cristão» votarão contra o governo de
Scelba, assegurando b'« derrota.

Mag o governo poder*» ainda Pro-
longar sua breve existência pedindo
voto nominal de confiança para
quaisquer questões que subam ao
Parlamento, esperando que os rebel-
des »ão estejam dispostos a se identi-
ficarem nesta inse.

Scelba, porém, apresentará renun-
cia permanente d<* seu governo assim
que o novo presidente tomar posse,
a 12 de maio. pela' Constituição ita-
liana, o primeiro-ministro formal-
mente apresenta renúncia do gabinete
ao presidente recém-elcito. Normal-
mente, a renúncia ó rejeitada e o
presidente pede ao primeiro-ministro
que continue em seu cargo, (R.)

DECLARAÇÕES DO NOVO PRE-
SIDENTE DA ITALHA

ROMA, 39. "Consagrarei todas as
minhas forças ao serviço do pais,
dentro do respeito da Constituição"
— declarou Gtovannt Gronchi, o no-
vo presidente da República, ao re-
ctber a delegação oficial, dirigida
pelo sr. Glovannl Leone, vlee-pre-
Sidente da Assembléia, que lhe fora
comunicar, solenemente, sua elelçfio.

O presidente Gronchi, que recebeu
um despacho de felicitações do pre-
sidente Elnaudi, cujo mandato está
a f icrminar, cvnícrciiuiuú, b£büÍu«"
mente, com o senador Enrico de NI-
cola, que foi o presidente provisório
da República; com o sr. Mario Sccl-
bn, presidente do Conselho de Mi-
nistros; com o ar. Mamintore Fanfani,
secretario do Partido Democrata Cris-
tSo, que se fêz acompanhar dos che-
ícs dos grupos parlamentares do
mesmo Partido.

Finalmente, recebeu os jornalistas
acreditados nas duas casas da Assem'
bléia e, nessa ocasião, lhes disse"Sinto-me contente e, ao mesmo tem^
po, comovido. Tenho consciência da
grave tarefa que me espera; Deixo
com grande pesar as funções de pre-sidente da Câmara que ocupei du-
rante sete anos. Se não expando mais
minha emoçfio é por um pudor instln-
tivo, que me Impede de manifestar
todos os meus sentimentos..." (PJ>.)

EXCURSÃO CULTURAL À EUROPA
0 interesse despertado por essa

iniciativa
Está despertando grande interessenos círculos sociais desta Capital idos Estados, a noticia de que o Tou-ring Clube do Brasil levará a efei^to em Junho vindouro, sua XIV Ex-cursao Cultural à Europa, no» mes-mos moldes das que tanto êxito ai-cançaram nos anos anteriores. O IU-nerário abrange a França, EspanhaPortugal, Itáll», Áustria, AlemanhaHrJanda, Béglca e Suíça, num to-tal de 123 cidades. Serão visitados

os museus, bibliotecas, edifícios pú-Micos, centros mimuiaturetros, etc.
doa nove paises acima 'citados. A
estada em Paris eerá- de oito dias
completos. A viagem marítima, tanto
na ida eomo na volta, se fará no no-i
vo e luxuoso paquete •"Bretagna", da
Sorteie- Qénérale de Transporta Ma-
ritipj.es A Vapeur. i

Ainda que reticente sobre as
perspectivas presidenciais Ste-venson tem muita probabilidadedè ser o próximo presidente. Suaderrota, se fôr homologado seunome pela convenção, so ae de-senhara se Eisenhower se candi-datar à reeleição; o general temmuita força no eleitorado.

vitorioso ou vencido, AdiaiStevenson representa a melhorexpressão do pensamento doaEstados Unidos hoje. £ um emi-nente cidadão do mundo.
(Copyrigt do "Correio daManha" e do Serviço de Im*>

pensa Sul-Americano).

ÉDEN.."."
(Continuação da 1.* pág.)

emancipaçSo progressiva dol povoa
Coloniais;

4°) Ponto de vista Interno: contl-
nuaçSo de uma política de expansão
comercial, sem volta aos controles;
manutenção do pleno emprego. da'
mio de obra; introduçSo da igualdade
de salários para as mulheres funcio*
nários; defesa da atual política fiscal.
(F. P.)

"GOVERNO DE LOUCOS*»

LONDRES, 29. Sir Anthony íden
declarou, hoje, que, em face do poder
destrutivo da bomba de hidrogênio,
um governo precisaria estar composta
nSo somente de homem maus, mas
também de loucos, para desencadear
uma guerra. Em manifesto lançado
a campanha do seu Partido Conserva-
dor, para as eleições gerais de 26 da
maio, o primeiro minlstro dissei M£ssa
fato talvez seja a maior força a atuar
em favor da paz".

Acrescentou que a política da Gril-
Bretanha leva em consideração qua
se torna necessário algo mais do qua
êsse obstáculo a uma terceira guer*
ra mundial, a que nfio poderia sobre*
viver a civilização. (R.)

APROVADOS OS PLANOS

LONDRES, 29. O governo britânico
aprovou hoje de manhfi os planos pa*
ra enfrentar aa graves conseqüências
da greve dog ferroviários, qua deve*
rá aer iniciada em principio depois
de amanhS, domingo, à meia-no"e.
Essa aprovação ocorreu em reunião
presidida pelo próprio primeiro mi-
nistro e da qual participaram oi ml*
nistros dog Transportes, da Agrleultu-
ra (responsável pelo abastecimento),
da Guerra e do primeiro lord do Al*
mirantado. Realmente as conseqüên-
das econômicas dessa greve apresen*
tam o risco de ser numerosa- • aêrlas.
Nessas condições as minas de hulha
deverão cessar o trabalho, sem dúvida,
no transcurso da próxima semana, por
nSo aer possível o transporte do car*
VBo. Mas a indústria siderúrgica o
mecânica dispõe de estoques de car*
vSò que lhe permitem prosseguir a
atividade durante duas a três lema-
nas; aa usinas de gás têm estoques
para duas semanal e mela • ai cen*
trais elétricas para quatro semanas,
aproximadamente. Mas certas fábricas
com menor provisão de matêrlas-prl*
mas deverão fechar as portai descia
os primeiros dias da greve t todas
terão a sua atividade reduzida porquo
uma parte dos seus operários compa*
rece ao trabalho viajando de trem.
O abastecimento terá prioridade a
será assegurado pelos trens dlsponi*
veis e pela rodovia. O caso do leito
ê o que provoca maior Inquietação
porque a metade da quantidade dêsso
alimento c transportada por estrada
de ferro, (F. P.) 

O SUMO...
(Continuação da 1.* pág.)

dizer "régio" era sugerir anticle*
rical.

Na Escola, onde Eugênio foi
aluno modelar, pensava-se que
quem estava com o Papa era con*
tra o Rei. Nas ruas, a multidão"esclarecida" jogava pedras aos
que usavam sotalna. Jogaram
Pedras 

até ao cortejo fúnebre de
io IX, em 1879.
Eugênio Pacelli graduou-se em

julho de 1891; levava na corren*
te do relógio uma medalha de
ouro; — distinção especial em
Historia. Seus me-trés o olha*
vam como futuro professor, fi*
cando abismados quando falou
em tomar ordens. Isso pareceu-lhes uma espécie de traição ao
que haviam ensinado... Eu-
gênio não se justificou. Bastava*
lhe sua íntima decisão.

Aos 18 entrou para a Unlver*
sidade como estudante de Teo-
logia. Na sua estreita batina ne-
gra, com o seu justo colarinho
branco, parecia mais pálido, mais
reservado e mais frágil quo nun*
ca.

Em fins de outubro de 1894
ingressou ao Colégio Capranica.
Com tal fervor se deu à discipH*
na estrita que era usada paraalém daquelas paredes soturnas,
que seus superiores, temendo pe-Ia sua saúde, o persuadiram afi-
nal a voltar para casa comple*
tando os estudos como aluno ex*
terno.

Acabou o curso teológico em
1899 e na Páscoa desse ano foi
ordenado padre, em sua capela
particular do Esquilino, porFrancesco di Paolo Caserta. vi-
ce-regente do Cardeal-Vigárío do
Roma. No dia seguinte, o futuro
Papa celebrou a primeira missa
numa capela lateral de Santa
Maria Maior.

Eugênio PacelU; consagrada
sacerdote, com os graus de D.
Theal e D. Jur, tornou-se fun*
cionário da Secretaria de Estado.
Era já uma distinção, na sua ei*
dade; e uma promessa. Mas noa
olhos daquele moço — olhos que,
na sua face magra e ainda inían*
til, pareciam refletir o clarão
das idades — fulgurava docemen*
te outra promessa insondávc],
que era a do seu futuro.

T
(Continua amanhS)
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UAVERA heresia em extrair-

se um conceito de um poe-
ma? Talvez, se à emoção limi-
tarmos a poesia, se julgarmos
a sua pureza incompatível com
as deduções do raciocínio, se
lhe conferirmos tão somente va-
lor estético. Confessarei entre-
tanto que, nos versos admira-
veis das "Palavras a Isaias",
de O instante e o eterno de
Emílio Moura, um dos livros
mais altos da poesia brasileira,
encontrei, luminosamente for-
mulado, um pensamento que em
mim vagava, incerto e imprè-
ciso:

... entre o rosto e máscara
, íoi que existimos.

. Entre o rosto e máscara: en-
tre p ,que somos e o que que-
remos ser, e também entre! o
que fomos e o que nos torna-
mos, entre a figura original e
a que,a vida deformou, entre
a verdade e o sonho, entre a
autenticidade e a ambição.

Algumas vezes, o rosto é mais
belo do que a máscara, outras é
esta que mais atraente se revê-
Ia; mas há sempre, em todas as
criaturas, a face e a máscara, e
a personalidade se comprimin-
do no interstício das duas, ajei-
tando-se nas saliências e xein-
trâncias, a ambas se amoldan-
do. Com efeito, os nossos dese-
jos e as nossas aspirações, as

Entre
o rosto

ea
mascara

LÚCIA MIGUEL PEREIRA

nossas deficiências e os nossos
resentimentos, as nossas vitó-
rias e as nossas derrotas sé vão
refletindo na nossa fisionomia
moral, de tal forma que a aca-
bam por modificar e não raro
transformar no oposto do que
era. Sob a patina subsistem po-
r^m os traços primitivos, o ros-
to se conserva sob a máscara.

Na sua constante preocupa-
ção de premunir-se contra os
bajuladores e, por outro lado,
de não se deixar desanimar pe-
los que se lhe pudessem opoi,
Marco Aurélio perguntava a .si.
mesmo:, "Que coisa é boa por-
que louvada, ou desmerece por-
que censurada?", daí concluin-
do que nem os gabòs nem a«

A ILHA e o VRO
LEDO IVO

QUE, 
para governar uma Ilha, é

preciso saber gramática, nada
o prova melhor qua o Intermitente
Inquérito a que os colunistas literá-
rios do mundo inteiro procedem,
quando em deílaçGo de assuntos. O
telefone toca, e o poderoso "dou-
bló" de jornalista e homem de le-
trás, depositário Intimo de Mr. Je-
klll e um Mr.- Hyde que funcionam
sempre juntos e totais, honra o con-
frade com a clássica pergunta:"Quais os dez livros que você le-
varia para uma ilha deserta?",)

Em quase todas as línguas da ter-
ra já foi feita essa pergunta. Dir-
«-ia que ela pertence a uma es-
pé*** si» folclore da vida literária,
sendo uma das interrogações arque-
típicas que integradas ao ritual d»
corporação que vive da palavra es-
crlta, nfio podem deixar de ser res-
pondidas pelos que cometeram, um
dia, a leviandade'de ver-se impres-
so.

Admito que um dos maiores ser-
Visos que o sr. Otto Maria Carpeaux
poderia prestar à literatura brasi-
lelra seria reunir, num grosso volu-
me, todas as respostas que, a tiio
soberba pergunta, já foram dadas
nas línguas e literaturas de seu co-
nhecimentò. Veríamos assim não so
a maliciosa resposta de Chesterton
—- que levaria para a ilha deserta
o manual de um construtor de bar-
cos — como também o depoimento
de certos figurantes de literaturas
centro-europélas que. jamais viram
o.mar e, por .esse motivo ,tem das
ilhas unicamente uma visão meta-
física. E o autor destas linhas ha-
veria de cooperar com o-empreen-
dimento do ensaísta dè "Oripen e
Fins", coinunlcando-lhe que levaria
para a ilha deserta um catálogo te-
lcfônleo, já que o comércio com os
semelhantes é a fatalidade de sua
tida.

E admito ainda que um dia ha-
verá em que as ilhas não nos cbns-
tecerão somente de paisagens e de
sugestões evasivas. Vitimas de uma
produçfio literária invejável, elas
Implantarão o seu inquérito, assim
enunciados "Quais os de* üvfôs qüe
você levaria para um continente?"

E essa resposta àos que admiram
nas ilhas o recolhimento e a soli-
dão, a inocência e a gratuidade, a
ausência absoluta de escritores e
livreiros, haveria de cobrir-nos dc
vergonha, a nós que, nalgum tem-
po de nossas vidas, já declaramos
a um erudito repórter que levaria-
mos para uma Ilha deserta (se nem
ao menos nos esforçarmos em si-
tuá-la, geograficamente, mais preo-
cupados com o nosso nível estético' do que com o fim da viagem) uma
das resplandecentes obras-primas
continentais.

Lembro-me de que, anos atrás,
um suplemento andou perseguindo
alguns escritores. Queria levá-los
pan ' aa ilha deserta, e os instruiu
no í.viit ido de que se munissem dos
livros necessários a tal propósito,
como quem te equipa de um far-
nel para um convescote. O nove-
lista da nova geração, que ainda
hoje sonha escrever o seu "Ullsse-
slnho", anunciou que partiria com"The turn of the screw*. de Henry
James, tendo, no dta seguinte, re-
cebldo frenéticas felicitações de seus
pares, pelo acerto de sua escolha.
O sr. Paulo Ronài. que morava na
ilha do Governador, nem sequer
foi; consultado. Atrlbuiram-lhe (o
que êle ratificou após a publica-
çfio da resposta} que jo contenta-
ria cm levar "A Comédia Humana*
de Balzac. o que, se por um lado
mostrava a sua falta de imaginaçic.
por outro revelava a sua fidelidade
a quem teve mais Imaginação ds
que qualquer figurante da ópera li-
terária. O sr. Cyro dos Anjos, esse
infaUgivcl artesão que dia a dia
apura a sua presa já exeessivamen-
te cristalina, mais em homenagem
ás moças em flor do seu oante$a
sentimental do que visando bene-
tterênci» para st mesmo, levaria

f

"La Chartreuse dè Parme". E ainda
tlnliamos, na embracação que ja-
mais se confundiria com a barca de.
Çaronte, o srl José Uns do Rego
com "Le Kouge et le rioir". o sr.
Lúcio Cardoso èom "Os Possessos"
de Dostolenskl, o sr. Erico Veris-
simo escondendo no bolso um exem-
plar da "ServidSo Humana" de So-
merset Maugham e o Já citado sr.
Otto Maria Carpeaux pronto para
abrir em qualquer página a "Dlvl-
na Comédia" assim que a barca
atracasse num porto sem nenhuma
resistência a tão poderoso contagio
cultural.

Diante do quadro, que causaria,
estranheza aos mais tolerantes agen-
tes turísticos, impóe-se uma- p*r-
guiai*- * Uclío levar livros para uma
ilha aestsfe.' confiar às areias, on-
de a nv» te u.-: pé constitui o
exagero de uma descoberto e do
uma convivência desejada mas te-
mlda, todo esse armazém de col->
sas Impressas que mais rebaixam
o homem que os dignificam, denun-
ciando sua avareza, suas traições,
sua solércia, sua infellcltade cole-
tiva e principalmente sua trágica
vontade de amar?

Imaginemos que, na Ilha deserta,
fosse descoberta Uma criatura que
soubesse ler, embora jamais tivesse
compulsado obras de imaginação
A figuração nSo 6 absurda, Uma
vez que, para' governar uma ilha,
a gramática é Indispensável; logo, cs
habitantes Ilhéus sSo necessária-
mente pessoas que sabem ler e es-
crever, talvez conheçam ate os fa-
mosos anacolutos.

A esse insulano que conhece da
escritura apenas sua utilidade ime-
diata, seu teor didáticq e material,
Utilizado em sua pureza administra-
tiva e cm sua eficácia tribal, dar-
se-ia a coleçSo que os beletristas
continentais trouxeram para a ilha
deserta.

Qual seria sua reação, diante do
conjunto de obras-primas qae os
séculos foram Juntando nas estantes
como uma arrunindelra relapsa dei-
xa acumular um montão de poeira
num canto da saía? Diante dos amo-
res traídos, das ambições dos que
quiseram ser vitoriosos e nfio ven-
cldos, das aluclnações dos que anu-
laram a Idéia de um Inferno teo-
lógico, siderados pela crueza do in-
ferno em que consumiram suas exls-
tendas, do desfile de um pelotão
de ávares e Invejosos, assassinos e
ladrões, quaí seria o comportamen-
to do habitante da ilha?

Decerto, não seria o de admira-
ção por esse estranho mundo, por
esse pesadelo dos acordados, por
mais que a estrutura das íibulas o
convesesse de uma certa perfeição
artística contida em cada tomo, e
por mais que êle, pessoalmente, en-
tendesse de estilo e teorias criticas

o até de "new critlclsm".
Possivelmente, seria de repulse.,

de nojo, e lamentaria como a vida
humana, originária de alguma re-
mota pureza Insular, se foi degra-
dando através dos tempos, à me-
dlda que se desenvolvia a perfel-
ção formal dos historiadores da
própria degradação. E diante do
mar choraria a condiçSo humana,
choraria aquilo que êle trazia der.-
tro de si, como uma grande morte,
miséria em potencial que eclodiria
em toda a sua desesperada plenitude
desde que êle se dispusesse a aban-
donar o insulamento e fosse cen-
viver com os continentais, na ex-
celente companhia dos nossos con-
frades.

Xialditos escritores do continenteI
Por culpa deles, não cheguei ao
Um do que pretendia glosar. Que
o habitante, da ilha reuna £ noite o
montão de obras-primas trazidas do
continente, c lhe ateia fogo, miro
sinal de salvação a um navio era
perigo oü a n náufrago. E. en-
quanto isso, que os leitores me con-
cedam reais um domingo de **u
vasto arquipélago.

?

restrições se integram nos ob-
jetos, e, portanto, embora não
o diga expressamente, nas pes-
soas. Talvez haja sido por de-
mais otimista o grande estóico,
que o otimismo pertence às
grandes almas, e a sua íoi das
maiores que jamais existiram.
A esmeralda, o ouro, o marfim,
a púrpura e todos os demais
exemplos de que se serve são de
íato imarcessíveis, mas a na-
tureza humana com facilidade
se altera, afina-se ou se cor-
rompe tanto pela lisonja como
pelas críticas, tanto pelos tri-
unfos como pelos revezes, tanto
pelo prazer como pela dor, os
resultados - favoráveis ou desf a-
yoráveis dependendo de rea-
ções que variam de indivíduo a
indivíduo. Este necessitará de
incentivos, de coerção aquele,,a
um estimulará o obstáculo que
a outro deprimirá; todos, en-
tretanto, se irão transformando,
marcados pelos acontecimentos,
e sobretudo pelos anseios a qué
se entregam.

E as faces intocadas dos vinte
anos se irão prolongando em
máscaras que as caricaturam.
Assim é que o moço que sonhou
elevar-se, ser socialmente im-
portante, dificilmente escapará
à circunspecção estudada do
medalhão: a seriedade cresce-
rá em gravidade, a compostura
em eonvenciònalismó. O que
ambicionou enriquecer trans-
mudará insenslveknente a ener-
gia em dureza, em ganância o
legítimo .desejo'de, lucro. Tor-
nar-se-á as mais das vezes es-
nobe o que a elegância visou,
bajulador, o que pretendeu ven-
cer graças à amabilidade, mal-
dizendo o que julgava benvin-
da a malícia, maçante palrador '
o que se queria .distinguir pe-
los bons ditos e casos engraça-
dos' na conversa, avarento o que
à economia se habituara. Assim
com as rugas à fisionomia, os
vincos morais se apegam às ai-
mas, quase sempre para desfi-
gurá-las.

E há também, o que é mais
triste, as. virtudes que se aze-
dam e se putrefazem, os sacrl-
fícios que geram os ressenti-
mentos e por isso contaminam

, aqueles mesmos que nobremen-
te os fizeram. Na literatura bra-
sileira, existe um exemplo dra-
mático de como a generosida-
de pode ser nociva a quem a
pratica: l»ima Barreto. Lendo-
se a biografia que dele publi-•cou Francisco de Assis Barbo-

, sa, e sobretudo o seu Diário In-
timo, conhecido graças ao mes-
mo escritor, vê-se com que ab-
negação o moço que começa /a
a viver, que tinha justas ambi-
ções, se prendeu aos encargos
que, pela doença do pai, lhe
tocavam; Tocavam por i imperar
tivos morais, porque era da ra-
ça dos que não se sabem negar
ao que consideram úm dever.
Foi assim' que, quando ainda de
ajuda necessitaria, se viu che-
fe de família, e de família que
se multiplicava em aderentes,
cujos problemas; se agravavam
pela loucura paterna. Na casa
onde, a não ser a irmã, > nin-
guém o compreendia, .era nátu-
ral que se.detivesse o menos
possível. O empregoj que acei-
tara para viver e principalmen-
te para fazer viverem os, seus,
parecia-lhe odioso, A rua séria
o seu refúgio, firua dos boêmios,
incompatível com o estudo, com
o recolhimento que exigia a sua
vocação, a rua que quase ine-
vitàvelmente conduz aos bote-
quins, ao álcool, à degradação
e, portanto, à revolta. Entre o
rosto cheio de esperança do jo-
vem Lima Barreto e a máscara
conturbada do ébrio que tantas
vezes foi, se inseriu a existên-
cia trágica de quem se sentia
preso a uma carga superior às
suas forças, de quem, incapaz,
por dedicação, de libertar-se,
a si mesmo destruía, castigan-
do-sc do bem que fizera.

Não tiremos conclusões, que
estas poderão ser de um rea-
lismo puxando a cínico; antes
passemos rápidos sôbre esse ca-
so doloroso, e lerabremoj que
ainda falta um elemento dos
que compõem habitualmente as
máscaras: a frustração. Não nos
marca somente o que obtive-
mos, senão ainda o que não
conseguimos, e até mesmo não
buscamos, mas um dia nos ar-
rependemos de não ter procu-
rado. Ao envelhecer, pode o
austero lamentar os prazeres que
não fruiu — não foi o íue acon-
teceu a Renan? — o realista,
os sonhos em que não se emba-
lou, o gozador, a^obra que não
realizou, porque nos atormenta
e em nós se imprime, como ain-
da diz Emílio Moura no mes-
rco poema,

nossa insolúvei sede
de tudo o que não somos, j

A Academia Francesa, que ele.** geu ainda há pouco Jeasr
Cocteau e Daniel Rops, vínb*
desde algum tempo, namorando
Henrl de Montherlant, e vice-
versa, mas ambas as partes não
chegaram a um acordo. Isso
aliás constitui um «petit affaire"
no mundo das letras e em Paris
já se trocaram algumas palavrasásperas a esse propósito. Nio
escapará ao interesse do leitor,
com certeza, k maneira hábil
como o tcatrólogo de "La ReinoMorte» Justificou sua atitude nocaso.

1MOR NAO COR-
RESPONDIDO
Por alturas de 1847 ou 1948foi que se entabolaram as pri-melras" negociações com o alvode' atrair para a Academia Fran-cesa o consagrado romancista.

de "Les Bestlaires", "Pitié pour*les femmes", "Les Lépreuses","Les : Célibataires", etc. Mon-
therlant já obtlvera por essetempo um llsonjelro êjdto noteatro com "Maltre de Santiago",
que logo entrou para o repertó-
rio da "Comédle Française". TI-tulos, portanto, não faltavam aoilüBtre homem dé letras.

Foi entSo que Henrl Bórdeaux,
como-representante de cèrtó hú-'mero de acadêmicos, procurouMontherlant, açenando-lhe comuma poltrona no Trianon. Ô
processo era quase inédito na-vida acadêmica, pois o costume
é os candidatos irem bater à
porta da Academia. Entretanto,
havia o fantasma de um escritor
que se desejava afastar do pleUto, pessoa poderosa, que talvez
cedesse sabendo que teria de en-
frentar um autêntico homem de
letras.

Apesar do prestigio universal
de que goza aquela sociedade,
Montherlant escreveu umà,carta-
aos acadêmicos, na qUal se
recusava. a ' concorrer à vaga
existente. A carta, entre outras
coisas, citava uma expressão da
mSe de Colettc, que dizia: "a
gente só deve cometer uma to-
lice quando tem realmente von-
fade". ¦£ Montherlant acrescen-
tava.que não morria de amores
pela instituição... A carta es-
pinhou os acadêmicos prómoto-res de sua candidatura, que de-,
ram o assunto por encerrado.

BIRRAS DE NAMO-
RADO
O «processo" haveria do ser

reaberto em dezembro de 53. Um
dos acadêmicos, mais chegado a
Montherlant, incitou-o a concor-
ter,, a uma nova vaga, e cxpli-
cava: "entre os escritores não
sabemos.mais quem eleger!" A
uma prova de apreço dessa na-
tureza, o autor de "La Releve
du Matin" não podia ficar intli-
ferente e dessa feita anuiu, mas
com certas condições:

— Não me inscreverei candi-
dato, como posso me cândida-
tar a.algo que não procurei, pois
foram os senhores que vieram
a mim. Assim, fica entendido
que não farei as tais visitas pre-

UM CASO PITORESCO:

'¦-%-' m W
B » * n0NTHERLAN1

e a Academia Francesa
Namoros que não queriam ser acadêmicos — Toma lá, dá cá

— Idas e vindas — Um fim inesperado
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MONTHERLANT .
foram os senhores que vieram a mim"

paratórlas. Todo esse ritual aca-
dêmico aborrece-me supina-
mente, ou. melhor,, me deixa
confuso. Mas se os senhores re-
solvem lá na Academia eleger- -
me, não bancarei o. difícil e en- ,
tão submeto-me â tortura das
visitas dc cortesia, que se torna-
rão visitas de agradecimento,

tarei o discurso e tudo mais ne-
cessário...

E prosseguiu Montherlant na
sua argumentação:

— Estou disposto a assumir
esse compromisso por meio de
uma carta que escreverei a um
dos senhores. Reconheço que
se* trata de algo excepcional e

OÁSIS NA MATA
A cerca de uma légua de Doura-
" dos( num lugar onde algumas pe-
robeiras majestosas recordam ainda
a floresta de poucos anos atrás, fl-
ca Nhanderoga, que em guarani
quer dizer Nossa Casa. Eu tradu-
ziria por Oásis, Oásis na Mata.

Há pouco mais dè 20 anoa, era
ali o mato denso, de árvores glgan-
tescas, habitado por Índios em es-
tado selvagem, ou quase. Uma pe-
quena missão ali ae eátabelecera
para prestar a possível assistência
aos indígenas e, naturalmente, con-
vertê-los ao cristianismo.

Certo dia, uma Jovem professora
apareceu. NSo tinha vinte anos. Os
tempos eram difíceis. As árvores
altas,, a floresta cerrada, picadas, ti-
treitas, que eram túneis por entre
a vegetação de força implacável,
aproximavam homens e cabanas, A
miséria, o abandono, eram gerais.
Numa clareira, uma palhoça. Nela,
duas, professoras que entregavam
sua mocidade a um ideal de. servi-
ço. Tão precário ae apresentava
o pobre rancho, que, quando as
águas do céu desciam sóbre a ter-
ra, lá dentro elas se abrigavam sob
um guarda-chuva.
. Estava iniciado o humilde traba-
lho de alfabetizar os índios, pe-
quénco e adultos, da região. Mas o
contacto com os alivcolas viria lo-
go apontar unia necessidade maior.
No mato, 03 Índios se acabavam.
Famílias inteiras desapareciam. E
freqüentemente, nas palhoças per-
dldas, eram encontradas crianças de
um ou dois anos, os pais, na sepul-
tura, chorando e morrendo de ío-
me. Surgiu rapidamente a idéia de
recolha-las; dar-lhes abrigo, allmen-
tação e remédio. Antes da escola,
era preciso um orfanato. E sem ca-
sa. sem recursos, com amor sómen-
te, os òrfãozinhos de floresta co-
meçaram a ser trazidos para o ca-
lor daquelas mulheres.

Essa obra tem hoje quase vinte
anos e é uma das mais humildes c
mais belas que tenho encontrado
Poucas vezes tenho visto maior amor
a mover atos humanos.

Em contraste impressionante com
o melo, nota inesperada de sacrifl-
cio e dedicação, um casal de mis-
slonáríos, quatro professoras e mais
dois ou três auxiliares, dedicam »
vida, esquecidos de tudo mais, so
amparo e educação de indlzinhos
abandonados na floresta,.

Passei lá alguns dias em março.
O primeiro jantar, de gala para a
minha fome, na sede do orfanato,
constava de arroz, feijão, abobrinha
e mandioca. O almoço no dia se-
guinte seria igual. O passadlo é po-
bre. Após vinte anos de trabalho
construtivo, já com pavilhões de
madeira para dormitório, refeitório,
salas de aulas, uma avenida entre
pindós, vermelha e alegre, a ligar
os edifícios modestos, campo dn
esporte, igreja, é ainda um sacri-
flcio de todas as horas e das exl-
gênci&s mínimas de qualquer con-
fòrto o contagioso dlspêndlo dê amor
desta gente excepcional.

Hâ quem passe aqui dois, três
anos, sem poder abandonar, o tra-
balho, sem saber de cinema ou dis-
tração. Carn« é uma vez por se-
mana. FSo também. Vivem-se as
maiores privações. E é uma iortu-
ra agoniada esta «bra silenciosa e
desconhecida, vivida quase na ael-
va. na luta cotidiana «m favor <*e
índios anônimos.

Porque íctfl Nhanderoga ..ê mala
do que orfanato. & a preservação

ORIGENES LESSÀ

de vidas que fatalmente se perde-
riam sem a sua presença. Centenas
de pequeninos índios Já teriam pe-
recldo de fome ou de tuberculose,
na floresta, não fosse o esforço diur-
no e noturno desta gente rara. E
não são apenas as crianças. Diária-
mente eu via a chegada de caluás
e terenos procurando remédio, que
era logo ministrado no modesto am-
bulatório da organização. Via outros
que traziam mandioca e milho pa-
ra permutar por peças de roupa. E
via em cada visitante, adulto ou
pequeno, um problema novo a pe-
<!lr solução. Conheci o André. Veio
de um aldeiamento distante. Estava
tubercu'.iíso e ninguém o conhecia.
Queria simplesmente nfio morrer
sozinho. VI que lhe haviam cons- .
trúído um rancho tosco, para que
não contagiasse ,os pequenos. Vi-o
ser .tratado com carinhos maternais.
Vi o André já melhor, alimentado
e medicado. E soube que esta mu-
lher admirável, que é Loide Bom-
fim de Andrade, a professorinha
moça de vinte anos atrás, hoje aca-
bada de tantos trabalhos, de pé ás'cinco da manhã para cuidar da pri-
meira refeição de dezenas de cri-
ancas, ensinando, alimentando, me-
dlcando, 'aconselhando, mal comen-
do, • o dia inteiro, ainda encontra
tempo para levar a água do banho,
o alimento e o remédio paia o An-
dré. Uma noite, exausta e inquieta.
Dona Loide não podia dormir, En-
tre as lembranças do dia e os pro-
blemas do amanhã espantava-lhe o
sono a idéia de que alguém lhe fl-
zerá um pedido não satisfeito pelas
ocupações do momento, esquecido
entre as mil preocupações de seu
afenoso trabalho. Afinal, quase
meia/ aolte. a chuva lá fora, se lem-
brou. O André pedira um óleo qual-
quer para uma por.tada que tinha
nas costas. Lá se levanta ela. Ca-
minha desabrigada sob a chuva. Vai
em seu socorro. A tosse e a gripe
da manhã seguinte nada são, com-
paradas com a alegria de saber qua
o André dormiu bem e está, de ape-
tlté renovado...

Aqui as crianças deixam de mor-
rer. Aqui se. encontra lugar para
morrerem em paz velhos índios de-
samparados na mata. Os milagres de
amor se repetem todos os dias. E
por maior que seja a luta e a po-
breza, basta olhar estas crianças
alegres e sadias, comparando-as
com as que se encontram nos ai-
deiamecios próximos, para ter idéia
do alcance e da significação deste
trabalho maravilhoso.

Vejo Dona Loide, vejo seu marido,
o reverendo Orlando Andrade: vejo
as professoras se desdobrando em
serviço. Veja esta moça, Maria L.uí-
sa. a milhares de quilômetros da
família em Campos, no Estado do
Rio, feliz porque afinal se realiza-
va o sonho de sua vida. Seu ideal
não era trabalhar ali no orfanato,
era abrir uma escola na própria fio-
resta. Fará isso, precisava inicial-
mente aprender guarani. Em 1954,
dirigiu-se a Assunção, fêz um cur*
so intensivo com o professor De-
<mu,; Larrosa. Hoje fala o diema
estranho. Ergueu-se um galpão na
floreata. Apenas as «laças e a co-
bèrlura. Oa bancos s&o toscos. Ou
melhor, são toros'de madeira. Mas
já Maria Luísa pode encaminhar-
se diariamente â mata e ensinar os
seus índios, falando em sua própria
língua.

E o que é mais: o que me espanta
è sentir como esta gent* assume,

fora: dos costumes, mas afinal
o que querem os acadêmicos?
Agradar-me? Não creio, deva
haver outro motivo. Aceitem,
por sua vez, esta pequena vio-
'.sção nos seus hábitos, porquel eu também estarei me vlolen-
tando nesta brincadeira.

Desnecesário dizer que esta
carta teve o efeito de uma
bomba, e por mais um ano a
Academia Francesa virou as
costas ao orgulhoso escritor.

. Km novembro de 54, o« aca-
dêmicos quiseram voltar a nbor-
dar Montherlant. Um deles ha-
via revisto os estatutos e en-
contrado um artigo que seria a
tábua de salvação.

A TÁBUA DE SALVA-'
ÇAO QUE
AFUNDOU...-
Tratava-se do artigo -1$:
—,Os pretendentes aos lurares

vacantes serão dispensados das
visitas acadêmicas para solicitar
sufrágios: Basta que declarem
aeu desejo de tornai'-ae acade-
mico, seja comunicando-o de
viva voz, seja por escrito a um
acadêmico, ou ainda se insere-
vendo na secretaria.

Novas entabulaçSes, novos
ajustes e Montherlant dispos-se
a escrever a Henrl Bórdeaux, o
primeiro dos acadêmicos que
projetou a sua candidatura. Eis
o texto da carta que haveria de
provocar um desfecho inespe-
rado para o caso.

"Caro sr. Henrl Bórdeaux.
Cora relação ao nosso entendi-

mento verbal, confirmo-vos que,
se a Academia Francesa mani-
festar por meio de uma eleição
o gosto de acolher-me, constde-
rarei isso uma honraria. Bem
entendido, não deixarei de cum*
prir, após essa eleição, todas as
cláusulas do ritual: visitas, tfti- '
curso, etc."

Ou porque a carta fosse de-
maslado lacônica, mal deixando
perceber se o autor na verdade,*
manifestava < aquele desejo, ou

- porque a Academia talvez re-'
sol vessa dar um exemplar cor-
reUvo a um candidato tfio pouco
entusiasta, o fato é qua Mon-,
therlant foi derrotado nas ciei-
çóes por nove votos contra selsl

Desta feita, sim, p "processo"
parece mesmo encerrado...
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como responsabilidade, o caso «o
drama de cada índio que encontra.
VI um trecho de carta em que o re-
verendo Orlando contava da conver-
são de um índio moribundo. Nfio
repito exatamente as palavras, mas
o espirito era este: já o sangue da-
quele índio nfio lhe pesaria mais só-
bre os ombros. VI uma noite, na
igrejlnha da missão, Dona Loide
ajoelhada. Orava em voz alta, A
certa altura, as palavras se ema-
ranharam na sua garganta, as lá-
grimas desceram, foi um esforço
continuar. Fedia pelos índios que
morriam de fome na selva.

São esses poucos homens e mu-
lliercs, de espécie rara, que nos ia-
zem acreditar, se não'em Deus, na
humanidade. São Sles que estão de-
monstrando que ê possível fazer ío
índio, "caldo na civilização", . não
um cachacelro, não Um tuberculoso,
nfio um vadlo, mas uma força útil
e produtiva.

Daí a extraordinária importância
da obra que vem realizando esse
orfanato, heroicamente mantido nas
imediações de Dourados. Cerca de
cinqüenta crianças, que foram sal-
vas da morte, estão ali sendo apa-
Telhadas para a vida, Marcai, Ta-
moto, Vovô Bororó e muitos outros,
são oa frutos maduros de seu tra-
balho.

E daí a necessidade de apoio ac
seu trabalho. Convivendo alguns
dias com os problemas de Nhande-
roga, pude v«r como, vencidas as
primeiras dificuldades, atravessa-
dos os anos mais duros, alimenta-
dos e crescidas as primeiras crian-
ças recolhidas, tratadas as que es-
tão chegando, novos entraves vão
surgindo. Estão com 18, 17 anos os
primeiros indlozlnhos no princípio
colhidos na mata. Já sabem ler. Es-
crevem e contam. Jogam vôlei, Jo-
gam futebol. Vivem saudáveis e
alegres, Mas agora falta dar-lhes
profissão. Os que mostram vocaçfio
maior para o estudo, possibilidade
de aproveitamento futuro na «du-
cação dos próprios Irmãos, são en-
vladoa para outros colégios, para re-
tornar mais tarde. Os que dão para
a lavoura — são raros —, apare-
lham-se ali mesmo. Há outros, po-
rém, que mostram outras vocações.
Um qu*r ser gapalelro. Outro, mecá-
nico. Esta quer ser costureira. E,
de qualquer maneira, o orfanato tem
pavor de soltá-los na cidade, desa-
parelhados para a vida. A cidade
espera, com a cachaça o homem,
com a prostituição a mulher, t
preciso orlar uma escola vocacional,
apta a ensinar diferentes profissões:
alfaiataria, costura, sapatarla, me-
cánica. Falta o edifício. Faltam as
máquinas. Faltam mestres. Para ir.i-
ciar, seriam precisos duzentos, tre-
zentos mil cruzeiros. Ou as má-
quinas, em espécie. Êies acreditam
cm Deus e oram. files acreditam
na humanidade e esperam.

Eu vi como eles trabalham. Vi co-
mo amam e se sacrificam. Vi como
oram e esperam. O trabalho, o amor,
o sacrifício, a oração, não afio da
pilnha especialidade. Sei apenas
"torcer'", E devo dizer que estou
torcendo para que essa obra extra-
ordinária e silenciosa que se rea-
llza em Dourados encontre eco, apoio
e simpatia por todo o Brasil.

klA "A Montanha Mágica", Tho-
mas Mann expandiu a sua gran-

de vocação de romancista entre
duas tendências opostas e extre-
mas no seu conteúdo e nas suas
características. Extremas e opôs-
tas, também do ponto de vista his-
tórico: a tendência, que em pri-
meiro lugar, vem do romance an-
tlgo; e a outra, a moderna, não
tradicionalista como aquela, mas
revolucionária, que franqueou ao
gênero caminhos novos, mais lar-
gos • Ilimitados. A primeira, teve
em Balzac e em Dickens os seus
mais ' genuínos representantes no
século passado: a do romance, (an-
tes de qualquer outra finalidade;,
como história de um tipo ou de
vários tipos, dentro do seu melo,
dentro do seu grupo humano e fa-
miliar. História, onde a configura-
ção do herói, místico ou real, não
deixasse de sèr o aspecto predomi-
nante. Já a segunda, por Thomas
Mann incorporada á velha, é a que
Induz o escritor a aproveitar-se do
herói ou dos personagens, do en-
rêdo ou do cenário, para erguer
problemas e questões. Ou ainda,
— o que não é de hoje — or meio
de uma situação simbólica, ou de
alguma sátira, representar a flslo-
nomia e o espirito de uma época.
De uma época ou de uma socie-
dade, com as suas deformações e
preconceitos, com o seu iscado
d'alma peculiar, e ainda com os
seus viclos e mistificações. (O caso
quase contemporâneo de "A Mon-
tanha Mágica", o exemplo típico do"Dom Quixote", de Cervanteg, e da"História de Tom Jones", de Henry
Flelding).

Não menosprezando os proce-sos
agigantados por Balzac e serviu-
do-se das aquisições e conquistas
que vêm de Dostoievski, Joyce e
Proust, os povos desvãos do ho-
mem e da vida a serem penetra-
dos, Thomas Mann estabeleceu a
linha, ou o roteiro de sua obra.
Colocando-se em face de todos os
Importantes ingredientes que po-
dem prevalecer na ficção moderna,
soube aproveitar de todas as ex-
periências, porém consolidando a
sua própria experiência. Realizou,
assim, a sua concepção do romance,
que ninguém poderá acusar de arti-
ílcial ou de pedante sem Incorrer
numa demonstração de incapacida-
de critica, de insuficiência intelcc-
tual e de pobreza de formação es-
tética para a receptividade das cria-
ções tompletas e profundas. Flr-
mando-se e aflrmando-se numa
concepção pessoal da arte de ro-
mancear — em que o velho e o
Jovem se entrosam, se misturam e
se completam — o autor de "Os
Buddenbrooks" ofereceu um forte
exemplo de personalidade artística
ao criar por si mesmo o seu ío-
manco. Encontrando, como encon-
trou a sua técnica, a sua arquite-
tura, o seu estilo, fugiu A candi-
çfip que para êle seria pouci hon-
rosa, de contlnuador ou discípulo
Cos geniais renovadores dísH e do
outro século. Alguns críticos que
preferem Jacob Wasscrmnnn. ou
mesmo Hoffmannsthal e Franz Wer-
íel — por uma razão pura e sim-
pies de complexo dostolevskiano —
não souberam compreender a posl-,
ção orgulhosa e Justamente auto-
suficiente de Thomas Mann em não
contentar-se com essa filiação cspl-
ritual e literária. Grande tempera-
mento criador sem qualquer im-
pulso temperamento!, êle preferiu
o caminho da análise no plano do
racional, da criação no clima hu-
mano e racionalmente psicológico,
ás arrojadas invasões nos ctamtnlos
obscuros e misteriosos d<v coração
humano.

Os senUmentos e emoções dos
seus personagens, mesmo atingindo
a intensidade e c estado de sonho
e ldealldade, não extravasam as
fronteiras do humano. Thomas Mann
não tem flama da visionário nem
de místico, sendo muito mais um
intérprete filosófico do drama di
homem acorrentado a todas as de-
terminantes dc meio social e cultu.
ral. Um intérprete sem a frieza
dissecatóira de Huxlcy e também
sem o instintlvlsmo ás vezes cru e
desconcertante, (sem deixar de ser
algumas vezes discutível) de Law-
renee. Em Thomas Mann todos os
personagens têm comportamento
racionalizado, flirciplinado pela edu-
cação e responsabilidades sociais,

.mesmo naqueles instantes em que o
Instinto, aliás assistido pelo senU-
mento estético, conduz algum do*
seus personagens (como no Caso da
"Morte em Veneza"), às Inclina-
ções absurdas, rei>elldas pelas con«
cepções de ética e moralidade do-
minantes e normais.

Panorâmica e ao rçtsmo tempo
grupai, • sua vísSo dc Hedonista

reúne, ao mesmo tempo, o lnii-
viduo e a grei, a familia «a so- •
ciedade, o homem e a humanidade. -
De todea os seus romances, "A
Montanha Mágica" talvez venha
representar a síntese ma» perfeita 

'
de suas preocupyções de muralista.
de retratista de uma época, quo
soube imprimir na expressão e\te- <
rior dos homens e dos episódios
não sã a verdade aparente mas
também a verdade substancial di>
uma civllizaçSo.

Thomas Mann sempre mostrou cm
seus livros uma consciente e pro-
posital ausência de disponibilidade
já não direi política, mas «em riú-, "
vida ética, social e ainda socloló-
glea. fi o romancista do homem
civilizado e culto, sendo «vidente
o seu desprezo pela gente ir.cdio-
cre, em, cujo comportamento a vul-"
garldade se 

"expande 
mau fácil-"

mente. Não há um só entre os .
seus personagens que nfio ae carac-
terlze com os hábitos, a mentall-
dadiV e a educação do leu am-
blènte especifico. O esforço de dis-
crlmlnaçfio social e conseqüente-
mente intelectual é logo percoptt-
vel em qualquer dos seus roman-
ces. Utilizando o gênero como ,
veiculo de todas as suas poten-
clalldades intelectivas, éfa nlo podo
fugir ao romance intelectuallsta em
grande percentagem, necessitando,
por isso mesmo, de personagens
que nfio resistam às elevações de, .
plano a que sempre conduz as suas
narrativas. Reunindo grupos de ca-
tegorla esplrjtjücl e mesmo racial
variada, é natural que se estabe-
leça o confronto e o desnível nas
categorias humanas e individuais.
Não escondendo embora cóm certo
sertlmento dp piedade. Irônica a
sua preferência' pela parta mais re-
finada do gênero' humano, o ro-
msneista apoia neste preconceito
grande parte do seu ideei de ética
e civilização.

São inúmeros os valores em que
se detém e se esteia para uma In-
terpretação da vida, interpretação
que dt- nenhum modo o situa no
campo da disponibilidade. Nfio coi-
segue retratar a, sociedade humana
senão com o mais exato realismo,
porém jamais se conformando com
o que vê, com o que descobre, com
aquilo que realmente encontra nas
suas buscas de observador aguçado
e prevenido. Contrapondo á rea-
lidade a sua esperança no mtllio-
ramento do Indivíduo, apega-se aos
tipos de excessão, como será por
exemplo, Hans Castorp, apurando-
lhes por sua conta a qualidade, mas
nunca incorrendo no idealismo de
um Charle-; Morgan, este criador
de tipos perfeitos e excepcionais.

fi quando defere a alguns per-
sonagens a defesa e a discussão dai
idéias, dos problemas e da» quês-
toes complexas que mais o pre-
ocupam e castigam. Depois que o
romancista lhes deu confnrmatíio
de carne e sangue, neles Irradiou
a flama verdadeiramente humana,
alguns se tornam intérpretes e ir>?-
trumentos do seu criador. Al Ji nfio
será possível a Thomas Mann fugir
inteiramente è condição de ven-
trlloquo, lembrada por Eugênio (ío-
mes, num dos seus estudos sôbre os
ingleses, tão de sua preferência. Co-
mo Thomas Mann é congênitamente
um criador, não.cal no convenclo-
nallsmo de Huxlay nem em certo
nrtlfIciallsmo do Lawrcnce de alguns
Instantes. Tiiomas Mann transforma
o diálogo prolongado, (o diálogo das
demoradas discussões) em cenas vi-

..-vas e cheias de bom humor. Há
um decréscimo no interessa romã-
nesco, por que nesses momentos
o destino dos personagens passa a
se enredar e confundir com o des-
tino das idéias e das altas, às vê-
zes abstratas questões ágilmenta
debatidas. Em tais ocasiões é cue
o romancista excepcional mais ain-
da se confirma, superando es em-
baraços e perigos do romance com
pretensões ambiciosamente cultu-
rais. Alternando com sabedoria, e
entrando no mundo 4os proble-
mas filosóficos com mobilidade e
verve, o romancista nos desloca
para o plano mais alto da ficção,
— o romance se definindo como
obra de arte a mais duradoura e
estrutural.

Em plena posse do leitor — se
este dispõe de recursos intelectuais
para acompanhá-lo — domlna-o o
romancista através dos mais den-
sos capítulos de especulações. Es-
peculações onde entram as mais
poderosas entidades que assistem e
presidam a vida do homem: a mor-
te, a enfermidade, o amor, a llber-
dade, o tempo, a ética, a civiliza-
çfio, o progresso, sempre redlsnondo
a procurar e a encontrar sentido
para a existência. Ao avançar até
essas paragens, o leitor tipo "dl-
vertiment", (se lá pôde chegar),
inevitavelmente desiste. Tio gra-
ves digressões não o seduzem, o
que acontece mesmo cora alguns
dos nossos maU brilhantes, espíritos
e não poucos colegas Indígenas de
Thomas Mann, pois que praticam,
à sua maneira, ,o mesmo oficio d'
escrever histórias, que, no esso, »ie>
história* mesmo. .



l.° Caderno
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CORREIO DA MANHA, Sábado, 30 de Abril ãc 1955
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Falar e escrever
+ Apesar do. mal que os gri-míticos dizem cio povo, este pro-cura senão1 falar pelo menos es-

crever certo, cm clrcuntánclas
especiais. E sabemos bem que,ao embirrar o povo,' costumam
levar o pior os forjadores de
retrai. Constitui mesmo um pra-zer perverso e favorito daque-
lei que se elevam um pouco em
sua camada social, por Já sabero plural das palavras compostas,
ou a prosódia correta de voei-bulos escorregadios como "no-
vel»;1 trazer sempre a alglbelra
qucitfleszinhas de linguagem
para submeterem ao primeiroIncauto que lhes apareça. Como' em nosía língua essas questões
quase nunca ao pacificai, ocampo ai é vasto para a expio»
ração da ¦ ignorância alheia,

Pois foi, talvez, atendendo aosheróis anônimos dos concursos,
a pobre secretária) cujo chefetem a volúpia da gramática, aoestudante das ciências exatas
quente- quer perder tempo era
questlúnculas, que o prof. A.Tenórlq: d'Albuquerque elaborou
o seu "Dicionário de Linguagem"
(Ed. Conquista), que traz como
subtítulo a promessa alviçarci-

.ra de ensinar a todos como "fa-
lar • escrever corretamente a
língua portuguesa", eliminando"dificuldades e dúvidas de lln»
guagem", -com "erros e corre»
ções explicados".

Já na 2.* edição, prova o agra»
do do público. De fato, o livro
é uma espécie de socorro urgen-
te da língua, para qnem nlo
está em condições de queimar
pestanas, na solução de quês-toes angustlosas que o português1' a toda hora oferece, o tom ele»
montar de certos verbetes, sua
brevidade, dever-ae-á a ter o
autor endereçada sua obra ao
maior público possível, a mui»
tldío dos estudantes, engenhei»
ros, médicos, dentistas, advoga»
dos,1 bancários, arquitetos, fira»
cionários públicos...

Farsa em um ato
4. Ody Fraga é.um dos mais

talentosos moços que nos revê»
lou"1 d-: grupo catarinense de'"Sul". 'Tem-se dedicado parti-cularmente ao teatro, como dl»,
reter, havendo-lhe a critica es»
pccializada tecido muitos louvo»
res. Estréia agora, ao que pare»ce, como autori A Morte do Da-
mijo ("Cadernos Sul-III"h far-
«a cm um a,to à qual não faltam
qualidades e mesmo um certo-
virtuosismo tios diálogos cortan»
tes;'carregados de intenções. O
jovem autor quase sempre ater-
tou o- alvo ao conduzir, a tra-
mo dessa farsa em que se re-
conhecem influências poderosas
de Sartrc Nelson Rodrigues, mis
lamentavelmente se enredou no
final de seu ato único, que ter-
mina com uma'piada deplora-

•." ¦ 
a ¦

"Algum Dia"

4» Também na poesia hi essa
família dê camertstas, seres dis-
clplinados que procuram botar
um :¦ pouco de ordem no seu
próprio caos. Seu canto é dis»
creto, sutilmente estruturado,

n&o há metais sonoros. Came-
rlsta se nos apresenta Una Tá»
mega Peixoto, em "Algum Dia"
(a última publicação da finada
«ditara Hipocampo), pequena
recolta de poemas cecillanos, que
nos revelam ao contrário de uma
estreante, um poeta muito afl»
nado. A autora é de Cataguazes,
¦obrlnha de Francisco Inicio
Peixoto, o contista de "Dona
Flor".. x

Uma curiosa família
«fr-Cs Trapp são uma família

de -cantores e instrumentistas fa-
mosos no mundo Inteiro. Aliás,
tivemos um memorável sarau
desse coro há alguns anos, em
nosso, Municipal. Pois a vida
dessa curiosa gente, a que não
faltam peripécias das mais apal-
xnnatttcs, é-nos contada num 11»
vrinho singelo pela própria ba»
ronesa Maria Augusta Trapp:"Trapp --uma família de canto-
res" (Pongettl, trad. de Marina
Guaapafl).

"Sul" %
f*.

4> Ao passo que outros grupos
da província se dissolvem ante
es múltiplos obstáculos -que ia
lhes ahtolham o caminho, dos
quais a indiferença do público
ledor náo é o menor, os moços
de "Sul" continuam firmes. Da
sua revista circula o n. 23, com
farta colaboração (aconselhar-
se-ia. entretanto, maior rigor na
seleção) c reproduções de gravu»
ras de uma; recente' exposição
realizada em Florianópolis pelos
rapazes de Carlos Scllar.

"Bojo e/ o/ero asunceno"
4 Èn mato, teremos pelo Ser-

viço de Documentação do MEC,
na popular coleção "Cadernos de
Cultura*. "Bajo ei alero asun»
ceno", de Justo Pastor Benltet;.
escritor paraguaio há vários anos
radicado entre nós, que estudará
num breve ensaio as principais
figuras da literatura de teu pais.

?'

Questão de vergonha
<t> Kilta dos «turnos números

de "Leíras Fluminenses1» (a. 11),
Antônio CaUado assim respondeu-
á pergunta "acredita sa crise <So
romance em nossa literatura*'*:

—» NSo vejo erlse no romance
brasileiro particularmente. N"o
romance universal sim, houve
Era certo constrangimento em
recomeçarem os romancistas a
exercei » oficio depois de /»-
Kits jc-yM. Mis JA perderam a
Itígonh-*. -

¦>-.... 'A. *t_
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ABGAR RENAULT

+*\JAS ilhas, polares e remotas.
No vazio de mundos sem linguagem,
entre móveis distâncias de gahotas,
erra e sombra de náufraga viagem,

e vaga o espanto de desfeitas frotas
na beca tempestuosa da voragem.
Os silêncios dos peixes e dos grotas 

" -¦);
de céu a céu desenham a paisagem.

Deslizo no ar a nau da noite. Intensa
nuvem desertos pensamentos penso: -. ¦
6 sofidS4s nç solidão dos mares! :/ " .

Em círculos oclusos dividida,
e em apartados tempos, flui a vida,
Duas ilhas, remotas e polares •

ALGUNS CONTOS
de Dowys

Da
A

isagem ao meio dia
JOSÉ,PAULO' MOREIRA DA FONSECA

9 ^

EUGÊNIO GOMES
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Diárino
de Segismuhdo

CARLOS DAVID

ALCIDES apresentou-me ao Age»
nor das Neves, jovem escritor

cujos artigos de crítica tenho lido
com entusiasmo. Li vai ura tre»
mondo lugar-comum: fiquei gostan»
do da pessoa o quanto já apre-
ciava os artigos. Talvez um pouco
mais. Nos gestos, na maneira ate-
tuosa. como se entrega a um novo
conhecido, há mais delicadeza de
alma da que não consegue Imprl»
mlr Inteiramente aos artigos, por
causa dó estilo um pouco espi-
nhento.

Ao contrário de seus.companhel-
ros de geração, tão obcecados por
tudo quanto ó novidade, Agenor
cultiva os escritores do passado,
que estuda à minúcia, cora grande
finura. Aliás, as menores coisas.
nesse moço. revelam o estudioso,
até o traje, amarrotado, as unhas
por aparar, os cabelos compridos,
Nenhuma enfatuação, a literatura é
o ar que respira. Nunca vi ninguém
conversar, sobre arte com tamanha
naturalidade. O garçõo, ao servir»
nos, .não o desviou do 'rumo de
suas apreciações sobre o roman»
tismo de Fagundes Varela.

_ ¦-,.- ao ,^,*i,*...».,;' V i
| ' ;¦'v » \y •¦ r.,1 ¦¦•;:¦ .-',

,0- diabo-rengo do estilo vinga»se
do escritor meticuloso Imprimindo'
ao texto bem trabalhado, onde tudo
é distribuído com 'parcimônia, certa
monotonia que vem dá lncapacida»
de de surpreender-nos. Lidas-
umas tantas páginas desses livrl-
nhos caprichados, em que tanto se
espelhp. o gosto do bom vernáculo,
não há mais novidade. Foi num
autor francês que pesquei Isto: "Lu
Auden avéc admlration d'abord,
pula aVec une certaina-fatigue. Son
extraordtnaire bonheur d'expresslon.
fait 1'effet d'un monsicr qul gag-

neralt toujoufs ,â'la-;:j(ptérie,'." :.:'j>;
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Amanheci hoje com desejo de ou-
sadias. A primeira foi, assovlar para
a crioullnha que lavava no quintal
pegado áoedlíídpVÀ rapariga ví-;
rou-mè uma, cara cie enjôo. e'. en-.
fiei-me pára a cozinha, meio desa-'
pontado com a façanha. Que tal
um beliscão na Negrita, bem apll-
cado? Ora, tia Clpriana apwece no
momento em que eu perpretaria o
crime I Avisei que «ia à praia, não
me esperassem para o almoço. O
domingo estava mesmo a convidar
para um banho em Copacabana.
Algo, entretanto, advertiu-me da
inconveniência de ir exibir a ml-
nha obesidade em franco progresso,
num lugar onde corpos esbeltos e
espadaúdos passeiam com o garbo
de animais de raça. Resolvi ler os
jornais e esperar pelo arroz-de-
forno. Depois do almoço, como tia
Clpriano não quisesse saber de cl-
nema, subi à Quinta da Boa Vista,
visitei outra vez o Jardim Zooló»
gico.

O domingo nSo foi dos piores.

* * *

Há uma ebriez que vem dos sen»
tidos, de estar a'gente só, muda,
a contemplar a cidade do alto de
nosso morro. Faz um domingo dos
meus, felarrfio: os. arranha-céus

i quase somem na garoa e a baia tem
esta côr de chumbo dos bons dias
em que o Rio nSo oferece atra-
tivo para os paisagistas de cartão
postal,

* * *

Esta minha, Rede de aventura,
é,sses navios cuja salda acompanho
com olho comprido, esta nostalgia
de terras novas é, se possível, nunca
antes visitadas por humanos — ó
tristeza! — isso em mim não passa
de pura fita.

Minha vida tem mesmo de ser
Jogada entre quatro paredes. No
meu canto gozo de uma infinita
liberdade. Pobre coração atrofiado,
incapaz de grandes emoções.

é um nome bastante conhe-
cldo o de T.'F, Powys. E, en»

tretanto, quando, em 1932, a «iéíí-
tora Q. F. Leavls denunciou a in-
ferioridade formal da ficção ingtê-
sa contemporânea relativamente a
alguns pádr8es: da* èra, vtteriana,
deú-lhe tira lugar entre os raros- .-o-
màhclstas que escaparam as .suas
invectivas: Virgínia Woqlf, Aldôus
Hjxley, D. H. Lawrence e'E. M.
'Forster.

Powys 4 pouco mais velho que
Forster e, como o autor de "A F^is»
tagê to índia",, nfio produz ficção
há muito tempo. Escrever foi-lhe
um frenesi passageiro, mas intensis-
simo, tendo chegado a publicar cin-
co livros no breve- espaço Ai'áasf;
anos. Depois, silenciou. Ptv que?;.Quem já leu alguma de suas obras
não terá dificuldade em cómpreen»
der' êsàe retraiméhtó.-Powys seguiu
as pegadas sombria» de Thomas
Hardy. Romancista rural, da mesma,
região do criador de Tess, um sen.
tlmento trágico da yjda. ábrjü-lhc
singularíssima perspectiva,' clrcuns-
crevendo»se ordinariamente às di»
mensões particulares de Um "vil»
lagê", que; é,.'!dè resto, 'o-quàdrò
que melhor condiz com tua arte
concentrada de míhlaturista do Mal. ¦
Não é impunemente que um roman-
clsta enyereda por êsso; rumo.";, A'

. vertigem de um pesadelo, e era Isso' 
principalmente " ó quê 

' 
arrastava

Powys a criar seus personagens, nãp
.pôde ter grande' duração. E esgotai
mesmo a um escritor reflexivo e'
desapaixonado como êssé. cujo at-
tüp é, pioduto de vigorosa' autode-
terminação, Há "ura traço 

"de 
Ir.-,

rcdjitibilidade nesse estilo que. o
equipará a ura desenho' em xilogra-
fia, inclusive pela ausência quase
total de colorido. E' ura mundo em

. prato e branco o que Powya; extraiu
de suas visões, com um relevo enêr-
gico e incisivo que o toma incon-

. fundivel. Objetaram que seus per-'
sonagens só têm uma dimensão, más
a /verdade é que subsistem e cir-
culam fora de seus livros, por não
haver possibilidade de serem esque.
cldos depois que se trava conheci-' mento com eles. Powys não os criou
com ternura nem com a preocupa»
ção de apresentá-los como criatu-
ras "amoráveis. E, pelo contrário,
exprimindo talvez a opinião geral,
embora com exagero, mostrou Geor-
ge Bullet que,'hunca houve um ro»
manclsta que odiasse tão selvática»
mente os seus personagens quanto
Powys. Swíft é o slmile* sempre
Invocado para caracterizar esse ran.
cor e sua conseqüente tendência
a tratar o homem como um animal.
O naturalismo desse implacável ro-
manclsta partlcularlza»se, com efel»
to, por uma subversão de valores,
na ordem da criação, que frequen-

. temente dá em resultado o homem
e a besta se confundirem ou esta
sobrepujar àquele em suas blzar-
ras fantasias, como sucede no ro»
niançe "Mr. Tasker*s Gods", onde
os suínos são elevados à categoria
de deuses.

O que confere algo de sensacto-
nal. a essa e outras criações do so.
lltário rdmanclsta de Dorchester é<
a circunstância de que, filho de
clérigo, Powys nasceu e cresceu sob
Um teto paroquial. O campo de
suas visões está mesmo ligado ás
suas vivências' em que prevalece
a mitologia religiosa, sobressaindo,.
por esse aspecto, o romance "Mr.
Weston"s Good Wlne",, no qual
Deus disfarçado em mercador de
vinho, excurslona de Ford pelo in»
terior do pais, com uni ajudante:
o arcanjo Miguel. Essa sátira visa
indiretamente a verberar ó mercan-
tíllsmo que invadiu a' religião em
alguns setores, mas a visão poética
do romancista o reabilita quase sem»
pre de suas estravagâncias. Assim,

nesta passagem em que a Ironia não
exclui a grave beleza de um alto

e . puro simbolisrno: "Trouxe um
outro vinho — disse—- de que você
hí de gostar. Eu *A o dou àqueles
a quem amo. Quando você o beber
nSo terá mais tristezas". O sr. Grò-
be ia pegar a garrafa, quando o
sr. Weston o deteve por um instan-
te. "Você quer me pedir alguma
.coisa?", sussurrou-lhe. "A minha
Alice — respondeu Grobe — irei
eu vê-la, irei eu vê-la, se beber do

.Seu "negro 
vinho?" — f'Ela agora é

uma pequena pata — disse-lhe o sr.
Weston, ainda baixinho — e há de
bater as asas quando o vir chegar".
O sr. Grobe encheu um copo de y'-
nho. Bebeu-o alegremente e dava
a'Impressão de que Ia cair num pro-
fundo, sono, mas de repente.suspi-
rou com prazer e esvaiu-se-lhe o
hálito. .0 sr. Weston ergueu a ca-
beca do sr. Grobe e • acomodou-a
melhor no travesseiro. O mercador
Me vinho cobriu a face do morto."

Conquanto "Mr. Weston's Good
i Wine" seja uma obra-prima dà fie-
ção contemporânea, T. F; Powys

ré principalmente um "storyteller".
Mesmo nesse romance, a idéia ou

, a técnica do conto insinua-se de
ver .em quando, designadamente no
capítulo XXXVI: "Martin Mutnby
tells a short atòry";a evidenciar
que o espirito do narrador distllá
de preferência nesse gênero o fel
de- suas observações. O, perverso
esmero com que esse artífice tira-

. va da realidade do mal os-fios com
que entreteceu os seus contosl N3o
ê que perturbem pela viveza dò hor-
ror; esse instantanelsta de peque-nas tragédias e ironias da vida, re-
duzidas às proporções de- minta-
turas, prefere antes operar còm ns
símbolos e alegorias, naturalmente
por, impulso inelutável,. provenleu-
te de um& impregnação religiosa
.qué, embora renegada, não, pôde
talvez alienar nunca de si mesmo.

;A simbologia de Powys tende geral»
mente à excentricidade, com o Ir-

. racionalismo a prevalecer ní his-
tória humana.. O mundo de seus
personagens está, por Isso mesmo,
vinculado a uma nomenclatura geo.
gráíica Intencionalmente grotesca
em' que já se revela-s malignidsde
do romancista: Mockery. Dodder,
Madder. Tais deslgnativos estariam
a calhar para. uma região de atra-
biliárlos e maníacos. Que esperar
de uma narrativa que situa os per-
sonagens. em tais lugares?

Em Madder, encontraram-se .ó
capitãoPatch e Mlss Strew... Patch
era um alfaiate de , Weyminster
(corruptela de Westminster) e ti-
nha tão grande pavor do mar que
não queria vê-lo nem de longe. Maa,
apesar dessa fobia, cedeu repenti-
namente à tentação de envergar um
uniforme de capitão de marinha que
ficara esquecido longo tempo na
oficina e, como o major do conío"O Espelho", de Machado de Assis,
sentir-se completamente transfor-
mado. Nem só perdeu o niêdo ao
mar.como quis exibir.-publicamente
sua nova condição de empréstimo
passando a fazer "hollidays" em
Madder. Nesse lugar, era para to-
dos os efeitos o capitão Patch e a
farda infundiu-lhe uma Ilberalldade
no gastar que éle não tinha nem
podia ter com o pequeno ganho do
ofício. A mesa em que estivesse, e
sempre no melhor bar da cidade,
logo atraia bebedores efusivos e o
dinheiro de Patch, fruto de magrl?-
simas economias, dissipava-se em
duas ou três rodadas. Em tim de
seus fins de semana, o capitão Patch
encontrou-se casualmente com Min
Strew;'Embora tivesse tomado um"cottage" em Madder e passasse lá
por ser grande dama, na verdade
era uma simples empregada em
Weyminster, que se refugiara ali
para viver também; outra persona»
lidade. Verem-se, amarem-se e ca-
(Continua na 2a página do

.2° caderno)

piscina era de um azul transparente, e em volta é/es
[conversavam

Sem maior assunto mas sorvendo aquelas horas solares
[que nítidas se iam desephar

Sobre um quadrante abandonado na grama.
Lenta caminhava o sombra, em marcha quase invisível, ífie

[mais lenta
Que os tenistas alvos e a alva bola no campo avermelhado.

Havia tempo para muita coisa,
Tempo demais. O ancião recordava-se da rainha Dona

[Amélia
Sxilada e digna pelas cidades da Europa. Narrando, fron-

quilo
Recordava-a, sem o menor espanto por qualquer nadador

[ mais afoito
Que bruscamente agitasse o leve cloro das águas.

£ aquelas velhas imagens que revelava
Pareciam-lhe haurir forças no espeíócu/o \
Tão presente e novo, na luz que tudo ofuscava,
No mesmo sol que iluminara os vultos de outrora.

01 rrigua ja r nordestino
MACIEL PINHEIRO

1 inspiração da série de artigos™ 
que aqui vimos publicando cou-

be, em primeiro lugar, ao' grande
mestre e escritor Affonso de Tau-
nay quando tivemos a feliz oportu-
nldade de ler ó seu magnífico tra»
balho sobre a "Insuficiência e de-

7 flciêncla dos grandes dicionários,
portugueses", editado em Tours, na
França, em 1028. Nessa obra, hoje
Indispensável a quem quer qüe
preten**a escrever sobre o assunto,
assim se exprimia o grande his-

_ tóriador e ensaísta brasileiro, a res-
peito do problema do linguajar ré-
gional: "Não só há uma tendência
nacional extremamente acentuada
para a criação de neologlsmos, e
palavras derivadas, como o pro-
gresso e aperfeiçoamento das in-
dústrias antigas e a criação das no-
vas, o aparecimento de invenções,
que tomam logo enorme impulso.' trazem grandes contingentes voca-
bulares recentes e recentlsslmos Já
nem me jutero referir à tecnologia
científica que esta, anualmente se
avoluma de modo prodigioso c, a
cada passo, provoca a èntradi, para
á linguagem corrente, de numeresís-
simas palavras que estão nos lábios
de todos, em continua recordação."

: Foi sòmnete apôs a inspiração cue
•-..nos deu a leitura disse livro do

eminente brasileiro Affonso de Teu-
nay, que' nos dedicamos com afinco
à tarefa de conhecer toda a litr-
ratura brasileira sobre o assunte;
computámos então obras clássicas
julgadas indispensáveis, como as de
Blouteau, Macedo Soares, Rddolpr-r
Garcia Clovis Monteiro, Antenor
Nascente, Vasco Botelho do Amaral,
Souza Carneiro, Mário Marroqu>m
e muitos outros.

Sabíamos efue era difícil o tra-
balho que pretendíamos realizar,
pois, também aprendera de meu
mestre e amigo, o ilustre filólogo
prof. Clovis Monteiro, em sua obra"Português da Europa e Portu&uòs
da ümérlca" (págs. 5-6), que "Na
evolução das línguas, como ná dos
povos há segredos que se não dec-
vendam, t em vão que: sr. tente
projetar no passado, até as ruínas
de sociedades extintas e por entre

. as cinzas de gerações sepultas, a
lâmpada miraculosa da ciência; são
indtc.-os, se lá chegam, os reflexos
da inteligência humana, qu: logo
se perdem nas sombras que de
século a século se amontoam. Assim
é que os idiomas mortos e até aquê-
les que revelam profunda..ne longa
transformação, atraem, não raro, os
Investigadores ao campo mal defi-

ntdo das conjecturas e das hipóte-
sei. Imperceptíveis, algumas vezes,
sSu os elos que prendem', os fenô-
menos do momento atual aos fatos
de que ficaram vestígios em épocas
remotas; inexplicáveis, -quando não

. desconhecidas, as causas que deter-
minaram tal ou qual tendência de
uma língua era certo período do
seu évolver." !¦

Bem* sabemos, porém, que esse
trabalho poderá sofrer de futuro os
acréscimos e as modificações queoutras pesquisas e outros autores
e mestres-consumados venham a su-
geíir. De qualquer maneira, a sé-
rle de verbetes que a seguir pas-

.saremos a apresentar aqui. significa
um grande esforço de pesquisas e
versa sobre uma fase de nossa evo-
lução lingüística das mais ricas em
neologlsmos e modismos regionais,
t esse o único móvel que nos leva
a publicá-los nessa série de artigos
e posteriormente em livro.

,<*
FABIANA — A amásia do ladrão;

égua. FABR1CIO — Bobo. FACEA»
DO —¦ Apaixonado, Inclinado paraFACHO — Dinheiro. FALAÇO —
Boato. FALISTA — Prosista, fa»
lastrSo; jactancloso. FANHO - Fa-
nhoso, afônico. FAROFEAR — Bra-
vatear,;jactanciar-se. FAXINA (FA»
ZER) — FEDEGOZO — Asqueroso,
Imundo. FERIDA — Indivíduo lm»
prestável; covarde. FERRICOQUE

9- Indivíduo de baixa estatura.
FERRO VELHO — Belchior; amigo
intimo. FERVER — Dançar. FERVOTumulto, motim; grande baru-
lho. FIANGO — Rede de dormir.
FIAPO (TIRAR O) - Namorar pordesfastio. FIGUEIRA (FOI PLAN-
TAR) — Morreu. FIGURA - In-
oividuo de reputação duvidosa. II-
GURINO — Janota, casquilho. FI-
LUSTRIA — Proeza.' FISGADO ~
Prêsò. FISIOLOSTRIA — Fislono-
mia; aparência. FOFIDADE — Fri-
volidade, futilidade. FOGO (EN-GULIR) — Embriagar-se. FOGO
(OLHO DE) — indivíduo albino,
sarará. FOLGAZA — A comedre
de, senhor reverendo.-FONA — Vá-
rledade de jogo; avarento; bebe-
delra; pederastia. FORMIGA - In-
•ividuo avarento. FORMIGA fPAU

.COM) — Exigente. FORNEZINHOFilho da concublna. FORRETASovina, avarento; escasso. FOR-
TIFICANTE — Cachaça FOVEIRORuivo; manchado. FRADE (AN-
DAR EM CAVALO DE) — sempre

(Continua na 2»«página do
2° caderno)

(Marcèl Prévost, nascido em Pa-ris em 1862 e morto em 1941,
formou-se em engenharia, mas
abandonou a profissão pata de»dlcar-sc à literatura, estreando
sensacionalmente com dois ro»mances. Sua obra, retrato davida mundana entre 1890 e 1935,

.«agradável, às vezes mordái,
sent nunca entretanto exceder oiiim ameno. Escreveu alguns
contos encantadores, como o quese vai ler, que nos traz o am»btente obsoleto dos contos do'século XVIII). t

Q 
velho castellnho de Vornay, no
tempo em qua Margarida e Pe-

dro se falaram pela primeira vez,
já, não abrigava aiaguém além da
própria Margarida e seu pai, queno lugar «ra chamado de viscofide,
ou, então, barçnete.. Viaconde dê
Vornay èra o seu título: o ramo"
caçula dessa antiga família da Pro»
víncia de Berry possuía um cas»
telo "desde tempos Imemoriais", fll-
ziara os documentos, Mas, por quebaronete? As pessoas bem Informa»
das viam nesse titulo uma alusão a
ura certo visconde de Vornay, avô
do atual, que emigrara pdra Lon-
dres durante a Revolução e voltara
casado com uma inglesa. Desde en»
tãp, a fortuna doa Vornay\ havia
lentamente declinado,. como o maio»
ria das fortunas feitas de terras,
quando não são- vivi!içadas por uma
atividade inteligente. Acrescente-se
que, de pai a filho, os Vornaya
eram jogadores: quando um deles
ia a Bourges, aliviava-se de cin-
qüenta luíses; se ia até Paris, lá
deixava dez mil libras. E assim, 1*
por volta de 1840, época era que
Margarida e Pedro trocaram algu-
mas palavras pela primeira vez, o
visconde de Vornay, pai da moça,
tinha, como patrimônio, o velho
castellnho com cerca de cinqüenta
hectares á volta, em bosques.e pra»
dos, e o título esdrúxulo de bafo-
nete.

. Os empregados do baronete eram
um caiai, Antônio e Catarina, «Ia,
cozinheira, êle copelro e cocheiro;
ambos, há já algUn» anos, tinham
perdido o hábito de receber satá-
rio. ' ,

Cuidavam zelosamente dó eaat!>-
Io, cuja mobília, renovada por oca-
f.ã.i dó casamento do baronete. lhes
excitava o orgulho, Tinham «ntSo
sido legados para o sõtão as ca-.
deirinhas com medalhões, as poi-
tronas de madeira esculpida, os ca»
napêa harmoniosos e carunchados,
os espelhos embaçados que conta-
vsm a história doa cem últimos
anos. Em seu" lugar haviam sido ad-
quiridos móveis novos do mais .puro
estilo Uliz-FtHp»; belos espelhos
de molduras de gêssa dourado, só-
lido» dlvfta ç!e acsju forrado áe ve»
indo vermelho, cadeiras -maciças
estofadas de antlços e desusados
"rejss".

UM TROTE ELEGANTE
Antônio «ra especialmente lncuxn»

bido- da matilha « da. cavalsriça. A
matilha, conservada a todo custo
pelo sr. de Vornay, caçador emért-
to, nunca descera a menos de dez
cabeças. Quanto à cavalarlça. bem
provida no tempo da sra. de Vor-
nay, entrara em decadência depois
de sua morte, por falta de dlnheU
ri Em pouco nada mala restava
além 'ie um garanhão tfastante vi-
vo. chamado Pouf, de que o baro-
nete a* servia para caçar, e de uma
pequena jumenta atacada de pul-
moelra, e por ironia chamada Gar-
gameía (1), que servia a Margari-
de para ir à missa aos domingos.
A moça sentava-ae no largo lombo
do anima) e deixava-se levar, num
trote manso, até a igreja. Ninguém
a acompanhava: o visconde, um
tatsto ímpio, não gostava de oaúres
Aliás, a regiSo «râ tranqüila. Du-
rajite a mista, Gargameía, que StSa»
ca era amarrada,-pastava a relva
rala .diante d» pórtico, janta cem
outros quadrúpedes sr.c5astssr vis-

MARCEL PRIVOST

(Seleção e tradução de Marina Amaral Brandão)

gundo me disse o Antônio?
Sim, senhor; no pônei que le-

va mamãe ao mercado.
Pois bem; é que...

Al, a voz* do baronete ficou rou»
cs; ele tornou a cuspir na lareira,,
c depois recomeçou, olhando Pedro
tis frente, com um ar quase amea-
çador:

t que,.. Você sabe que a.Ju-
menta da srta. Margarida morreu...

. Vou comprar outra para ,ela, é
claro... na próxima feira... logo
que eu achas... Mast> amanhã, do-

> mingo, ela não tem ninguém para
levá-la à igreja. Você quer leva»
ia na garupa, como se diz? Nenhum
de vocês é gordo... e, depois, que
importância tem uma vez... Como
é? Você não responde?... Sim ou
não?- ]. , .

Pedro, vermelho até a raiz dos
cabelos, balbuclou:

De certo, senhor , "wide, com
prazer, senhor conde.

O baronete voltou-se para a filha:
Então, está combinaão, Mar-

garida. tut pequeno te levará ama-
nhã, aeslm não perderás tua missa...
Mas, o teu pônei é manso, pergun-
tou, dirigindo-se de novo a Pedro.

Ah), sim, senhor, replicou a
criança que retomava coragem, t
um animal multo bom. As rédeas
podiam ser até de seda,

E, com certo orgulho, acrescen»
tou:
- — £le tem o trote elegante.

Essa informação não cauaou a mr-
nima impressão no baronete. -Em
compensação, a srta. Margarida er-
gueu para Pedro a carinha fresca
e, de entre os cachos, sua voz disse:

Obrigada, senhor Pedro.

doa igualmente para a missa.
Ora, num domingo do mês de ja-

nelro de 1*40, Gergamela voltou
da igreja cora uma tosse feia. An-
tônio tratou dela como pôde; o
ar, de Vornay e Margarida ajuda-
rain-no. Até um veterinário íoi cha-
mado. Nada deu resultado. Na noite
de quarta-feira, a pobre jumenta
expirou. Essa perda custou iágrí-
mas aos belos olhos cinzentos de
Margarida. Longos "anos 

mais tar-
de, ela ainda chorava; vivendo em
grande èolidSo, o' passado lhe pa-
rccla sempre recente."Entretanto, cismava cia enxu-
grando os olhos, se Gargamela não
morresse, talvez eu nunca tivesse
tido oportunidade de falar com Pe-
dro!"

Pedro, também, nunca mais e.
queceria certa tarde d» sábado em
q&e Antônio viera procurá-lo di-
sendo^que o sr. visconde o cha-
rh»v* *

Pedro Unha então dezesseis anos
feitos. Era um rapazinho magro, de-
licado, o rosto pálido sarapintado
de sardás, o cabelo de um louro
quase branco, file não tinha, de mo-
do algum, jeito d» -sr o que era —
o filho de um Jardineiro. o filho
desse Nicouleau que possuía, em
Vornay mesme, encravados perto do
castelo, cerca de sessenta ares de
terra pantanoaa. onde cultivava sua
horta. Também, Pedro não .se des-
tináva a'trabalhar na terra. Seus
pais, que diziam ser ricos, faziam-
no estudar, cam o pároco, para ser
pacWe.

Quando Pedro foi Introduzido na
sala de Jantar, onde üesvam geral-
mente o baronete e a filha, esque-
ceu; de olhar, como pretendia, aque-
ia mobília da que tanto falavam:
o büffel áe carvalho comprado em
Paris, as cadeiras de pele de por-
co, as cortinas de pelúcia. Nada
mais viu do que Um masro ancião
vestido de veiudo, sentado perto
da lareira —- uma cachorra a aeus

pés, o íocinho sôbrc um dos gros-
sos sapatos de caça—e mais atrás,
um pouco na sombra, uma jovem' de
cerca de vinte anos, vestida de
preto, debruçando sobre um bor-
dado o rosto enquadrado de anéis
castanhos, penteados á inglesa."Senhor, é o pequeno", dissera
Antônio ao introduzir Pedro.

O sr. de Vornay tirou o cachim-
bo da boca, cuspiu r.o fogo, empur-
rou a cabeça da cachorra, que ros-
nou, e voltou para Pedro seu ros-
to enrugado, sarabnlhento, de olhos ,
de ave de rapina, de traços curtos
e duros.

Ah* * vooá, rapaz?
E, depois de uma pausa:

(«-"Você vai à mlua aos domingos,
não vai?

Vou sim, senhor conde.
t natural, já que quer «er pa-

dr*. Seria melhor que trabalhasse
como seu pai e sua mãe... Era to-
do o caio. re seus pais estão de
acordo .isso é lá com eles... Olhe,
você v*l A missa num jwiàro, ae-

t de se presumir que nesse ano
os mercados de Berry esUveram
desprovidos de poldros, ou então o
visconde esteve ocupado demais pe-
Ia caça, pois os domingos se suce»
deram sem que Gargamela fôue
substituída.

Margarida absteve-ae de reclamar,
Ela sabia que, a não ser para a
sua matilha, o visconde nao gostava
nada de gastar. Aliás, ela safa tào
pouco!.., Contanto que nSo faltai-
se i missa, pouco se Importava com
passeios. Ora, aos domingos, ás no-
ve. e um quarto, Pedro Nicouleau
parava diante da escadaria montado
em Bijou. Bijou era o pônei. Pedro
punha pé em terra, ouvindo ás vê-
zes um "Vou já, Pedro!", que uma
voz juvenil lançava pela janela...
A senhorita Margarida aparecia ao
alto.

Rora dia. d. Margarida!
Bom dia, Pedro. Como é, va-

mos?
—> Quando ejuiaer, J. Margarida
-— Então, monte!

(Continua na 2* página do
i° caderno)
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PAUL MORAND
Muitas águas passaram...

*)> Lembranças, evocaçSes rá»
pldas, notas fugazes formam este
livro de Paul Morand:' "L'eau
sous les ponta'* (Grasset).

Vultos celebrei compõem o
mundo (dos «twcntles") em que
o autor foi um "moderno", qua»
se uma figura de «vanguarda".
Ntto se sabe bem te « que te
deve lembrar é uma, valsa ou
um "one step". Na realidade o
mundo já dançava o fox-trot e
Paul Morand falava-nos das Bu-
gattl super-sport (que Já não
mais se fabricam.,,).

Como parece remoto este mun-
do "moderno" do primeiro após
guerra!...

A geração atual talvei ainda
se emocione ou mesmo se in-
teresse por essas nostalgias —
graciosas, pungentes, ou apenas
frivolas. Mas, como disse um
cronista parisiense, multas águas
passaram sob as pontes da lite-
ratura de Paul Morand..,

Júlio Verne: escritor
de élitès

¦ ¦ .- y

* Os surrealistas reivindicam
Júlio Verne, de cuja morte (24
de março de 1905) celebrou-se
recentemente o cinqüentenário.
Na realidade, estatísticas atuais
colocam o autor das "Vinte mil
léguas submarinas" em 11,° lu-
gár (Junto ao público), após um
Stèvenson, um Vlutor Hugo ôu
um Dickens As .crianças, geral-
mente, já não se'interessam por'
êle. "Kon-Tikl" derrota de longe
a "Viagem ao centro da terra"'
ou "As cinco semanas em balão".

Júlio Verne tende a constituir
leitura de poetas e iniciados.
Tal foi o destino, aliás, de Swiít
e de Lewiã Carroll,

"Paris Noctume" t
4- Jean Cocteau acaba do -

compor um conjunto de versos,
legendas e comentários para uma
coletânea de fotografias de An-
dré Loupoff -e Nlcolas Yant-
chevsky, feitas psra um álhum
em grande formato que deverá
Intitular-se "Paris Noctume".

"Casa Internacional da
Poesia"

..>; ? No dia 3 do corrente inau-
v,rou.se em Schaerbeec (Bélgica)
a'Casa Internacional da Poesia.
Presidiu á cerimônia o sr. Jean
Collard, ministro da Instrução
Pública da Bélgica. Esteve pre-
Sente o critico e poeta frannís
Jean Cassou.

Um "globe írotfer*
+ "Viajei «vulto:., através da

África, da China, dos Estados
Unidos e do Brasil" — declarou
a um repórter, em Paris, o es-
critor português Joaquim Paço
D'Arcos.

E proseguindo:"Em São paulo (Brasil) exerci
precisamente a profissão de an-
tiquárlo, donde o titulo do meu
romance ora traduzido em fran-
cês: "L'Antlqualre dé São Pau-
Io", Conto a minha história sem
me preocupar com a política,
com as teses ou com os parti-
dos. Não citou a serviço de nln-
guém e prezo mais do que tudo
a minha liberdade1* — sonclulu
o escritor portuguêl.

^^\ 
.A*1'

Gascar, a mulher e os
animais

<f Em 19S4 Pierre Gascar pu»
blicou "Les Bêies". No inicio de
19S5: "Les Fcmmes". /

Cinta da edição recente: "Do
mesmo modo que em "Les Bê-
tes", o autor com "Leg S>mm"s"
não pretende esgotar o assunto."

Comentário de um cronista ma-
licioso: "Pierre Gascar é muito
modesto..."

+ '

5/iofcespeare em edição
bilingüe
4- O Clube Francês do Livro

empreende uma edição bilingüe
(em sete volumes) das obras
completas, de Wllliam Shaket»
peare. O primeiro voluma acaba
de aparecer sob a direção de
Pierre Leyrls e Henrl Evans,
compreendendo as três partes de
"Henrique VI", "Ricardo III",
"A Comédia doi Error", nume-
rosas netas e um glossário.

Homenagem {católice;}
a Paul Claudel

*> O Centro Católico de In»
telectuais franceses realizou uma
sessão em homenagem a Paul
Claudel com a participação de
Albert Béguin. Stanislas Fumct,
Luc Estang, Jean Guiton, Jac»
quês Madsule e outros.

Mme. Marie Bel e os srs. An»
dré Falcon, Pierre Bertln «
Jean Yonnel emprestaram o seu' concurso á manifestação, durante
a qual foram lidai mensagens de
Francois Mauriac, Daníel-Rops
e Gabriel Mareei.

Carta de Max Jacob
v Max Jacob escreveu de nma

feita a Gnillaame Apollinaire:
"Esqueci ontem de dlzer-te que
não posso mais dispor deita nol»
te: proeaetl estar presente a um
jantar de casamento. qaeTe dl-
tu, ds-meu eaiamtaie...*

. Lv V,.:( .
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f PELOS QUATRO CANTOS DO RIO
Notícias Sociais de ROBERTO DE VASCONCELLOS

1 - OSCAR WILDE TINHA UM POUCO DE RAZÃO
2-A MARQUESA PARTIU MAS DEIXOU ESTAS OPINIÕES

O Vernissage de Pancetti, no
Museu de Arte Moderna, foi
realmente ura grande aconteci-
mento. Artistas, figuras da di-
plomacia e da sociedade brasi-
letra lá estiveram apreciando
a mostra. <!o notável pintor pa-
tríclo.

Como observador de caráter
social, fixávamos os detalhes
qne caberiam nesta coluna já .
que, com propriedade, o Jaime
Maurício falaria do aspecto ar-
tfstico.

Assim sendo, permita-nos
Pancetti que digamos que os
quatro ou cinco metros quadra-
dos em redor de cada uma de
suas. "marinhas", nos fatia
lembrar aquela frase magistral
de Oscar Wiide: "Numa exposi-
çao de pinturas ou há tantas
pessoas que eu nao posso ver os
quadros ou tantos quadros quo
eu nfio possa ver ss pessoas. 6 qtte
é pior!" A frase, para um ero-
nista, é "muito própria porque,
na verdade, devemos confessar
que só depois de estar lá, por
multo tempo, é que consegui-
mos olhar para as obre? em ex-
posição. Primeiro, tivemos que
cumprimentar multa gente,
pois náo seria possível entrar
rápido, já de rosto virado para
a parede e, assim, sem se vol-
tar, percorrer as quatro pare-
des do Museu!

Como esta forma seria impi-a-
ticável, fizemos a contrária e a
mais indicada: .falamos com to*
dos e depois (que nos perdoem
os artistas) viramo-nos para os
quadros. Foi na passagem da
primeira para a segunda fase
da nossa' presença no Museu
que lembramos Wilde, . '

.-,V';K ' '^^

Havia uns montlnhos de gen-te elegante aqui e ali. Atrás
deles, invariavelmente, um can-
to de praia dé Cabo Frio ou da
Bahia. Nao estaria ai a critica
mais sucinta e objetiva qüe se
Soderla 

fazer tia exposição, uti-
zando o material próprio para '

a construçáo^ de unia notícia
social?

Pancetti, "Un gran pintor de
corazón puro" como disse Pa-
bio Neruda, foi muito visitado.
Vimos o ministro ' Alencastro
Guimarães*, e ministro Cândido
Motta Filho, o embaixador da
França, senhor Bernard Har-
diòn, o embaixador da Holanda
e a senhora Elink Schuurman,
o embaixador da Alemanha è à
senhora Ocllers, o mlnistro
Jaime Chermont, o senador GU-
berto Marinho, a senhora Irene
Guinle e a senhora.Ary de Cas-
tro, a senhora Beryl Dl Cavai-
cantl, a senhora -üànulpho Bo-
caluva Cunha, a escultora em-
balxatriz Maria Martins, a cro-
nista Vera Bocaiúva-Cunha, a
senhora Gilda Ra ja Gabaglia,
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A sra^TGarlos Guinle Filho esteve presente ao Ver-
liissâgê do Museu— E' grande admiradora de Pancetti
é lamentou hão poder adquirir um pequeno quadro de
rara beleza que já pertencia a uma coleção particular

o senhor e a senhora Carlos
Moniz de Aragão, o senhor Ray-
mundo de Castro. Maia, o se-
nhor Valentim Bduças, os inte-
lectuais Manuel Bandeira, Car*',
los Drumond de Andrade, Otto
Maria Carpeaux, Simeão Leal,
Antônio Bento, Mario Pedroza,
Medeiros Lima, os artistas Por-
tinari, Burle Marx, Afonso Rei-
dy, Chescchlatl, as senhoritas
Eéglna Malta de Campos, Gio-
vannela de San Gíuliano e Clio
Politls, e os cronistas Peter, Jo-
sé Mauro e Pomona Politls.

. •' . «a»
O embaixador Maurício Na-
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A esta bora, a Marquesa Longo
de Vinchleturo estará voando ru*
mo à Lima. Hcje, as sete da ma*
nhS. partiu de volta «o Peru,
terra onde vive feli*., mas sem*
pre com saudades do Brasil. Acha-
mos oportuno colher algumas pa-,
lavras suas, nestes dias finais de
sua visita ao Bio. A Marquesa
Longo de Vinchleturo — Negra
Bernárdeg, de nascimento — íoi,
ao tempo em que morava no Rio,
uma das mais destacadas figuras
de nossa sociedade e as amizades
que a sua simpatia contagiánte
Mnqulstou atravessaram esses
longos anos de separaçfio chegan-
do incólumes aos dias de hoje.

Conversamos longamenta com
ela. Da palestra sairam as opi-
nlões que os leitores encontrarão
a seguir firmes, Inteligentes e
precisas. *

A VIDA SOCIAL EM LIMA -
Disse-nos que nunca seria tão

Intensa como a do Rio; que,, às
vires, chega a ter sufocante. Lá

vida social gira em tOrno pftn-

Tribuna do artista

ELEMENTOS DE JULGAMENTO
O gravador Henrique Oswald envia

ío colunista uma carta de despedi-
das, onde aborda alguns problemas
da vida artística brasileira. Por con-
ílderarmaj de interesse e por advi-
nbarmos também ser desejo do ar*
tlsta, tornamos público um trecho
dessa missiva, que revela certos
pensamentos, certas locubraçôes que
?atives provoquem roedltaçSo nas pes-
toas diretamente interessada*. Diz o
artista, em meio à carta, c seguinte:

"Bi, em todas as obras de arte
plástica feitas até hoje, um» constan-
te qut-. dentre os demais fatores que
ts qualificam como bo*s, pade ser
e*mpre determinas*.

* ua fator mftürao indispensável
Esse fator mtaireo. constante « de-

ttrastoivei é„ al«» dtt*o} lógico, to-
díKafíTel e único «m suas coüdiçS**.

ma/tá eanstante, deteratRâvel. mt-

cipalmente dos acontecimentos dl-
plomátlces. Falando dás "lindas
casas de Lima", .esclareceu, que
isto Implícaria em falar de arte.
pois o ponto nevrálgico da arte
decorativa peruana de hoje é jus-
lamente o aspecto folclórico, e ar-
tlstico inca e pré-colombiano. Fêz
notar' que os formidáveis tesou-
ros daquela época remota da clvi-
HzaçSo peruana foram frontal-
mente dilapidados pois, inexplica*
vclmente, deixou-se que turistas è"experts" levassem para fora do
pais preciosas relíquias de tem-
pos passados. Somente nestes úl-
timos vinte' anos, é que se des-
ptrtou' e começou a corrida em
busca destas psças históricas.

Continua dizendo que hoje há,
realmente, um grande interesse
sobre o assunto e um aspecto in*
teressante, em matéria de arte, é
a curiosa interpretação que ai-
guns. pintores peruanos dáo ás"Virgens" de Velasques que tem
• fisionomia e o tipo clássico, dás
criaçóes do grande pintor mas"peruahamente" vestidas com co-

buco, presidente do Museu e
seus auxiliares imediatos de di-
retorla, a senhora Carmem Por-
Unho e os senhores Carlos" Fie-
xa Ribeiro e Nelson Batista, re-
cebiam os convidados e os as-
sociados do Museu com .aquela
amabilidade t&o característica.'

E, assim, encerramos esta no-
ta sobre a quinta mostra indi-
vidual de grandes • vultos das
artes plásticas brasileiras que
vem apresentando o Museu de
Arte Moderna do Rio de Ja-
nelro.

Aguardemos a próxima expo-
siçfio,

lares e roupagens locais* fixadas,
naturalmente, numa linguagem
plástica pobre de recursos téc-
nicos mas de grande espontanel*
dade e conteúdo poético.

O RIO DE ONTEM E DE BOJE
- Disse-nos a Marquesa que ficou
surpreendida com o notável pro-
gresso dò Rio'. Copacabana, há
tempos atrás, era um pequeno
bairro. Saia-se á Tua e encontra*
va-se o Carlinhos Guinle na es*
quina. Hoje nSo se encontra nln-
guém. Depois, a enorme quantl-
dade de restaurantes de luxo (e
realmente bons), mostram, a seu
ver, que a civilização caminha a '
passos rapidíssimos. Disse-nos tex-
tualmente: — "Quando os homens
começam a exigir, em larga es-
cala, os melhores vinhos e os me-
lhores pratos é sinal de que há
civilização."

A MODA FEMININA
Sobre as inovações que ano a

ano surgem em matéria de moda,
disse que "é preciso. ser mulher
para carregar aquilo". Sobre a
A de Dior acha que é de uma
elegância marcante e que, final-
mente, o número de mulheres bo-nltas e elegantes no Rio é unia
coisa de assombrar. Em lugar
algum do mundo se vêem tantas
mulheres elegantes. E conêluiu
perguntando: "será que todas sevestem em Paris"? •

A CRÔNICA SOCIAL
Explicou que, , a seu ver, a

critica â crônica social,' é devida
á pouca familiaridade que os lei-
tores diários dos jornais tem como assunto. Disse que lia os cro- inistas brasileiros e achava-os'
verdadeiros anjos, perto dos ame*ricanos e- dos Italianos: "Escre-
ver bem è outra coisa" comple-
tou. abrindo umijuarêntesis.. "Se
eu estou com um bonito vestido,claro que me sinto lisongeada eomum comentário bem feito e jinte-ligente sobre êle. Nâo saber fa-lar do meu vestido é melhor níofalar", E, terminou, afirmando sera crônica social, hoje em dia, umaforça incalculável pela enorme dl-vulgaçâo que tem: "Nfio há jmu-lhe- que nâo a leia na primeirahora da sua manhã. Os homenslêem â noite". i,

CONGRESSO EUCARÍSTICO
Concluindo suas opiniões paraesta coluna, a Marquesa Longo dtVinchleturo disse sentir nfio po-der estar no Rio para participardo Congre/so. -Assisti ao de U*ma que foi uma extraordinária

demonstração de fé crista. Nestaépoca difícil para todos e pelasmais variadas circunstâncias é aoportunidade p&e* erguermos nos-sos olhos a Deus, todos Irmana-
dos, rezando para o bem-estar da
humanidade."

\Ca I
à sua disposição na casa BARBOZA ESPECIALISTA #

^FREITAS <¦€ Copacabana, nos dias: J|y( 1

2, 3. 4 e 5 do corrente. Para sua orien- »ó« \tantas lfaçao. na aquisição do modelo que 1
/ Madame convier. (

) Av. NS^dé Copacabana, 709 Soutiens )

( (esq* de Santa Clara) (
# :'¦':-.': ¦lZ/^' ',/''' ¦ (101858) 1

AR3TES PLÁSTICAS' 
BRUNO 610RGI REGRESSOU DA ITÁLIA

RADIO & TV
DOS PROGRAMAS DE HOJE

Rádio Contitental: 16.45: Resenha es-
portiva Fluminense: 19.10: Chegadas e
rateios da sabatina: 19,25: Na van-
guarda do automobilismo; 20,05: Sa-
batina esportiva; 21,05: Mesa redonda
de basquelebol; 23,00; O dia de hoje
na Capital da República; 23,30: Botte
dos 1.030.

Ministério da Educação: 18,30: RádioJornal Estudantil-; 18,45: Música parao jantar; 20,00: Seleções musicais;
20,30: Ao redor do mundo; 20,55: Rá-
dio jornal (3.» edição); 21,00: Tema
com variações;. 21.30: Hecital-coucêr-
to; 32,30: Convite à música; 23,00: Mú-
sica, apenas música; 23,50: Aconteceu
hoje.

Rádio jornal do Brasil: 18,05; En-

3 
u ant o a noite nfio vem; 18,30; Rapsó-
ia coral; 19,00: O Jornal do Brasil

informa; 19,05: Palestra do Monsenhor
MagalhSes; 20,05: Programa-^Jóquel
Clube: 20,55: Presente musicai; 21,00:
(Crônica) Leal Guimarães; 21,05: Trai-
ler musical; 21,30: Tudo é musical;
22,00: O' Jornal do Brasil informa;
22,05: Música deliciosa; 23,00: Sonata
ao luar ;•' .
Rádio Metropolitana: 18,00: Música
brasileira escolhida; 18,30: Programa
Carlos Gomes; 19,00: Valsas e mais
valsas; 20,30: Cantores norte-arherl-
canos; 21,00; Rádio baile.

Rádio Mayrink Veiga: 18,00: Progra-
ma variado;' 19,00: . Esportes; 20,00:
Passeio marítimo; 203: Show-, 20,55:
Sfio coisas da vida; 21,00: Novela;
21,25: Páginas cariocas; 21,30: Show;
20,55: Sfio coisas dav ida: 21,00: No*
vela; 21,25: Páginas cariocas; 21,30:
Show; 21,55: A cidade, crônica de Ge-
nolino Amado; 22,00: Festival de rit-
mqs; 24,00: O mundo em sua casa;
24,00: O mundo em sua casa; 00,30:.
Programa da madrugada.
Rádio Nacional: 20,00: A «ua novela;
20,30: As orelhas ardem; 20.S5: Bilhe-
té de pobre; 21,00: E' verdade ou é
mentira?; 21,09: Brincadeiras Coringa;
21,30: História de chinele-; 21,35: Gra

COMEDIANTE

Bruno Glorgl, artista premiado na II Bienal de
SH Paulo, acaba de regressar da Itália, embarean-"
do ontem mesmo para SSo Paulo. Antes do sen em-
barque, porém, tivemos Oportunidade de ouvir ai-
sumas impressões e informações do conhecido es-
cultor acerca .da soa viagem.

O artista visitou detalhadamente a região da
Itália que fica entre MiUó • Nápoles, • em ps»-ticular Toscana, Umbrl e, Veneto que na sua i-.í-nlio concentram as mais altas manifestações de site
Italiana. Visitou museus de grande Interesse "e
quase sempre desconhecidos, como, por exemplo, os
museus étruscos de A>eJso, de Cortona, de Volterra,
que Impressionam pelas coleções riquíssimas".E trabalhou multo?No começo tomei apontamentos de obras etrus-
tai e românlcas; foram às que mais me comove*
ram. Depois, recebi uma encomenda do Instituto
Italo-Brasllelro, para fazer um monumento a Darí-
te, exécUtando-o em travertino, em Roma. Será
inaugurado brevemente em SSo Paulo.E sobre o movimento atual das artes plástf-cas na Itália?

Há um movimenta restrito mas de boa quall-dade. Nfio está, porém, de acordo com as últimas teo-
rias sobre a dinâmica constante da arte. Um dos
motivos que explicam o nível alto da atual produ-
«fio artista da Itália (embora restrita como íxpli-
quei) é, a permanência do tradiclonallsmo. Um caso
ilustrativo é o do meu amigo Afro, qne, veneto de
origem, conserva ua sua pintura de formalismo abs-
trato toda a antiga coloração da pintura veneta,
que o situa imediatamente.

Visitou a Bienal de Veneza?
Sim. Grande parte das obras expostas é de

pouco Interesse. Há, naturalmente, a apresentação
de' alguns artistas atualmente em evidência que sal*
vam a situação.

E a respeito dos artistas abstraclonlstas ita-
llanos? -'

Talvez pelas razões que lhe disse há pouco,
o movimento em torno - do abstracionlsmo é peque*
noi embora conte com elementos de primeira ordem
que figuram no âmbito artístico internacional. Pa-
rece que o Museu de Arte Moderna do Rio apre-
sentou alguns deles, nfio? Afro, Santomaso e Ve-
dova.

E sobre escultura, como vlo as experiências
com os chamados «desenhos no espaço" em composi*
ções nfio-figuratlvas?

Há uma ou outra experiência nesse sentido.
Os donos da situação por lá, entretanto, continuam
sendo os grandes figurativos como Marino Marlni,
Mascherini, etc.

¦ — E • qual a sua oplnifio sobre tais pesquisas?
Continua flguratlvlsta?
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O temperamento romântico e impulsivo de Pancetti exigiu a foto acima. "A Marinha
e a Imprensa foram sempre grandes, amigas. Quero um retrato entre seus representan-
tes na minha exposição". E como o homenzinho era o dono do dia e eontraria-*o seria
perigoso, ai vai b representante da Marinha de Guerra do Brasil, ajudante-de-ordens do
ministro da Marinha, capitão-de-corveta Alberto Canongia Barbosa homenageando o
antigo marinheiro José Pancetti, com o representante do "Correio da Manhã". "Não
poderia estar melhor protegido" sibila, maliciosamente o velho tripulante do "Maria Rosa"

A REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NA II! BIENAL

nimo. insiro, único e indiscutível Cie
é a base exclusiva sobre a qual po-de se basear um julgamento oficial.

A variedade, a unidade, a harrno-
nia e o equilíbrio sáiv os quatro com.
ponente* úttse fator.

Qualificam qualquer obra que oscontenha e sSo Imprescindíveis un»
aos outros.

A variedade, por si so, é caoUca •
Incompreensível.

A «nidade i monótona e, por ri sô,
desinteressante.

A unidade agindo sobre a varie-
dade, a harmonia e o equilíbrio agin-
tio sobre o caos: ai», a ramima obra
4e arte,

Kls o mínimo bom desenho, mais
belo. pelo menos, do qúe uma fôifia
de papel em branco.

Quantos ácsesbM melhores do que
um panei branco haverá em nossas
exposiçoM? . , -

Hâ Julgadores cuja ssasstíííssae
dtsenvolveu-se apenas no senüdo de
perceber as coitas dUenuveU, < «u»-
USadi inexpücávt!, o elemento mis-
iertojo, a eseençSo gealaS, s nâo lhe*

deixou, no êxtase de «creditarem re-
conhecer 4 primeira vista, essas ea-
racterlsticas Impenetrável*, um pou-
co da bom senso para ver. num de-
senho, na pior das hlp«t»s»-s. o *n*ni«
mo indtrpensAvel.

Parto em julho par» a Kuropa e
levo um medo e uma esperança.

O medo de haver tais julgadores
por lá.

A esperança de nio os encontrar."

Próximas inaugurações:
DIA 2 DE MAIO — Galeria dt

Arte da rua Xavier da Silveira 19-A
— 18 horas—. ceck-tailieinaugura-
çSo da erxposiçSo de telas de um jo-
vem pintor gaúcho Ricardo Range!
e arte decorativa de Danilo Abbêz —
patrocínio de -íwrma".

DIA 4 DE MAIO - (ialíria do
Instituto Bmü-Estados Unidos ; —
Rua Ssnatíor Verstieiro 103 — cock-
tails e inauguração <U expotiçSo de
gravura* de Roísíbí ?erei — 1*S ho-
ra». . ".-¦ - - •¦

LS estarsnw •

a Secretaria da III Bienal informa que os artistas admitidos pelo Júri de Seleção —
conforme consta na ata lavrada em data de 26 p.p. — a figurar da representação br??/'-
Ieira da III Bienal, com a totalidade ou parte de suas obras, são os seguintes:
PINTURA

José Antônio da Silva — Alfredo Volpi — Paolo Masumeci Rissone — Genaro de Ca- -
valho — Walter Levy — Suzana I. A. Berlinck — Elisa Martins da Silveira — Décio
vieira —• Zacharias Autuori — Ivan Ferreira Serpa — KlausFranke — Caetano Miani —
Milton da Costa — Maria Leontina — Ubi Bava — Rubem Valentim — Antônio P. Netto—- Franz Kraycberg — Firmino F. Saldanha — Lygia Clark — Judith Lauand — Jacques
Douchez — Flávio de Carvalho — Paulo Becker — João José S. Costa — lone SaldanhaEmeric Marcier —Déa Campos Lemos— Mauro Francini — Lula Cardoso Ayres —
Fukushima Tikashi — José Fábio B. Silva — Maurício N. Lima — Mira Hargesheímer —•
Kuehn Heirz — Heinrich Boese—Rubem M. Ludolf — Emilio M. Netto — Ermelindo
Fiamminghi— Valentino Cai — Alberto Teixeira — Leyla Perrone — Aloisio S. Maga-
Jiaes — Leopoldo Raimo — Caio A. Mourão — Aldo C. F. Bonadei' — Manabu Mabe —
Waldemar da Costa — Oswald de Andrade Filho — Danilo Di Prete — Waldemar Cordeiro—- 

Çarmelo Cruz — Elide Monzeglio — Raymundo J. Nogueira — José Pancetti — Geral-
. u Birros ~ Estrela de Faria — Luiz Sacilotto — Sanson Flexor — Abraham Palat-

*"Çk — Frank Schaeffer — Emeric Lanyi — Francisco Rebolo Gonçalves — Aluísio CarvãoFernando Lemos — Maria Bonomi ~ Antônio Bandeira — Leyla M. 0."Mattoso.
ESCULTURA ,

Felicia Leirner ~ Caciproré Torres — Zélia Salgado — Sérgio de Camargo — Pola
Rezende — Victor Brecheret — Júlio Guerra — Maria Martins — Irene Hamar — Franz
Weismann — Caetano Fraccaroli — Tereza Fourpome D'Amico — Moussia P. Alves —
Alfredo Ceschiatti — Mário Cravo Júnior — Bassano Vaccarini — Sônia Ebling — José Pe-
drosa — Mary Vieira. ,v ,
GRAVURA

Xarl Hansen Henz -thur Luiz Piza —¦ Rossini QuintasLazzarotto — B/mina Katz,
DESENHO

Giselda Klinger — Lygia Pape — Vera Bocayuva Cunha —,Ar-
Quintas Perez — Marcelo Grassmann — Misabeí Pedrosa — Poty

j~ i?3ráB lif?1*111 — Eaysa Ostrower —• Marina Caram —¦ Darcy Penteado — Arnal-
r«n^-»rcso D Horta ~ Bramante Buffoni — Karl Plattner -~ Oswaldo Gotldi — Anatol

, Wladislaw — Aldemir Martins — Rosa Frisoni — ítalo Cencini — Carybé — Cláudio Mo-ra — Loüfar Charoux — Maria H. Andréa — Roberto Burle Marx — Hilde Weber.'«.«.urÍ["ri»deí:idiu voltar a reunir-se somente no caso de necessidade de examinar obras
££52252. - «sentas'por artistas hrasileiros, atualmente re-identes no exterior, e quecne?3r»*n <•-*- »-*-«*.««. motivos detiemdentes de transportes e de alfândega.
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Bruno Giorgi

I —Acho, meu caro, que todo o artista tem o' direito
de pesquisar na dlreçio que mais lhe conventía. Faço
tudo para defender .êsse direito. No meu caso, o que
me interessa e aponta sempre caminho novo é a
flliura..,

Qual a repercussão que os movimentos artis-
ticos do BrasU têm por lá?

Há um grande interesse pela Bienal do Sáo
Paulo e tudo o que vai do Brasil. Poderia citar ea*
«os de grandes artistas italianos que ficaram ma-
goados por náo terem sido convidados a integrar a
representação da Itália na Bienal Paulista. Náo, náo
apresentarei trabalhos a próxima m Bienal por náo
tê-los concluídos. , ' ." .

—• Pretemje expôr no Bio? ]',. j •
Estou me preparando para uma exposição cm

Sáo Paulo e outra no Rio. Náo possa'adiantar mui*
to sobre o que farei nesses trabalhos, depois deste
ano de convivência com a velha Europa. Planos parao futuro? Trabalhar. *

ANTÔNIO CARLOS
Vitorioso no último concurio da"Revista de Rádio como o "me*
lhor cômico de 1954", AntÁylo
Carlos continua fazendo rir o pft- 

' '
blico da PRA-9.' —®-

vacfles variadas. Ondas curtas: PRL*7,
FRL-9; 5,45: Rede com PRE-8; 8,05:
PRL-7: Música brasileira; 9.00: PRL-7:
Rede com PRE-8 • PRL8; 15,00: PRL-
7: Tarde esportiva Brahma; 17.30:.
PRL-7; Rede com PRE-8 • PRL-9. '

B.B.C.: 30,05: Sumário dos progra-
mas; 30,08: Visitando a Grã-Bretanha
n.° 3: O turista de automóvel; 20.23:
A semana esportiva; 20,30: Letras 9,
artes; 20,45: Programa musical; 21,00:'
Noticiário.

REGISTRO SOCIAL
NATALÍCIOS
Faz anos hoje o senhor Mário Luiz

Filho.
Faz anos hoje, o comandante Edson

Ribeiro do Couto.
Fatiem anos hoje'os nossos confra-

des srs. Carlos Lacerda. José Maria"
de Almeida, Décio de Abreu. Juiz dr.
Elmano Cruz, Jair Plcaluga, Henrl-
que Rairns 8 Silva, engenheiro Bru*
no LObo Leite Pereira, Albino Lima,
Ruy de Almeida. .

BODAS DE PRATA ^
O nosso colega Carlos Buhr, de "A

Noite" e Rádio Nacional, e sua es-
posa d. Llli Buhr, celebram hoje bo-'
das de prata. Os filhos do casal, Sér-
glo Carlos e Rleber, mandam celebrar
missa .ás 11,30 da manha, na igreja
matriz de Sfio Francisco Xavier, á
rua do mesmo nome.

Transcorre hoje o 23° aniversário
de casamento Co sr. LuizPlvettl Po-
lesei e de d. Gina P. Polesel. Será ce-
lebrada missa na Igreja- dos Capu*
chinhos, á rua' Haddock Lobo, hoje
ás 8,30' horas.

VIAJANTES
Pelo avláo transcontlnental da Air-

France, regressou ontem da Europa
p sr. Albert-Raymond Marty e sra.,
que por ocasláo de seu desembarque
receberam as boas 7lndas de ¦ seus
amigos e parentes.

—<S—
NASCIMENTOS
Acha-se enriquecido o lar da sra.

Terezlnha de Jesus Corrêa, o do dr.
Rogério Rocha Corrêa, com o nasci-
mento de uma menina que receberá,
na pia batlsmal, o nome de Nalr. A
recém-nascida é netlnha do dr, Al-
berto de Almeida Corrêa, diretor do
Colégio Anglo-Amerlcano.

nhos, dos noivos, seus p-.is.
O ato civil, teve nu* jr ontem, na

residência dos pais dú noiva, tendo
esta, como testemunhas, o sr. Joáo
da Costa Montenogro e esposa, d, Ada
Montcnegro, e o noivo, o ST. Irlneu
Rodrigues Chaves e senhora, d. Nalr
Pinheiro Chaves.

Realiza-se hoje o casamento da se*'
nhorlta Adolfinha Costa eom o senhor
Elcio Louza. Os padrinhos da noiva
seráo a senhora Nenêm Costa e o ae-
nhor José Ralnho. A cerimônia ¦ reli-
glosa será em Caxias.

-®-
FALECIMENTOS
Somente agorv chegou ao conheci-

mento da Assoèiaçáo Brasileira de Im-
prensa, o falecimento, ocorrido cm
Sáo Faulo, onde há multo estava ra-
dlcado,' o Jornalista sr. Gerônlmo La*
pes de Galvez. O Jornalista extinto
era sócio desde 23 de abril de 1918,
sendo sua atual matricula a> de nume*'
ro 90. A Casa do Jornalista fêz perr-sento suas condolências > k familia'
do velho profissional de imprensa.

é praticoTeleoante
dirigir o seu automóvel. Aprenda com
GERALDO, instrutor perito e paclen-te. - Tel.: 26-0727. (30910)

CASAMENTOS
Com a senhorlta- Steiia Reis de

Mendonça, filha, da viúva Agostlnha
Reis de Mendonça, essa-se no dia 15.
de.maio vindouro, ás 17 horas, na
Basílica de Nossa Senhora da Apare-
clda, em Aparecida, Sáo Paulo, o
nosso confrade sr. José Geraldo da
Cunha, redator do "Jornal do Co-
mérclo". ,

Realiza-se-á hoje ás 17,30 horas, na
Igcja do Sagrado Coraçáo de Jesus,
o enlace matrimonial da senhorlta
Heloísa de Andrade Pires, filha do
dr. Nazareno Pires e senhora, com o
sr. - Gustavo Messenberg; gerente do
Banco Arthur Scatena, iem Sáo Pau-
lo. No ato civil serviram de padrinhosda noiva o dr. Joaquim de Almeida e
senhora, e do noivo o sr. Pedro Souto
Furtado e senhorlta Ana Souto 'Fur-
tado, e no religioso servirão de pa-drlnhos da noiva seus pais e do noivo
o sr. Antônio Rosa e Silva e senhora.

Reallza-se hoje, sábado, ás 17 ho-ras, na Igreja da Santa Cruz dos Mi-lltares, o casamento da senhorlta The-rezlnha de Jesus Baptista Martins» fi-lha do sr. Manuel da Silveira Martins,funcionário do Banco do Brasil, como sr. Sebastláo Martlnez Alonso, te-
sourelro da Confederacáo Brasileira
Desportos, filho do sr. Cândido Mar-tlnez • Albnso Filho e d, VirgíniaLoureiro Alonso, Serviráo de padri-

MISSAS
Feio transcurso do déclmo-aegundo

aniversário de sua fundaçáo, a firma
Jorge T. Aballa Sc Cia. Ltda. manda
celebrar missa em açáo de graçashoje. dia 30, ás 8h30m, no altar-morda Igreja da Candelária, ato para ir.
qual convida e desde já agradece a.todos os aeus cllantes e amigos.

CONFEITARIA
* (XêÁ

ACEITA ENCOMENDAS
PARA FESTAS ;

COMPLETAS
Coquetéis
Casamentos,
etc.

Qualidade de 1.° ordem
Serviço de luxo

Especialidades européias
RUA GAGO COUTINHO, 66

Tel.: 45-5166
Filial em Copacabana:

RUA SOUSA UMA N.° 37
(Restaurante Húngaro)

(80943)

Dr. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS - TRATAMENTO E OPERAÇÕES

DA PRÓSTATA. Rua Senador Dantas, 44 - 3.» andar. Tel. 22*3387.

IftTERCAP
Companhis Internacional de Capitalização

No anúncio publicado ontem neste, jornal sobre "DISTRI-

BUIÇÃO DE LUCROS AOS PORTADORES DE TÍTULOS —
EXERCÍCIO DE 1954" na parte onde se lê "aprovado 

pela
Assembléia Geral Ordinária, realizada em 31 de março de
1954" deverá se ler: aprovado pela Assembléia Geral Ordi-
nária, realizada em 31 de marco de 1955.

(102746)

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL
EDITAL

As 15 horas do dia 2 de mato de 1955; o Departamento do Material
desta Estrada, receberá propoitai para a aquiilçáo de;

Carbureto de cálcio;
Cossinète para máquina;
Válvula de retencáo, torneira de pressáo, rolamento, ele.;
Centro cínico "MORSK" n«. 5 e C;
Lima, mola, burií para reiojoeiro.

Detalhes e informações seráo prestadas no Serviço de Compras,
sala m.aa Edifício da Central. (35085)
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1..° Caderno CORREIO DA. MANHA, Sábado, 30 de Abril de 1955

MÚSICA
NÍVEL BAIXO
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VIDA ti JJÍ li 1L
TEATRO

O maestro Francisco Mlgnone,
presidertti-em exercício dá So-
ciedade Çrasileira de Música
Contemporânea, proferirá ama-
nhã, às 15 horas, pela Rádio Mi-
nistério da Educação, breve pa-
lestra,, Qúe eqüivale a um maní-
festo da nova entidade, como pre-
àmbulo à sua primeira realização
— um'programa de música em
discos, que se inaugura, a cargo
do sr.; Maurício Quadrio./E 'um
dos nossos compositores mais
ilustres que se coloca, pessoal-mente, à testa de um movimento
que se pode designar, conforme lá
o fiz aqui, de atualização da cul-
tura musical. Movimento em
início, nascido, sem dúvida, cm
époc^que* nunca-íoi, corso a prersentei no Brasil, tão adversa a
música, mas que por isso mesmo
corresponde a Uma necessidade
de afirmação dos direitos mais
elementares da vida artística.
Que corresponde á uma revolta,
ainda nascente, mas que se deve
animar de. pertinácia irresistível,
contra o espeslnhamento de ins-
tituições e de tradições da músi-
ca no Brasil —¦ tradições e ins-
tituições que, forçosamente, con-
diciònam qualquer evolução, e
cuja ausência gera não só o des-
caso pela .música atual, mas, na
realidade, por toda a música.'

Este jornal, ainda ontem, pu-
blicava um tópico sob ó titulo"Música de; ouro", revelando'que
o diretório acadêmico da Escola
Nacional, de Música exige uma

taxai extfalegai dos alunos a fim
de permitir-lhes transpor os um-
bvais do estabelecimento, quando
vão às aulas.,. A fábrica perma-
nente de escândalos, de atentados
contra o ensino e a cultura, em
que se transformou esse conser-
vatório, sob ò,olhar complascen-
te de um reitor que lava as mãos,
e não sabe ou não quer empre-
i;á-las para afastar uma diretora
incapaz e nefasta —• tem o seu re-
verso no marasmo, na quase sin-
cope das atividades musicais na
capital da República. Pelo índl-
ce= cultural a alerlr da atitude pa-
ra com. a música de autoridades
das quais depende, em vários se-
tores, a vida musical, nós esta-
mos infinitamente longe de pare-
ecr a pátria de um Villa Lobos,

ue sem ser o maior compositor
o mundo, conquistou o seu es-

naco honroso, entre'os maiores,
no campo dá criação universal, é
tem o direito dè se indignar, de
se .ofender, quando vê o titulo d>
compositor esbanjado, conferido
com irresponsáveis bafejos ofi-
ciais, a um Carlos Anes. O Bra-
stl é provavelmente o único pafe
do mundo onde o oficialismo Bus-
ca sobrepor falsos, falslssimos Va-

d

lores, aos grande artistas nacio-nau.
Villa Lobos ocupa a presidênciade honra da nova sociedade, cujosobjetivos o maestro Mignone tra-

cará amanhã, pela PRA-2. A
própria existência de uma secçào
permanente, constante, como é
esta, em um grande órgão, paratratar de assuntos musicais, mos-
tra. sem outros argumentos, a le-
gltimidade do empenho de nos co-
locarmos quanto possível em dia
com a diversidade de correntes
da produção dos compositores
contemporâneos. Não.se concebe
cultura de nenhuma arte em têr-
mos ipatuals, à margem da in-
quietude renovadora que caracte-
riza o próprio processo histórico
de criação artística. Mas de ia*
to, para nós, ho Brasil, o pro-blerna se alarga, melancólicamen-
te. Não há só falta de música
moderna e, sim, de música:1 —
falta de concertos, de auditórios
descentralizados, para atrair as
populações dos bairros; e falta dé
orquestras e de conjuntos de cà-*
mara. Por isso, ao se inaugurar
uma Sociedade de Música Con-
temporânea, essa audição se li-
mita ao âmbito radiofônico, com
discos.

Violctta Elvlr», a bailarina do
Sadler's Wells, causará sensação,
quando dançar, depois de ama-
nhã, O Lago dos Cisnes, no Muni-
cipal. Mas essa orquestra,, que
acompanhará os bailados, por que
não se reforma, não se remóde-
Ia, para nos oferecer uma série
substancial de concertos, além da-
queles; em pequeno número, que
se projetam para julho, durante
o Congresso Eúcafistico? O coro
do Municipal, por sua vez, fica-
rá adstrito a atuar apenas dois
ou três, meses, durante a, tempo-
rada lírica? As verbas de que dis-
põe o Teatro Municipal serão tão
escassas que não permitem for-
mar um conjunto de câmara, en-
saiá-lo e utilizá-lo, como um vi-
vo instrumento de cultura?

ópera é ópera, bailado é baila-
do, e música pura, música de con-
certo, é algo que não se pode ex-
cluir de planos de organização
artística, sob nenhum pretexto,
mesmo porque não colhe, no ca-
so, o da economia. Deve-se ain-
da indagar: — que fim levou a
Orquestra Sinfônica Brasileira?
Circulam rumores favorável.», de
que o governo, afinal, resolveu
assegurar-lhe recursos que lhe
permitam reiniciar suas • ativida-
des. Mas falta uma palavra ofi-
ciai, esclarecedora, a respeito,
sem o que nos fica o sentimento
de que regredimos, a passos lar-
gos, para um nível que não me
lembro- de haver visto tão bai-
xo, desde que exerço a critica.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

FLQRIANO PEIXOTO
O "Consolidarlor d« República", como /oi • * chamado o Mb»

rechal Florieno Ptixoto, npmtnta, «m nwsn ' História, uma de
suas figuras mais discutida*, irei um homem protiidtnclqj" ttn -
«poça de tio conturbada! paUcflt*. como A dós primórdio* <ia Re• pública * causa pasmo hoje qut /loura tio retraída « dMcónjiedn,
bvmo a amhiçòcr, deicabtladas e de ngrtgsiua' hontstldade, pu»
deus ter despertado tantos entusiasmo* t tamanhas dedicações
£' que trazia em >i o cunho dot predestinados t a tist papel mu-
sidnico Jamais pensou tm jurtar-se, antis" provocou ou aceitou
flojío.síimenfc situacôfs que lhe pareceram adequadas A sua atua-
ção decisiva. Nao ira um ambicioso calculista ou um vaidoso quedesejasse o poder « a evidência para locupletar»** ou exibir-se,
mes apenas para desempenhar, a nu modo, a missão para .que '.
*e juipava talhado. Criou as suai oportunidndt», quiyd astutamente,
convencido de que essa tra a finalidade dl sua vida, Mal tra tin»
ccto nesses anseios de mando, como it tivesse a intuição de qusto assim poderia reail.ar alguma coisa dt bom c prestar os sei-
viços que desejava ao. país. JB prtstou-oi, ma a csrtua que ficouds sua ação intlmorata e sa concrstUa na frase qut i um lupar

. comum nas «poças qus «« sucedem.' "O Brasil precisa de outro ."/loriano". tsse desejo popular de/ine os contornos do utrdadtiro
monumento que perpetua a sua memória, fite ndo avulta na pia»nicie dos acontecimento* que,formam a trama da História "por*
que it lhe operara tm tomo uma dtpriMao pro/unda"; aaioan»
tou-sc pela sinetridadt do* propdíito* e *obr*«aiu na massa, tn»
/rtntando Jiguras qut Jamais *c, curvaram, pela tntelioéncui ou
peta intransigência, mostrando a stm razão de Euclidcs da Cunha
em assim julgá-lò:. Como disse Alctndo Guanabara, "o tipo do.
Marechal Florlano * dos mais curioso* que o historiador futuroícni de estudar. Raramente haverá um homem político de quemte tenha dito tanto bem e tanto mal; cujo caráter tenha' provo»cado tantas t tão contraditória* opiniô>sj cuja pewonalidadt «cuja acio tenham suscitado, ao mesmo tempo, tanto entusiasmo etanto ódio. Isto basta para significar qus íl* náo é.um homem vui» 

'.
gar, e quem" o cohhectr podsrd di«r, ate, que i .«actpcionatmenti :
raro, tio raro que dificilmente encontrará uma /drmula preciiapara defini-lo". *;'..-, '¦

Nasceu Ftoriano Vieira Peixoto a 50 abril de 1839, em Ipioca,município de Maceió, Alagoas, sendo criado por um tio, que oencaminhou para a carreira militar, conforme uocpedo do Jovem.A 1» de maio de 1857 oistntbu «le praça, voluritàriament*, furandobandeira « tm 1861 matficúlava-»e na Ejèoia Militar, onde /oi co»leoa do* futuro* barões do Rio Branco e Jaceoual. Promovido aMpitflo «m lB65V'.partÍclpou da gutrra do Parabuái, começando «m'Uruouaiana. Tomou parte depois-.nos combate* de JSitcró Btlaco,Tulüti, Tttnpó,- Itotorà, Aval, íomas Valeniinàs, Peribebul e Cam-
l)o Grande t, finalmente; na campanha de Aquidaba. Terminada a
guerra, bacharélou-se tnt. 18721-tm. ciência*, físicas' c matemática*

;p*!á Escola Centrai, depoi* Politécnica. Promoviáo a coronel tm74, à otneral de brigada ém;88,e íi maTcciiai.de campo em 88, ,eraàjúdante-oeneTdí do Exército {correspondente'; hoje a chefe do Es- • -
tàdó Maior), quando st pfóèlambu]d República. Em 1881 /oi prt»sldente- de Mato Grosso, ministro.de Guerra durante o GovernoProvisório e uice-presidéríti da Republica .em 1Í81. A 23 de no»vembro de 189S assumiu a presidênota dt; Repii^lica, após a rt-wijtcia de Deo/Soro. Durante a revplta diíMsquajira defendeu o
principio da legalidade, merecendo b çognome/de "Marechal dt¦ Ferro". Paitctu Flóriánd •náèstbçlo dt .Õivisàv 

''garra 
Man*a, tio -

£«tado do Rio, d 29 de Junho de 1885. Seu corpo fói traiido para «¦igrejaí da Çrúí. dos. Militares,. constituinSb siti enèerramento umaVardadéira apoteose. ;-'';/'';.;;'''
. •*:"' , - -N; C.

" SHÁKESPEARIAtIA n

TÍRÇA-FEIRÂ, OJECITÂl
, DO VIOLINISTA RUBEN ;

•y; ¦'¦¦;; 
YARGA

')Sn 
virtude 'de contrsíenipos sur-

gítios na fixação ds data de estréia
da temporada de . Ballet, a Cultura
Artística se viu obrigada á ceder ao
Teatro MüWcIpaVsuà noite do dia 2
de maio, ocupada já, com o violinln-
ta Ruben Varga, que teve seu recital
transferido psra o dia 3, terça-feira,
às 21 hous, no referido teatro. Vâ-
lidas serão para o dia 3. as entradas
distribuídas com a data de ,2 de maio,
Ruben Varga executará em seu pro-
grama obras de Bach, Beethoven, De»
Wtissy, -Mendeíssohn, Bazzini, Vila
l*boS| ,Z|ôlt- e Sarazate. ; ';•

AUDIÇÃO DO SOPRANO ANNA
| ^1 N0LDIN6

.. . *

4T°m«r« vsile no. programa "Músi-
ra e Poesia",' amanhã, das 14 ái 15
horas, na Rádio Roquctc Pinto, que
obedece á dircçSo de Sylvlo Moreaux,
o' soprano Anna Noldlng, que —
acompanhada ao piano pela profa.I.ydia Fodorolskl apresentará o se»
SUintc programa: "Spirate pur Spi-
rate1', de Donaudy; "Beau sdir", de
Ucbussy; "Ah! qul brulla d'amour"
de Tschaikowski; ''Sonpecchi flori",
de Mascagnl; "AiulSo»' de Jayme
Xlvallc; "Amor" de Martinez Grau;"CaneSo", de Marcelo Tuplnambá;
ei "Cobra'grande1', de Waldemar Hen-
rlque. Na parte literária do prosra-ma, tomará parte a deciamadora Thais
líoríridà Pintb.'
-?

ÓPTICA MODERNA
: ARTHUR JACINTHO RODRIGUES

Vl^^f Vt^í^/
RUAMEXÍCO^aC

MORREU 0 TENOR JOHN
¦ FRANCIS SULUVAN 

'

PARIS 29 (U. P.l. Aos 77 andai de
idade, faleceu ontem John Francls
Sullivan, que foi um notável tenor.
Natural de Corlt, na Irlanda, onde
naíçeu em 1877, Sullivan alcançou a
faíria' por sua voz e, ehtre 1919 e 1927,
visitou a América do Sul em. várias
ocasiões, tendo cantado também no
La Scals, de Milão.

PUBLICAÇÕES

¦>-,"

Recebémol' e agradecemos a re»
messa pelo Conselho Nacional de Es»
tatistica, das seguintes monografias:

S/ía Gbnçalo — Mais um folheto,
agora' sobre Sâo Gonçalo, está sen»
do distribuído pelo Conselho Nacio-
nal dè Estatística, na sua coleção
de monografias municipais; A comu-
ns de SSo Gonçalo ocupa lugar des-
tãcadissimo no Estado do Rio de
Janeiro, quer como 3° centro indus»
trial fluminense, quer como um dos
seus quatro municípios mais populo-
sos.' A inopse do C.NE. aborda,
além dos aspectos demográficos e
econômicos, n situação cultural esa-
nltárla de São Gonçalo, sua forma-
çf-o histórica, etc.

Bento Gonçalsves — O município
gaúcho de Bento Gonçalves, que é
o maior produtor de uva do Bra-
sil, foi objeto de. uma sinopse do
Conselho Nacional de Estatística, e-
laborada dentro do seu programa de
difusão de conhecimentos relatvios i
nossa vida municipal. Esse adianta-
do centro vltlcultor apresenta cara-
cbrfsMcas demográficas e econômíc-
cas próprias, que são estudadas na
sintética monografia do C.NE., ao
lado de aipectoi históricos e cul tu-
ra'Si

Recebemos as seguintes:
Philip* Technicai Re vi cm, n. de

fevereiro; Boletim da.Embaixada da
Guatemala na' Republica, Argentina,
sobre; "La verdad sobre los aucesos
ocurrldos en Guatemala desde 1944 a
1954., ".' ' '

'»•
HISTOIRE ET RELION

Uns Hetours — ste Thcrcsc de 1'F.nfant. Jesus, CrS 27.00. Rlvlere
Le dogme de Ia Ucdemtlon aprei Sta. Augustln, Crf 35.00. Ssltct
Lei rcordlnations, etudv tur le sacrtment de 1'nrdre, CrS 27,00. Sal-

valcnac — Jesui.de Nazareth, roi des Julfs, Crf 40,00. Slcard —
1,'mh (e Ia liturgia, cr$ 60,00. Slomkomskl — L'ctat primltif de
1'homme d.ins Ia tradltlon de 1'eglise, avant St. Augustui, Cr$ 32,00.
Stercísv — Cercmonlal dei ordlnatlons, CrS 18,00. Thlls — L'emelgne»
mentdeSt. Pierre, CrS 21,00. TIxeront — Melange de patrologle et
d'hlstOlre des dogmes, Cr$ 18,00, Tlxeront — L'ordre et les ordlna-
tlons, CtS 18.00. Trebuticn —• LíVüfes d'£ugènle dé Guerin, Cr$ 35,00.
Vacandatd — Etudes critiques d')iistolre rellgleuse, CrS 18,00. Van
í)en K.vnde — Les normet de 1'enseigneinent dan* Ia lltterature pa-
trlstlque dans lei troii premleri ilecles, CrS 75,00.

.' Pedidos pelo ReembAIio. Poital
8BICÒBS CARAVELA LT»A. — Ç. P. 3051 — Rio de Janeiro

(100044)

ASSOCIAÇÕES .
Centro Ncrte-Rio.grandcnie

O Centro Norte Rio-Grnndense re-
alizará hoje 4s 15 horas, em suatede, uma assembléia-seral, destina»
da a eleger a direção que o go-vernará no Wénio 1953-57.
Sociedade dos Homens die Letras do

Brasil
Realizar-se-á hoje ás 17 horas, no

salão do Clube Militar, uma reuniãoda Sociedade dos "Homens de Le»
trai do Brasil". Entre os assuntos
a serem tratados Inclui-se uma. pa-lestra do sr. Hugo Laérelò de Bar-
ros, que dlssertará sobre o' tejnâ"Desajustados Sociais". Para éise fa-
ato foram convidados o presidenteda República, ministros de Estado,
autoridades civis e militares. -

COMEMORAÇÕES
30,o aniversário de morte dè

Moacyr de Almeida
Amanhã, As 16 horas, diversos in»

telectuais baianos vão, homenagear
Moacyr de Almeida, autor de "Gri»
tos Bárbaros", falecido há trinta
anos passados. ;¦:,--Esse grupo de*homens, de letras,
constituído dos escritores Astérlo de
Campos, Di Martins de Oliveira, Pra»
do Ribeiro, João Guimarães e Os-
car Przewodowiki, fará uma exalta
ção da obra daquele notável poe<ta carioca, junto i sua rierma, no
Passeio Público.

CONFERÊNCIAS
Igreja Positivista do Brasil

Ssrá realizada amanhã, ás- 10 ho»
ras, no Templo da Humanidade, na
rua Benjamin Constant, 74 (Glória),uma conferência pública sobre: "Fi-
losoíla Primeira — -Apreciação |e-ral das leis mentais". Será orador
o sr. Augusto Beltrão Fernetta,

IN MEMORIAM
Professor Miguel Couto

Comemorando a data do nonagési»
mo aniversário natsliclo do inólvi»
dável professor Miguel Couto, os
seus antigos internos ds sétima--en»
fermaria da Santa Casa da Mise-
ricórdia e demais discípulos, man-
darão celebrar missa pela alma do
eminente e saudoso mestre, na pró-
xima segunda-feira, 2 de maio, ás
nove e meia horas, na igreja de
Nossa Senhora da Conceição e Boa
Morte, á ro» do Rosário, esquina
da avenida Rio Branco'.

Deputado Carvalho Neto
ARACAJU, 29(M) — Por motivo

da passagem do 1- aniversário tio
falecimento do deputado Carvalho
Neto, a Faculdade de Direito inau-
gurou, em teu salão nobre, o retra-
to do saudoso jurista, que foi teu
p.' aelro diretor.'A noite, a Assembléia Legislativa
realizou léssão solenw em homena-
gem á memória do grande peniten»
clarista. brasileiro.

VÁRIAS
O Brulla Klubo Eiperanto a Ander-

sqn
O Brazila Klubo Espeianto >!*!!-

cará a tua reunião de hoje, às
16,30 hi. ao contista dinamarquês
Hans Christian Andersen, cuja bio-
grafia será lida pelo sr. Amarillo

de Carvalho, devidamente traduzida

oara • o. esperantó. O autor da obra
: o professor SVen Moller Kristen-
,en. A; icgulr; ;a sr,-, Clara. Zukoke
erá o conto "As novas vestei do
Rei", em tradução de Zamenhòíf,
o dr. Luis Carlos Dângelo lera lima
parte da biografia em tipo "Brail-
le". O local é A Praça da República,
64, 1- andar.

Vai representar a Academia
Brasileira

Na última reunião da Academia
Brasileira de Letras íoi designado
o acadêmico Levi Carneiro para re-'presentar a Casa de Machado de As»
sis no Instituto Brasileiro de Edu»
cação, Ciência c Cultura. -
Bolsas dt estudo Sobre administração

municipal ¦
Õ Instituto Brasileiro de Admlnls»

tração Municipal, este.: ai.o,. além
de continuar a publicação mensal•ilctim ''Noticias Municipais",

i a méis de 2.400010 prèfei»•lidsos dos problepias mu»"A" ) Brasil inteiro, 'pretende
-imã série de monografias
sobre assuntos de lnterês-

.. os. prefeitos, e vereadores
do' ifrasil.v , . • ,,

Estão ..também sendo selecionados
candidatos para uma bolsa d.e estu-
dos sobre Administração' Municipal,
nos Estados Unidos, còm -a coope»
ração' do governo americano. Cerca
de 10 bolsistas serão enviados em
setembro para ' a Universidade- de
Denver, onde permanecerão n^veme-
ses realizando depois um «tstágio
nas administrações municipais em cl-
dades americanas conhecida» pela
sua eficiência e operosidade.'

O IBAM está também preparando
monografias que serão apresentadas
durante o primeiro Congreito de
Municípios. da Paraíba' a se reali-
zar no fim do mês de maio, ¦

Outros aisuntos relacionado! com
o' programa do Instituto, tais como
realização de .curso , por correspon-
dência e preparação do "Manual do
Prefeito e do Vereador", serio dis-
cutidos na reunião do Conselho de
Administração db IBAM o.ue « rea-
lizara na próxima-"quinzena d*, maio.

; Concurso i par*' geógrafoti Rcalizá-sc hoje, à Avenida Beira-
Mar, 436, 13,- andar a, prova de
Geografia1 Física do Concurso . para
provimento das - vagas existentes no
quadro '¦ de:' geógrafos. do . Conselho
Nacional de Geografia. ConpOem a
banca' examinadora-- oi' professores
Aziz Naclb. AVSaber, Orlando Vai-
verde '.a João Dias da Silveira' 

Prêmios Fábio Prado de 1954 f í
Deverão ser dados t> jpublicidadehoje, de acordo com o Regulament

to, oa reiultadqs: dos Prêmice-Fá*
blo Prado de'1854, que compreen»
dèía <tr4í iís6esí poesia, ensaio e es»
íuúos brasileiros, Concorrem sos
Prêr.Mos 89 cseritorés, sendo 53 poe-
tss, 22 nsaistas e 12 pesquisado-
res doe problemas nacionais. O vá-
lor de cada um dos prêmios é de
25 mil cruzeiros. As Comissfics J-ul-
gadoras estão assim organizadas: l)
Poeta: Adolfo Casais Monteiro,
Paulo Mendes de Almeida e Péri-
cies Eugênio da Silva Ramos; 21
Ensaio: Sérgio Milliét, Fernando de
Azevedo e João Cruz Costa; 3) Es»
tudos Brasileiros: Yan de Almeida
Prado, Sérgio Buarque de Holanda
e Mário Nento. '

Cursos avulsos na Unlvcnldade
-.Rural ';

Encerrar-se-ão hoje, no Serviço Es-
colar da universidade Rural, situa-
da no Km 47 da Rodovia Rlo-São
Paulo, a* inscrições para os Cursos
Avulsos de Avicultura - Intensiva e
Aradores e Tratoristai, dentro das
instruções do "Diário Oficial" de
4-2-1955; e par* o Curso de Eníer-

i - ..rSt^ggggggsiK^i^ggg* fln nHkb c\> Viií^íC^1 ^íÉ^llPi^ll^i

Khatarine Hepburn fez sua primeira investida shakcsperiana
na Broadway, em 1950, numa produção rle James Bailcy:"As•You Like It". Atualmente está ensaiando no "Old Vio", a fimde intetrrar o cast daquele famoso grupo que excursionará pelaAustrália, representando '.'The Merchaut of Venlc«"i "The Ta-,: min*; of Shrew" e "Mcasure for "Síèasure". 

»

CINEMA
GUARDAS E LADRÕES

(Guirdie e L a d r i)
•$> Dilrtçdo de Sttno e Moniceili * Ctndrio dt Sttno, MoniceUt,

Aido Fabrini, Frajano, Maccari, bastado numa história de Pitro
Triiíiii • Tatografla de Mario Bava * Música ds AIt*sandro Cicoa»
nini • Ettnco: Alan Fabriíri, Totó, Ave Ninchi, H'illiam Tubo», Rot»

*ena Pode»td, Ernesto Almirante. — Ponti — D* Laurtntii» (Art-
Film»), 1851. .

Abril é o mês shakespearfano. por
excelência, já .que a' tradição .geral»
mente,aceita na Inglaterra reza ter
Willlam Shakcspeare nascido a 23 de
Abril, dia de São Jorge,, na Jibje. le-
gendária Stratfbrd, Nada. mais,opor»
tuno, portanto, que neste último dia
do mês shakespeariano divulguemos
uma resenha daquilo - que. de mais
atual possa ser dito .sobre a obra rio
grande autor dramático.

1 Ô; "Old VlcV, está apresentando
em sua temporada de 55, duas jovens
figuras predestinadas a um sucesso
Impcr: John Ncville e Virginia Mc
Kenna. Os dois, que apareceram em"Richard II" e "As Vou Liltie It", en-
ssiaitt atualmente "Henrique IV",
cuja produção está sendo aguardada
com muita ansiedade. Virgínia Mc-
Kenria no papel de Rosalind, em "As
You Ll!:e It", foi saudada unanime-
mente pela -critica como üma ¦ das
criações mais felizes dos últimos
anos, pois sua juventude e beleza,
aliadas ao talento, oasavtm-se mara-
vilhosamente com as cxígênclEs ideais
do pap.el. Infelizmente os compromli»
sos 'cinematográficos- afastarão Virei-
nia do "Old Vic", em 1956. •:':

*. A montagem de "Hamlet",
atrás da cortina de ferro.'no Teatro
Pushkim, de Leningrado, foi um au-
têntico' êxito, A produção foi dirigir
da 'pov Kosintzev, contando com bela
partitura musical 'especialmente com-
poita por Shostakovlch, cenários de
N. Altman e interpretação de
Freindlich no papel central. ' B.

* A TV britânica vérri^dé àpresèn-
tar-"O. Mercador de Veneza" numa

FALECEU EVAMOORE
"Churctiill era o mais
travesso da Turma"

MAIDENHEAD, Inglater-
ra, 29. Faleceu aqui, ontem,
Eva Moore, veterana atris
e mie da primeira esposa
de slr Lawnsnce Olivler. Con-
tara 85 anos de idade. Antes
de iniciar a sua carreira rio
teatro fundou uma escola de
dança em Brighton, estância
,dé veraneio da costa meri-. dional, onde Winston Chur-
chiíl foi um dos seus alunos."Êle erá o mais travesso da
turma" —• dizia Eva Moore
em relação ao ex-primeiro*
ministro. (R.), ,

magems'Veterinária, de acordo com
as bases publicadas pelo "Diário Ofi-
ciai" de 14-3-1955. A exigência in-
telectual íêiiã é uma prova de co-
nhecimento primário. .
Posie n» Academia Literária Feminl»

na do Rio Grande do Sul
Porto . Alegre, -29, — • A Academia

Literária Feminina do Rio Grande
do Sul,- realizará, hoje, dia 29, uma
sessão solene de- posse da académi-
ca Carmem Vianna na Cadeira nu-
mero-18, sob á égide' da poetisa rio»
grandense Antonieta Lisboa Salda-
nha. A cerimônia terá lugar no. Sa»
lão Nobre da Associação Rio-gran»
der.se de Imprensa, ás 20 horas.
Encerrando a reunião, falará o depu-
tado Adror.ldo." Mesquita' . da Costa,
saudando na pessoa da nova aca-
démlca a terra taquariense, berço de
Carmem Vianna e sua patrona, An-
tonieta Lisboa Saldanha. A poetisa
Carmem Vianna é autora de "Ma-
drugada", "Canção da Bua Deser-
ta", "Palavras que eu só entendo",

réplica dò estilo Elizabetano. A ln-
tenção, se méritos possuiu, decepcio
nou na prática entretanto, pbls sò
mente.a abertura do espetáculo im-
pressionou pela «constituição' feita
do velho e tradicional palco do "Glo-
be''. Foi, segundo a imprensa, a única
coisa de elizabetano què o espetáculo
realmente, apresentou...

John 'cflèlgud e.Peggy Ashcroit
anunciam uma tournée shakespearia-
na, com "Much Ado" e "Klng Lear'
A primeira das peças será dirigida
ct!o próprio Glclgud, com cenários'Jc Mariano Andreu, enquanto a se-
Zunda será dirigida por George De-
vine, coin cenários do japonês Nogu-
chi. Lcslle Brldgewater compoz a
música para "Much Ado" e Roberto
Gerhard pára "King 

.Lear". A dupls
pretende excursiqnaÍMxiía Europa,
visitando a Alemanha, Holanda, Sui
ça, Áustria e Tcheco-Eslovaquia,

Os famosos espetáculos de Strat-
ford continuam acumulando sucessos
As primeiras oito semanas da tempo»
rada foram' consideradas simplesmen
te sensacionais, falando os número:
melhor que- qualquer outro registro
63 performances, cada qual para umr
assistência média estimada em 130C
espectadores, o que nos dá um total
aproximado' dé 82.000 pessoas. As re-
servas ultrapassaram, em muito. e*t*
capacidade, o que bem demonstra
como o público retribui a qualidade
dos festivais montados no. berço de
Shakespeare.

, Uma boa história, não multo bem
acionada por Stcno e Moniceili, que,
entretanto, não a desperdiçaram, faz
<<e Guardiã -e Ladri, a mais divertida
daé comédias que r.os mandou, de-
pois de Prima-Communione (Sua Ma-
jestade, o Senhor Carioni), o cinema
italiano. A idéia original é de Plero
Tellini, e tem, em multas passagens,
um sabor zavattlr.iano, precisamente 0
Zavattinl do citado Prima CommurUo-
ne, de BlaseMi, Para qu<i Cuo-die;"«
Ladri viesse s ser algumà^çoisá miis
do que umà comédia engraçada, bas-
tarla uma direção üègvira. ainda des-
pojada de artlfiicios, Cymo -provável-
mente lhe teria dado Biasetti.

O cenário de' Guardie e Ladri ga-
nhou um prêmio, no Festival, de Can-
nes, de 1952 — pi-Cmio que não chega
para dar uma idéia de seu vslor, de
Vez que os juizes desses Festivais «tão
capazes de ignorar um Executiva Sui»

. (Um Hornern e Dez. Destinos) e
um Ruar Windou), (A Janela Indls-
çreta), pórqúãoseu;Vdevér'' é evi-
tar a atribulcãóVde;pjrèmjói,'aífiimès
americanos. Apesar do prêmio éin
Cahnes, é -Imagihoea,- inclusive na «0-
lução dada >:<iwtas. sltüaçcifÁJa "his-
tória- de "Gufcfdle 

¦»'-. Ladri,. qjje/nos
couta como um guarela,,. áj>ós."ipersè-
guir, deter- é dsixar lescinar''úm lá-
drãò,' é obrigado ; S t .ehcoritrá-lo de
qualquer maneira, .pois, esgotado o
prazo de três meses que-lhè dt o'ie-
gulamento, será demitida, « também
protessado, ainda que ern'30 anos -de

O Cálice Sagrado

serviço tenha sido exemplar i rui
conduta. Entretanto, no último dia
disse prazo, ao. capturar o ladrão, o
guarda precisa ser empurrado pelo
preso, no caminho para o distrito, nu-
ma inversão da lógica que • real-
mente um "achado"'.

Algumas teqUencias provocam boas
gargalhadas, como a da longa peree»
guição do ladrão, no início, durante
a qual o guarda é acompanhado pelo
americano lesado c e. chauffeur que
<;úer o pagamento da corrida. Me-
lhor, ainda, é a da chegada do la-
drão a sua casa, çom a revolta que
experimenta' em face da redação do
filho, que, aem o saber, descrevera no
caderno de deveres. a "profissão'» dq
pai. E é imaginoso o isto de fica-
rem amigas as duas famílias •— a do
guarda, qu«, á paisana, tenta localizar
o seu homem, e a do ladrão » antes
que perseguidor e perseguido •* de-
írontem,

O filme é agradável, embora te-
r.hamos de lamentar que n5o kouves-
se alguém mala firme ao leme. Z tem
em Fabrlzzi e Totó, neste sobretudo,
doi«l Intérpretes que se ajustara per-
feitamente aos-papéis do guarda « do
ladrão. E no epílogo, quando o poli-
ciai e ladrão confraternizam o * To-
tó quem tem de confortar,Tabrlizi,
percebe-se que o "neo-reellsmo", em
vez de "socialista", deveria aer có»
mico, voluntariamente.

MONIZ VUNVA

RONDA
ZIE1.IBINSCK trabalha ativamente

nos ensaios de "Volpone", sem con'
tudo estar ainda com o elenco deíi-
nitivamente escolhido A montagem
desta peça vem satisfazer um velho
sonho de Zicmbinsck, pois desde os
tempos dos "Comediantes", sempre
um ou outro motivo impediu que es
ta sua ambição se convertesse em
realidade.

OARLOS MURTINHO está traba
lhando no Rio Grande do Sul, entre
os estudantes, mas tão logo cumpra
o seu contrato partirá para São Pau-
Io onde Lotte SÍeverg o convidou pa
ra dirigir uma peça. Murtinho é um
dos mais jovens e aplicados dos nos-
•os diretores.

MARIA DELLA COSTA não traba
lhará cm "A Moratória*', peça de
Jorge Andrade com que seu elenco
reaparecerá em São Paulo, dentro de
sete dias. Esta ausência deverá tal
Vez. prejudicar um' pouco do êxito
que 'íA Moratória" normalmente ai
cançaria, já que o nosso público ain-
da se orienta bastante' pelo estrelis
mo. Ratto, que dirigirá a peça. con
sidera o original deste novo autor co-
mo uma produção de primeira quah
dade. "A Moratória" aborda a cri
se do café, de 1930.

t
OSCARITO e família alcançam

muito sucesso na Cinelândia com "O
Golpe", Está provado pois, que o
público acompanha o popular ator
em qualquer emergência, sem olhar
multo para a produção apresentada
O que querem é mesmo o Oscarito,
seja lá -como for..,

CARMEN SYLVIA é uma dai no-
vas atrizei projetadas pelos "Dlalo-
gos das Carmelitas'', atual cartaz dos
Artistas Unidos nó Copacabana. A
peça de Bernanos subiu a ceha num
momento dos mais oportunos, dando
ensejo s que o público católico con-
tasse com um espetáculo digno da
projeção que vem alcançando o|
XXXVI Congresso Eucarlitico Inter-j
nacional.' j
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Jack Palance, Virginia Mayo

? "The Silver Chatice", produpflo da WD tm Cniemaücopo &
WáriierColor,• deriva da novela de Thomas, 'B. Costain (mais de
2.000.000 de exemplares vendidos), qiic Lcsscr Samuel» nrinptou à
tela — e que gira tm torno do qut teria acontecido no cdliçc usnrio
na última Ceia. focalizando os tsforçps do*" cristflos' para prescrVd-lo
t fazè-lo um símbolo dt sua religião para ,a* gerações futuras. Dl-
riaídó por Victor Savillt, o /llmeilaprtienta .a deliciosa" Virginia^ Mavp
(que veremos, ante*, em "Kinff Richhrd and Ôié-Crusader*") como
Helena, a assistente de Símio, V'Mágico, íste,' ó vulto mais imprèi-
sionante da aventura, interpretado- por Jqcfc Palance¦•-»»¦ enquanto
Pitr Anosll é Deporá, a suave e bonita neta de José de Arimatéla
(Ifalter. Kampdcn), e um novo'ator,'Paul Neivan (fisicamente pa-
recido com Marlon Brando), 6 Basil, o escultor grego que modelou
o cálice. Outros intérpretes: Jaseph 11'iseman (o quase alucinado
Mijam!*».), Alexanier Scourby (o apóstolo Lucas), Lorn* Creena
(Ptdro), Jacques Aubuchoh (Nero),;, Michael Pate (Aario) e lau
Wólfe (Theron). A fotografia é de-WÜUam V. Skall, dizem que em-
pregando, alaumas vezes, sjmbóUcqméote á côr: dourados, os "scú"
de Jerusalém; côr dè mármore, -o* "déoors" que representam a ei»
dade dt Antiochia; rjr.íto t verme.thd, o* de Roma. A fita foi tória
planl/ícáda por Rol/ Gerard," da Metropolitan:Opera, e o comentário
musical i de Franz l^axma».' ¦. • - I;; . ..-j)..- 

'¦',¦-. 
.,* '., .

Nenhuma emprtsà, rio momento, tim mais- fitas- sabre. a Atitisui-
dade como a l^amtr Brothers, qut, nfém dj' "Tlic' SilVtr ' Chalicc"',
produziu" "Heien. o/.-.Troy", (diretor. Robert • Wiscj e ''The Land àf
th* Pharaohs" (história de Faulkntr, .dirioida por Houiard Havsks).
Meimo porque a 20th Ctrttury-For,, que produziu "Th\e .Rol)e". (O
Manto Sagrado), "Demetritis and thÍB Gladiators" e o ainda inédito
(no Rio) "The Epyptian", ndopartce iicílnddq * continuar èxplo-
rando as aventura* bíblicas, epipeia* «,-preço-romanai. "¦ ••}W ,•

Festival dò Distrito (ou da abacaxi) : ?;;
. Recebemos do Departamento do Turismo e Cettamés da Prefei-

tura, a seguinte nota: ' ;
' "Reuniu-se, .pela primeira .vezi, a Comissão -'Executiva do •!• Fes-

tlval Cinematográfico do-Distrito Federal, comparecendo ei senho»
res Murilo Berardo, Joaquim Menezes, Paulo VVanderley e .Mario
Sombra, este representado- por Jayme Pinheiro.. ' Ó preíldente, pe».
nhor Alfredo, Eiessoã, pediu áos presehtes que,, em face dai criticas
levantadas contra alguns pontos ria lei. que instituiu. o Festival, êle*
apresentassem sugestões para' a sua modificação, as quais seriam le-
vacias ao conhecimento rio prefeito que. se assim o entender, es en»
viárá, em mensagem i Câmara Municipal.

Ficou deliberado que le estudaria uma definição técnica para"filme produzido no Distrito Federal", de modo que se evite a re»
petição das controvérsias surgidas o ano passado e, por fim, consti»
tuiu-se uma comissão para dar parecer em favor da reforma do
atual Regulamento do Festival, principalmente no que diz respeito
ao sistema de pontos para o Julgamento."

N. da R. — Francamente, não sabemos o que possam sugerir
de útil ou mesmo de compreensível os cavalheiros acima menciona»
dos, com exceção do sr. Paulo Wanderley. Mas é louvável, até im-
periosa. a determinação do sr. Alfredo Pessoa de consertar um re»
gulamento confusamente redigido e cheio de muitas outras falhas.
Ignorávamos, também, que já houvesse sido nomeada a Comissão'Executiva de um Festival que só será realizado em dezembro, Uma
Comissão que é quase a mesma que funcionou no famoso II Fcstl»
vai, o do ano paSiado. Enfim...

dOATES
ÉrJGUIN - Tèl. Í5-72T2 - (Fecha-

da).
CANOAS - Tel. 37-0235 - "Múiica

. E' Dança".
CASABLANCA — Tel. 26-7437 —
f"Nôs. Os Gatos", com Consuelo
i Leandro — Anilsa Leony è Ivar

ná.
CiROS - Tel. 37-1191 — "Música EDança".
9PJNK - (Fechada).
OOÍ.DEN room - (Copacabana ?«•
Uace) - Tel. 57-1818 — (Fecha-
da).

MEIA NOITE — (Copacabana Pala»
ce) - Tel. 37-1Í18 — "Lucho Ga-tlca".

NIGHT AND DAT — Tel. 32-9B63 -
Petcn Sísters e "fcste Rio Mole-
que", com Grande Otelo — Nancy

i Wanderley e Teófilo de Vasconcel-
j los:
|OSK GARDEN CLUB — Tel.

57-7788 — "Rio Mulher", com AurvCahet.
ÍACHA>8 - "Sacha E Carmen Déa".RANCHINHO DO POSTO SEIS —

Tel. 47-2438 — "Música E Dança".
STUt> DO TKO — Tel. 47-2438 -=Müsica E Dança".
VOGUE - Tíl. 57-1881 — "Leny Ever-song".

ÍEATROS
DULCINÀ — "Nova versão da clássicatragédia de Nelson Rodrigues, "Ves-

I tido De Noiva", com Mortneau. Dul-
i ce Rodrigues. Beatriz Veiga e Pau*
I Io Goulart, Direção de Leo Jusi e' cenários de Santa Rosa,

GINÁSTICO - "Uma Certa Cabana".': de André Roussin. pelo T.B.C.
Ptulo Autran, Tonia e Maurício' Barroso sob a direção de Ctlli.

1ERRADOR — "tne Ca»al t De Met-t»*, outro Ron?**"í. r«-- F.va e seusArtistas." Mpi-ío.-u cíít.s<-.

RECREIO - 22-8164 —t
RIVAL — "Mulher De Briga", mata

uma peça de Pedro Bloch para Al-
da Garrido.

REPÚBLICA - 22-0271 -:
TKATRO DB BOLSO — "Do Tama.

nho De Um Defunto", sátira de
Vão Gogó, com a dupla Ludi Veloio—¦ Armando Couto. Até o ilm do
mís somente,'

FOLLISS — "Gente Bem íc Champa»i
nhota", revista de critica ao café»io-
ciety, com Cole e numeroso elenco.

GLÓRIA — 22-9146 — "O Golpe", com jÕscsriio.
JARDEL — (Fechado).
MADUREIRA - "Bota O Café Ne

Fogo...", revista de Max Nunes pa-
ra o reaparecimento de Zaquia Jor-
ge.

JOÃO CAETANO -» "Não Vou No
Golpe", revista de J. Mala, Max
Nunes e Humberto Cunha, com nu-
meroso elenco.

CARLOS GOMES — "Noite Feliz" —
(estréia) — trazendo de volta o
cantor popular Vicente Celestino e
grande companhia. GUda de Abreu
dirige o espetáculo.

CINEMAS - Cinelândia

Capitólio — sa-6788 - "Desenhos -
Comédias — Jornais * Varieda-
des"

Impérle. — 23-8348 — "Amantes St-
creto*". com Odile Versol* e Da-
vid Knight.

Metro — 22-8430 —• «Sete Noivas Pa-
ra Sete Irmãos", com Jane Powell,
Hew*ird Keel. — Em Cinemascope.
(Produção Americana).

Odeon — 22-1508 — "Choque De PsA-
x8es", com Rock Hudien e Marcí*
Henderson.

! Palácio — 22-0838 — "O Escudo ííe-
i gro De Falworth", com Tony Cor-

ti*. Jantt Leigh, David Farrar. —
i Em Cinemascope, — (Produção

American*),

CARTAZ DE HOJE
"Um Grito No Pânta-

Pathê - 22-8795 — "Fanfan La Tu-
lipe", com Gina Lollóbrigida — Ge-
rard Philipa. — (Produção France-
sa). ;

Plasa — 22-109" — "O Drama Do De-
eerto", filme americano de Walt
Disney. — Em ttehnlçolor. •

Rex — 22-8327 - "Fechado Para Re-
forma".

Rlvoll — "Guardas E Ladrões", com
Aldo Fabri-t, Totó e Rotiana Po-
deita. — (Produção Italiana).

Vitória — 42-9020 — "Que Delicia O
Amor", com Donaldo 0'Connor e
Janeth Leigh.

Centro

Colonial — 42-8312 — "O Drama Do•Deserto".
Centenário — 43-8313 — (Fechado Pa-

ra Reforma)
Cineac - 42-6024 "Curiosidade* -

Comédias — Desenhes e Jornais".
Floriano — 43-9074 — "Tanganytka, O

Inferno Da Selva".
Ideal — 42-1218 — "Escravas Do Ha-

rem".
Iria — 42-0763 — "Tanganyika, O In-

terno Da Selva".
Marrocoi — 22-7979 — "Amanhã t

Outro Dia".
Mem de Sá — 42-2232 — "Crime Da

Semana".
Olirapía. — 42-4S83 — "laquina Da

Ilusão".
Presidente — 42-7128 —• "A Milague-

nha", eem "Victor Junce, Crox AU
varado « Consuelo Frarut. — (Pro-
dução Mexicana).

Prlm-r - 43-6811 — uO Drama Ds Sa-
serto".

Rio Branco — 43-1630 — "Carnaval
Em Marte".

São José — 42-0393 — "Sonhar t Ti-
cil", com Antônio Silva e Laura Al*ves. — (Produção Portuguesa).

Bairros — Subúrbios

Abolição — "Amante* Secretoa".
Alfa — 29-8215 — ,"Ot Três Mosque-
teiroí". ,

Alaika — "Amantes Secretos".
Alvorada — "Fanfan U Tulipe".'
América — 48-4819 — "Choque De

Paixões"'.
Art-Paláelo — 37-2795 — "Fanfan La

Tulipe". com Gina Lollóbrigida —
Gerard Phiiipe. — (Produção rran-cwa).

Astória — 47-0466 — "O Drama Do
Deserto".

Avenida — 48-1667 - "Que Delicia
O Amor".

Atttca — 45-6813 — "Guardas E La-drfies".
Bandeira— 27-7575 — "Loueuris De

Milionário".
Baronesa — "O* Três Garimpai-
ros".
Be!nv-r — "Tanganyika, O Inferno

Da Selva".
Bento Ribeiro — "A Dupla Do Baru-

lho".
Bonsuctuo .—. "Escravas Do Ha-

rem".
Botafogo — 26-3330 - "Choque D*

Paixóes".
Brat dt Pina — 30-8178 — "Tanga-

nyilsa, O Inferno Da Selva".
Carioca —' J*-*l7â — "Amante* Se-

creto*".

Campo Grande — "Ao Sul De Suma-
tra".

Caruso Copacabana — "Guarda* E La-
dróe»". . ', .

Cachambl — 29-4717 — "Carnaval Em
Marte",

Coliseu -, 39-6753 — "Guardai E La»
dróes".

Catumbi — sa-3621— "Carrtaval Em
Marte".

Copscabana — "Amagites Secretos".
EiUci» — 32-2923 — "Tráfico De -Bár»

barce". •
Floresta — 26-6257 — "Duelo De Mor-;

te".
Fluminense — 28-1404 — "Pelo Vale

Das Sombra*".
Guanabara — 26-9339' — "Carnaval Em

Marte".
Gtéri» — "No Reino Da Traição",
urajau .— 38-1311 - (fecnaao Para

Reforma) •
Haddeck Lobo — 48-9610 — "O Drama

Do Deaerto". •
Irají — 29-9330 — "O Mistério Da

Casa Grande".
Iguaçu — "Escrava* Do Harem".
Unperater — "Guardas E Ladrõe**.

com Aldo Fabrizi. Totó e Rossana
Podertá. — (Produção Italiana),

imperial — "O Amor Resolve Tu-
do".

Ipanema — 47-3808 — "Escravas Do
Harem*.

juvtsi - 39-002 - (Fechado Para
Reformai

Leblon — 27-18CS — "Que Delícia O
Amor".

Lem* — 37-641* — "Filhinho Do Pa-
pai".

Lfopeldln* — "Choque D* Pai»
xóea".

Madrid — 48-1184 — *0 Escudo Ne-
gro De Falworth", com Tony Curtis,
Janet Leigh. — Em Cinemascope.— (Produção Americana). .

Madureira — 29-8733 — "Choque De
Paixóei".

Maraean» — 48-1970 — "Carnaval Em
Marte''.

Marajá — 28-7304 —:
Mariana — 28-13S7 — "Seminole".
Metro Copacabana — 37-9797 — "Sete

Noivas Psra Sete Irmãos", com Ja-
ne Powel, Howard Keel. — Em Cl-
nemascope. — (Produção America-
na).

Metro Tijuca — 48-9970 — "Sete Noi-
vas Para Sete Irmãos", com Jane
Powell, Howard Keel — Em Ci-
nemascope. — (Produção America-
na).

Maná — "A Malaguenha".
Moderno — 842 — "Levante Dos Apa-

chei".
Monte caitelo — 29-2250 — "Choque

De Paixóea". .
Moça Bonita — "Escravai Do Ha-

rem",
Maicote — 29-0411 — "O Drama Do

Deserto".
Meler — 26-1223 »— "A Canção Do

Sheik".
Miramar — "Choque De Paixões".
Nacional — 26-6073 — "C Oltimo

Guerreiro".
Natal — 48-1480 — "Euravas Do Ha-

rem".
OHnd» — 48-1032 — "O Drama Do De-

*erto".
Oriente — 30-1131 — "Agula* Da Ar-

mada".
Palácio sana Crus — "Cavaleiros Da

Távora Redonda". — Em Cünemai»
cope. -

V*x Lobo — 29-9198 — "O Grande
Espetáculo".

VIU Iiabel — 38.1310 — "Vingança
Terrível".

Niterói

- "Amantes Secretos","A Grande Noite De Casa*
» "Amor, E Ódio Na Fio-

Cassino .
Central
ícarai -

nova".
Imperial

resta",
Odeon — "Que Delicia O. Amor".
Palace — "Escravas Do Harem".
São iorge — "Fanfan La Tulipt".
Vera Crus —:

Governador

Paraíso — 30-1080 — "Dellcioia* Noi-1 Trindade —
tei D». Amor". ' no"

Para Todos — 29-4191 — "A Mala-
guenha".

Pax — "A Malaguenha".
Penha — 30-1121 — "Espirito Indo-

mável".
Pilar — 29-6460 — "Carnaval Em Ca-
xias".
Pirajâ — 47-2668 — "Carnaval Em

Marte".
politeama — 25-1148 — "Vingança

Terrível".
Progreiio — "Meísallna".
Ramos — 30-1004 — "Vende Caro O

Teu Amor".-
Realengo — "Vingança Terrível",
Ridan — 42-1693 — "Alma De Re-

negado".
Rita — 37-7224 — "O Drama Do De-

serto".
Bian — 47-1144 — "Choaue De Pai-

xóes".
Roulien —: i iumar — "A Venus D* Bagdad"
Rosário — 30-1889 — "O Príncipe De;.lardlm — "Jornads Sangrenta".

Bagdad".
Roxl — 27r8245 — "O Escudo Negro i CaxiasDe Falworth", com Tony Curtis.

Janet Leigh. — Em Cineraaicope.
— (Produção Americana). Brasil —:

Roysl — "Que Delicia O Amor". C*X,,M — A ««"pente
Santa Crus — "O Corsário Doi Sete l0 •
Mares". Ipaz — "Amantes Secretos",

Santa Helena — 30-2666 — "Música E
Lágrima*".

Santa Cecília — 30-1823 — "Barba
Negra, O Pirata".

Santa Alice — "Choque D» Pai-
a5es".

São Geraldo — "Fanfan La Tuli-
i r»e".
Sio Jerdnimo — "A Princesa Do Ni-

Io".
ganto AíóSíõ — "C Drüis Ver-

de".
São Luis — 35-7679 — "Amantes Se-

cretos".
glo Pedro — 30-4181 — "Guarda* E

Ladrões".
Tijuca — 48-4518 — "Qut Delicia 0;R*x — "TaBganyika, O Buta-a» Da
iunor". '«*!«".

Do NI»

Popular — "A Roleta Fatal*,/

Petrópolls
— "Tirano De Alça»

Pai-

D. Pedro
troz".

Bogari — "Onde Impera A Trai-
ção".

Capitólio — "Choque De
xóei".

petrópolls — "A Grand* Noite De
Caianova".

Três Bios

. i

> »«
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VARIAÇÕES SÔBRE 0 MESMO JB-tfv
Três formulas e iimai soluçãoí drástica para o''impasse!'

sucessão
Marcharemos melancòlicamente para a derrota — disse o sr. Hamil-

% ton Nogueira -T- com a candidatura Etelvino Lins

, As torças atuantes (que forças
seráo'essas?) no cenário político
nacional aceitariam três formulas
para se sair do impasse atual, cria-
do sobretudo pela candidatura do
tf? jango Goulart na chapa do
PSD e -diante da possibilidade do
«r. Ádepiar dc Barros candidatar-
se realmente, como diz qüe o fará.

DESUNIÃO NACIONAL

exame seguro das tendências do
Congresso .nara aceitar essa refor-
ma do regime contra a Constitui-
qão. Parajpoder produzir efeitos
imediatos-' teria de ser votada em
amba^' ás - Casas . do . Parlamento
por; .2/3 <4a totalidade dos seus
merribros^-;

Êüma, operação perigosíssima
a qual os. respectivos patronos não
puderam; ainda controlar devida-
ftietite. JDaí; as hesitações que tem
provocado. ¦ - .

: ELEIÇÃO INDIRETA
Chegámos, finalmente, a tercei-

ra-fórmula imaginada para a so-
iuçapv 'pacífica da questão presi-
derieiál."f, Essa terceira fórmula é
áelèíçao indireta do presidente da
República* pelo Congresso. Vários
líderes estão interessados no caso.
Gpm refeito, não é mais segredo
para ninguém que os srs.. Benedito

- À'primeira- já fracassou, Era

olançamentp de um poderoso con-
corrente i ào sr., Juscelino Kubits-
chek, com o apoio de todos os par-
tidos que não estivessem ligados
ão candidatopessedista emais o

. do presidente da República.
O sr. Marcondes Filho, ao as-

sumir a pasta da Justiça, tentou,
com todos os seus recurso*, que no
momento" eram . enormes, 'empi-

nar" ésse" candidato,i dando-lhe um

gabarito eleitoral suficiente para
enfrentar o ex-governador de Mi-
na?. O sr. Café Filho, entretanto,
torpedeou essa solução, que, em ulj
tima.análise, visava a criação, no;
final da história,, de um ambiente
propício: à retirada de todas as
candidaturas, em benefício, de uma
só, que seria â da''chamada 'umao

nacional". " _ 
fí

: Vamos dizer como o sr. tale
Filho torpedeou essa solução. Ao
mesmo tempo em qüe autorizava
q sr. Marcondes Filho, seu minis»

<ro da Justiça, a coordenar, êle, no
Catete, à sorrclfa, chamava o sr,

Jânio Quadros para a célebre ' bar-

ganha" em favor do general Jua-
rer. Távora. •¦;,£

: Por outro lado, o sr. Marcondes
Filho, a certa altura, sentiu-se im]

possibilitado de mexer nessa "Tor,

te dé Babel", que era a desunião
tjacional, pois em todos os meios
sondados por êle encontrou reaj
does de candidatos. Sim, eram to-
aos candidatos...
.' PARLAMENTARISMO
: Fracassada a primeira fórmula
íormoii-se a segunda, consubstan*
ciada na emenda parlamentarista
íedigida pelo deputado baiano
Nestor Duarte e cuja paternidade
é do sr. Raul Pilla. Está em eyo,-
lução, encontrando sérias resistên-
cias, .Só- seria tentada após uiplniinha afirmação vai desde os

Valadares, Nereu Ramos, Gustavo
Capancma, Carlos Luz, Novais Fi»
lho e outros são partidários dessa
saída. Julgam' ser essa. a mais in-
teressante, uma vez que não fere
os princípios do*, presidencialismo^
Mantinh_»sé a Federação no pé
em que está, apenas com essa al-
teração no processo dc eleger o
presidente da República e' conse-
qüentementé os governadores dos
Estados.

SOLUÇÃO DRÁSTICA

Expostas as três fórmulas paci-
listas, aceitas ou imaginadas pelas"forças atuantes"* surgiria então,
no caso" de-fracasso de tôdae cias,
a chave-reai:dó;problema: o gòl-
pe, diríamos melhor,' a solução
drástica. Convém desde logo as-
sinalar que essa solução não viria
¦:¦> (Conclui na 4.* página)

N|0 CHEGOU AO FIM A CONVENÇÃO ORDINÁRIA DA U.D.N.,
Acaloradas discussões sôbre a eleição dos vice-presidentes do partido — Abandonaram o plenário os convencionais]
do Distrito Federal e de São Paulo — A decisão definitiva sôbre a validade do pleito será baseada em parecerei dos
srs. Afonso Arinos e João Vilasboas — A questão da homologação das candidaturas dos srs. Etelvino Lins e Munhozj

¦da Rocha deverá provocar vivos debates na convenção extraordinária, a se instalar hoje
A eleição dos novos dirigentes

da UDN nacional, verificada, on-
tem, durante a convenção ordi-
nária, ofereceu o seguinte resulta-
do: — para presidente, Milton
Campos, 162 yotos, Artur Santos,
1 voto e Odilon Braga, 1 voto; —
para vice-presidente, Juracy Ma-
galhães, 157 votos, Fernandes Tá-
vora, 125 votos, Adauto Cardoso,
105 votos e.Herbert Levy, 94 vo-
tos; — para secretário-geral; João
Agripino, 1(14 votos e Guilherme
Machado, 1 voto; — para subse-
cretário, Evaldo Gomes 164 vo-
tos e Dulcino Monteiro de Castro,
1 voto. '

Para membros efetivos do "DV-
retório Nacional foram eleitos os
srs. Severiano Nunes (Amazo-
nas), Prisco dos Santos (Pará),
Odilo Costa Filho (Maranhão),
Adelmar Soares Rocha (Piauí),
Virgílio Távora (Ceará), Dinarte
Mariz (Rio Grande do Norte),
Argémirõ" Figueiredo (Paraíba),
Luís Dias Lins (Pernambuco),
Arnon de Melo (Alagoas), Luiz
Garcia (Sergipe), Rafael Cin-
cürá (Bahia), Benjamim de Bar-
ros (Espírito Santo), Galdino do
Vale (Estado do Rio), Carlos La-
cerdà (Distrito Federal), Herbert

Levy (São Paulo), Artur Santos
(Paraná), Adolfo Konder (Santa
Catarina), Flores da Cunha (Rio
Grande do Sul), Gabriel Passos
(Minas Gerais), João Villasboas
(Mato Grosso), César Cunha
Bastos (Goiás), Armênio Santos
(Território do Rio Branco), e Er-
nesto" Laudolino de Almeida
(Território do Guaporé). Nòs
Territórios do Acre e do Amapá
a UDN não tem força suficiente
para se fazer representar no Di-
retório Nacional do Partido. O
sr. Carlos Lacerda não aceitou
sua indicação, tendo declarado, na
convenção, que renunciava ao
cargo para o qual íôra eleito. Seu
suplente é o sr. Frota Aguiar.

Os convencionais da UDN são
em número de 327, mas compare-
ceram 175 e votaram, apenas 165.

PROTESTA O SR. ADAUTO

Quando o sr. Odilon Braga,
que presidia a Masa, anunciou a
votação obtida pelos candidatos à
vice-presidência, o sr. Adauto
Cardoso levantou uma questão
de ordem para solicitar, de acôr-
do com o artigo 52 parágrafo 2o.
dos Estatutos da UDN, a anulação

íeêlo à pacificação política
Dom HelderCâmara dirige-se através do "Correio da Ma,-
ifjyf' áitéãos os Partidos e a seus Udères - Os embates demo-
crátícos da sucessão devem processar-se num plano elevado
e sereno - A preparação do Congresso exercerá influência

benéfica nos espíritos ^
Ná sala dè imprensa, do Pa-

lácio Arquiepiscopal de São
Joaquim, recebeu ontem ls.
Helder Câmàrá 

'i 
reportagem

do Correio da Manhã, a fim
de fazer algumas declarações
sôbre ò ambiente político em
que vive o país è ds. seus pos»
siveis reflexos diante do pró-
ximo Congresso Eucaristico,
do qual é Secretário Geral.

Quando indagamos se esta-
va satisfeito com o moVimen-
to preparatório do Congresso,
disse-nos D. Helder:"Estou satisfeito com tudo
o que se.vem fazendo. Esta

preparativos que se vêm rea-
lizando aqui no Eio, como aos

{ilanos 
organizados para o

erritório nacional, 'sem es-
quecer o trabalho levado a
efeito no mundo inteiro."

Perguntamos então se não
achava que as perturbações
políticas teriam reflexos no
pacífico desenrolar do Con-
gresso. Prontamente respon-
deu-nos ò Bispo Auxiliar do
Rio de Janeiro:"Não digo que não, mas
posso esperar também, e de
fato espero, que, o inverso se
dê, isto Ó, que a prepara-
ção do Congresso, Eucaristico

NO MUNDO POLÍTICO
9 A reforma eleitoral

Jânio Quadros vem ao Rio
Juscelino justifica o lançamento da candidatura de Jango

Convocada para ontem, uma
«emana antes, a Comissão Mista
de Refortna dti Lei Eleitoral náo
pôde funcionar • por /alta dè nú-
mero. Compõe-se de doze mem-
bro*, seis de cada casa do Con-
gresso, Compareceram quatro se-
nadores e apenas dois deputados.

Insistem, entretanto, os politi-
cos, iia declaração de que é pré-
ciso reformar a lei para, morali-
zar os pleitos. Está muito bem.
Mas devem dar o bom exemplo,
trabalhando e não /aliando ao
trabalho.

O sr. Cunha Melo, presidente
do órgão, manl/èstou a sua tris-
tezà diante da ausência dos co-
leoas.

O relator, apesar de não ter
havido sessão, entregou o seu tra-
balho, isto é, o anteprojeto pa-
ra base de estudos.

Foi convocada reunião para *e-
Cunda-ícira, parecendo que, des-
ie iia em diante, as sessões serão
seguidas.
JÂNIO QUADROS VEM AO RIO

O deputado Castilho Cabral, ora nas
funções de secretário do Trabalho de
SSo Paulo, representou o sr. Janto
Quadros no desembarque do presi*
dente Café Filho. Trouxe, também
um» carta do governador de Sâo Pau-
lo para o presidente e com instru»
cães de entrega Imediata.

O fer. Jânio Quadros, cuja vinda ao
Sio estava marcada pára o dia S, an-
tetipou a viagem para têrça-felra
próxima. Trata-se de visita oficial,
mas está no programa nova conferên-
ela com o'Ir. Cífê Filho.

DECLARAÇÕES DK JUSCELINO
EM BELO HORIZONTE

• BELO HORIZONTE. 29 (Asp.).
Chegou, ontem, a esta capttal. o ex-
governador Juscelino Kubitschek, que
conferenclou com o governador Clóvts
Balgado. Abordado pela reportagem,

DESLIZES
NA CONSTRUÇÃO

DQ MARACANÃ
0 processo será enviado
à Procuradoria da Justiça

do Distrito Federai
Examinando «4 autos d»

sindicância relativa à cons-
trução do Estádio do M_ra-
cana o prefeito aprovou o
parecer da Procuradoria Ge-
ral da Prefeitura, e deter-
mtnou a instauração de pro-
cesso administrativo contra
os servidores acusados, bem
como a remessa de cópia do
parecer t de otttras peça» í«
processo à Procuradoria do
DUtr»o Federal, para o
wmP«t*nte pr«c*dimen-
to er« -'¦•

disso: "Candidato nfio deve falar mui-
tò à imprensa, principalmente quando
a politica está em fase de ebulição.
Geralmente »ua« palavras sao inter-
prétadas de maneira diferente, seryln-
do, assim, aos mais variados pretex-

Quanto aos últimos acontecimentos,
afirmou: "Segue a política sua evolu-
ção normal. A agitação, do momento
é normal e sempre precedeu as cam-
panhas eleitorais no pais". ' ',

-A propósito da candidatura do sr.
joSÒ Goulart; declarou: "Assim como
o PSD se jUlgqU cem o direito j»
indicar seu candidato à presidência
tem o PTB o direito de indicar -seu
candidato à vice-presidência. Nao
compete aoa pessedista.i indicar çom
o dedo o nome que o PTB deve lan-
çar como companheiro de chapa do
candidato pessedista".

Informou, a seguir, que. a 13 de
maio próximo, visitará as cidades flu»
minenses de Nova -Iguaçu. Barra do
Pirai. Paraíba do Sul e Volta Redon
da, onde pernoitará. No dia seguin
té, voará para o n6rte de Goiás, de-
vendo visitar as cidades de Itumblara,
Porto Nacional. Aguaracema e Con
ceição do Araguaia, de onde penetra
rá no Pará. visitando Santarém, Bra,
gança e Belém. Em seguida, voltará
ao interior de SSo Pauto.

ADIADO O REGRESSO DO PRÍ-
SIDENTE DO PSP

O sr. Ademar de Barros retornará
ao Brasil dia U de.maio. Disis-nos
o sr. Artur Audrá que a vlaetm do
presidente do PSP. que deveria voltar
dia 8, foi adiada por sugestáo dos pro-
prlos pésseplstas. que acharam mais
interessante a presença do sr. Ade-
mar de Barros no pais apenas depois
de iniciado o mel.

CARTA DO SB. AMARAL PEI-
XOTO A MENEGHETTI

PÔRTQ ALEGRE. J» CM.). Através
da carta entregue, ontem, ao governa-
dor Meneghetti pêlo sr. Nalo Lopes
de Almeida, o sr. Amaral Peixoto, sç-
gundo colhemos Junto a fontes ofl-
ciais, apela para o sr. lido Mene-
ghettl, na qualidade dc presidente do
Diretório Regional do PSD gaúcho, no
sentido de que seja mantida a uni-
dade nacional do Partido Social De-
mocrátlco face ao problema da su-
cessão fcder.il.' Acontece, entretanto, que o sr. lido
Meneghetti atualmente se acha Ucen-
ciado da direção do partido e atas-
tado — conforme vem declarando rei-
teradamente — daa lides políticas, em
vista de sua posição de governador
do Estado. Diante disso, segundo apu-
ramos, nos meios ligados i Frente De-
mocrâtlca, o governador Meneghetti
se íurtará a um pronunciamento po-
HUco formai na resposta ejue dará á
missiva do presidente nacional do
PSD.

A reportagem procurou ouvir o go-
vernador gaúcho. qUe se mostrou re-
servado sobre b assunto.

— "O que tenho a dizer sôbre a
carta — afirmou — * que está muito
bem escrita- vasada de maneira mui-
to. hábil. Merece, - dessa forma, certa
meditação para ser respondida, o que
pretendo fazer dentro dc 48 horas.
Nesta oportunidade. eatSs, darei k di-
vulgaçio tanto a carta recebida como
a minha resposta".

Recusou-se o goverasdor Mene-
ghetti a qualquer revelação sôbre os
termos da missiva. .
POSSE DO NOVO GOVERNADOR

O ROMPIMENTO COM A CAN-
DIDATURA JUSCELINO

SAO PAULO. 29 <M.). .Os meios
políticos de S8o Paulo ficaram forte-
mente impressionados com o gesto do
Correio da ManhS, desligando-se do
sr. Juscelino Kubltsihek. El' houve
auem interpretasse, em termos pes-
simlstas, essa atitude, insinuando que,
se o Correio da Manhg abandonou a

(Conclui na 4;-> página)

exerça influência benéfica sô-
bre os espíritos, permitindo
âue 

os. embates democráticos
a sucessão _e processem em

plano elevado ,e sereno."
Nessa-altura interpelamos

a D. Helder. se não desejava
fazer úni apelo à pacificação.

Aqui í). Helder Câmara iá
não respondeu còm aquela
presteza anterior. Ficou al-
gum tempo em silêncio, pro-
curando palavras, para afir-
mar depois que não convinha
fazer apelo nenhum, pois ti-
nha a certeza de que êle cairia
no vácuo,. acrescentando; que
a pergunta ia.até às frontei-
ras "dè um" terreno muito es-
cbíTégadio; Insistimos, no en-
tanto, mostrando que o mo-
mento era oportuno e que sò-
mente poderia beneficiar a
realização do Congresso qual-
quer palavra de firmeza e se-
renidade.

Só então D. Helder Cama-
ra, depois de atender a umá
de suas secretárias que viera
à procura da lista dos prela-
dos participantes do Congres-
so, se prontificou a atender à
nossa sugestão. Pegou num
bloco de papel e escreveu
com sua própria letra:"Tenho um grande pudor
de fazer apelos, que são quase
sempre platônicos. Mas já

da eleição para escolha dos vice-
presidentes e a realização de um
segundo escrutínio. íáse artigo
diz que as "convenções deliberam
e os Conselhos opinam, por maio-
ria de votos, com a presença de
mais de metade de seus mem-
bros."

O SR. TENÓRIO INTERVÉM
Aí, então, os debates ficaram

quentes. O sr. Teiiório Cavalcan-
ti contestou o orador para dizer
que a deliberação, tinha que ser
tomada com base no número dos
presentes (165) e não dos con-
vencionais (327), pois, se assim
não íôsse, nunca seria possível
realizar-se uma convenção.

O sr. Carlos Lacerda procurouajudar o sr. Adauto Cardoso, mas
foi, imediatamente, contra-apar-
teado pelos srs. Artur Santos e
João Agripino, que demonstraram
a validade e a legalidade da elei-
ção dos vice-presidentes do par-tido. Não era necessária a rea-
lização de um segundo escrutínio.
A essa altura participavam da
Mesa, além do sr. Odilon Braga,
que a presidia, os srs. Artur San-
tos,' Mário Martins e Virgílio "Çá-
vorá. Todos demonstraram
apoiar o sr. Odilon Braga, quan-
do êste resolveu a guestão de or-
dem dizendo que nao via necessi-
dade de novo escrutínio. O nú-
mero de votos apurados no pri-
meiro éra suficiente para garantir
a validade do pleito.

ABANDONAM A CONVENÇÃO
OS CONVENCIONAIS DO "

. . .DISTRITO FEDERAL

Diante disso, o sr. Adauto Car-
doso, exaltado na defesa de um
ponto de vista considerado pelo
sr. João Agripino como fruto da
sua falta de serenidade que o
prejudica em tais ocasiões, levan-
tou-se e disse que a delegação ca-
rioca. diante da tirânica decisão
da Mesa, abandonava o recinto.

O sr. Carlos Lacerda e outros
convencionais cariocas o acompa-
nharam nesse gesto. Muitos con-
vencionais reprovaram em voz al
ta a atitude dos deputados. Era
uma demonstração evidente de que
não aabiam sequer respeitar os
pontos de vista de um correliglo-
nário, transitoriamente na direção
do partido. Em melo a essa repro-
vação, o sr. Mario Martins disse
que o sr. Adauto Cardoso náo fa-
Iara em nome da delegação carto-
ca, pois sendo êle delegado à. con-
venção, permanecia no recinto
prestigiava, com isso, a decisão do
sr. Odilon Braga, da UDN. do Dis-
trito Federal. O sr. Sales. Netto,

dêncla do partido, fora uma des-
consideração ao diretório estadual
e, por isso, preferiam abandonar os
trabalhos.

Diante disso ,o sr. Flores Soares
(Rio Grande do Sul) propôs ao sr.
Odilon Braga que, sem prejuízo
de sua autoridade, pedisse um pa-
recer aos srs. Afonso Arinos e João

Vilasboas, lideres da UDN.,1» Cã-
mara e no Senado, sôbre a 7allda -
de ou não da eleição dos yice-pre-
sidentes do partido. O «r. Odlba
Braga, então,, afirmou quo tó cc»»
sideraria a sugestáo se o» eonvcrt*

que o Correio da Manhã insis
te amàvelmente em perguntar
se nâo tenho algum pedido es»
pecial a dirigir aos Partidos,
não farei pedido, mas expres-
sarei uma esperança. Confio
no espírito público dos poli-
ticos de meu país, e de modo
particular de seus líderes de
maior expressão. Agora que
estamos a menos de três me-
ses —-¦ poderia dizer a menos
de três metros — do Congres-
so seria inconcebível que não
houvesse da parte de todos O W0 convencional carioca, tam
maior escrúpulo em çolapo-
irar. para o afastamento defi-
nitivo de notícias alarmantes,
de boatos imprudentes, capa-
zes de fazer com que se to-
mem de receio de vir ao
Congresso, peregrinos estran-
geiros e até peregrinos do
Brasil."

E assim terminou o Bispo
Auxiliar do Rio de Janeiro:"Até agora, graças a Deus,
continuam a chegar notícias
alvissareiras de todos os re»
cantos <lo Brasil e de vários
países.do mundo. Toda pru»
dência é pouca. Evitemos a
todo custo declarações, que
lidas e ouvidas de perto, soam
como prováveis; mas lidas e
ouvidas dè longe; poderão pa-
recer prenuncio de confusão."

(Conclui na 5.» aáilaa)

G melhor da convenção da UDN :

AS TENDÊNCIAS DAS MASSAS
E OS PARTIDOS DO CENTRO

Adverte a burguesia um convencional udenis*
tq — Disparidade entre o partido e a »

evolução brasileira

béàí tpérmaneceu no recihto.
?*}••¦--;¦ 
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Ao mesmo tempo, .J% delegação
paulista retiròu-se do plenário.
Alegaram seus componentes que a
náo eleição do seu candidato, sr.
Herbert Levy, para a vioe-presi-

CRIAÇÀ0DAS5UBPREFEITURAS
Com o sr. Alim Pedro o anteprojeto da reforma administrativa

da municipalidade

O secretário Geral de Administração
da Prefeitura, sr. Joel de Paiva, em seu
despacho de ontem com o prefeito, fêz-lhe
entrega do anteprojeto da reforma .admi-
nistrativa dà municipalidade. 0 centro
desse trabalho está na criação das sub»
prefeituras, ^preconizada pela Lei Orgânica
do Distrito Federal, que serão èm numero
de 27, além da criação das Secretarias Ge-
rais de Economia e Assistência Social.

Pelo anteprojetoj já em poder do sr.
Aiim Pedro, a Secretaria do interior terá
sob a sua jurisdição todas as subprefei-

turas, estando também prevista a trans-
formação da Secretaria de Agricultura
num órgão mais simples. ' • ¦¦

.Vários Departamentos serão desloca-
dos .da administração ordinária da.Prefei-
tura, passando a funcionar sob o regime
autárquico, ou de empresa privada, ou ain-
da de autonomia administrativa e financei-
ra. Da proposta apresentada ao prefeito já
consta a delimitação das áreas das sub»
prefeituras, da área florestal e "hon aedi-
ficandi", e a relação dos novos cargos de
direção que substituirão os atuais.

O ponto alto da convenção
udenista de ontem foi o dis-
curso do sr. Orlando de Car-
valho, representante de Minas.
No meio de tumultos e pai-
xões pessoais exaltadas, tra-
tou tranqüilamente de um te-
ma realmente proveitoso.

Começou por considerar fa-
lho 6 relatório apresentado pe-
lo presidente do diretório, por-
que notou que nele não havia
a indispensável perspectiva no
tempo. Verificou, ainda, que
o diretório não cumpriu a re-
solução da convenção ante-
rior, rio sentido de que a UDN,
para se tornar um partido po-
pular, tinha de manter contato
direto com o povo, através do
exercício de várias providên-
cias que competiam a direção
partidária.

Para o orador, existe uma
verdadeira disparidade entre
o partido e a evolução brasi-
leira, diante dos fenômenos de
urbanização e industrializa-
ção. Enquanto a UDN perma-
nece estacionaria, progridem
outros partidos de caráter ge-
nuinamente popular, partidos
de massas, que vão aumen-
tando à custa do êxodo rural,
verificado no Brasil na pro-
porção de 12% da população
por decênio.

Disse que, em São Paulo,
está ocorrendo um fenômeno
curioso. Por meio de invés-
tigação científica, orientada
por sociólogos, conclui-se que
as massas operárias dos cen-
tros urbanos, constituídas na
sua maioria por emigrantes
das zonas rurais de outros Es-
tados, preferem ingressar no
PTB. Mas a sua presença no
PTB é provisória, pois os mes-
mos dados .onostram. que, de-
pois de um certo período, ês-
ses operários ingressaria no
Partido Comunista.

Já em Minas, nota-se que o
PTB está formado com forte
percentagerri de trabalhadores

urbanos. Contam-se tios teus
diretórios representantes de
operários, artífices, pedreiros,
serralheiros, ferreiros, etc.» to-
dos como ativos militantes da
política partidária. Os dados
estatísticos provam que a par-ticipação desta gente nas -ire-
ções partidárias locais chega
a 35%, de modo que o PTB,
sozinho detém uma represen-,
tação de trabalhadores maior
que a de todos os demais par-tidos reunidos.

Tais fenômenos, advertiu'.o
orador, revelam que a bur-
guesia deve reorganizar-se pa-

; ra orientar a expansão dos tra-
balhadores no sentido do bem.
comum. Ou a burguesia toma
providências, ou os partidos do
centro desaparecerão.

Para solucionar o problema,
o sr. Orlando de Carvalho vè
duas soluções. Primeiro, a
UDN deve reestruturar-se para'
evitar a decadência, -como
aconteceu nas últimas eleições,
quando perdeu as representa-
ções parlamentares no Amazo-
nas, Pará e Maranhão. .Segun-
do, devemos seguir o «xefn-;
pio da burguesia dos Estados
Unidos, mediante a associação
de fazendeiros e comerciantes
do interior aos proletários dos
centros urbanos, mediante pro-
gramas de interesses comuns.-

A exposição do sr. Orlando'
de Carvalho foi interrompida-
pela exigüidade do tempo. Foi
apoiado em apartes por mui-
tos convencionais, principal-
mente pelo sr. Carlos. Lncer-
da, que propôs a ctiac8t><*-dé
uma assessona técnica na U.
D. N., da qual se posa» *va-
ler a direção partidária, para
efeito de.pesquisas.

Por proposta de outro éon-
vencional, a Mesa deliberou
incluir o nome do sr, Orlan-
do cie Carvalho na comissão
de reforma dos estatutos, de-
vendo o seu relatório ser de-
batido em outra oportunidade.

Alguns lances na Convenção da U. D. N.
Participa ou não do governo? — Munhoz com partido e Etelvino
sem partido — A nomeação do prefeito Alim Pedro e a romaria de

convencionais a túmulos — Um quer as convenções fora do Rio
A tumultuada convencSo da U.D.N. no atual governo pode ter candidato Tranco, », para que se «íètivasse

ofereceu lanôea pitorescos, além de
outro* era qu enão faltou dramatlci-
dade. J4 na entrada da A.B.I., fo-
ram vistos' muito» convencionais em
extática unçfio defronte a uma faixa
ali propositadamente colocada e que
di-ia . com aimplicldade: "Exigimos
Juarez",

À U.D.N. NO GOVERNO

ps que defendiam a indicação do
sr. Munhoz dá Rocha para vlce-pre-
sidente sustentavam que a U.D.N.,
ao participar do governo, estava 11-
gada ao Catete. O argumento é po-
deroso, sem dúvida, mas o sr. Carlos
Lacerda sustentou tese diferente.
Paia tle, a participação da U.D.N.
no governo não quer dizer, necessà-
riamente, que a U.D.N. e o govêr-
no. No tempo d0 presidente Dutra,
o partido teve dois Ministérios, assim
como no governo Vargas teve tam-
bém um ministro. No primeiro caso,
indicou candidato próprio i sucessão
do presidente Dutra e, no segundo,
conspirou para a derrubada do sr.
Getúlio Vargís.

CANDIDATURA MUNHOZ

Estava implícito, pois, que a U.D.N.

CURITIBA. 39 (A. N.K Toroarâ
posse, domingo. Ia de maio, perantea Assembléia Legislativa do Estado,
o governador eleito do Paraná, dr.'-AdoUo. de Oliveira Er»n«t. A invés-" dv*fa do novr* chefe dtr Executivo
paranaense est_ marcada para as J8
hora», no Palácio Rio Branco.J i-

A REFORMA DA LEI ELEITORAL
Elaborado e entregue à Comissão Especial o anteprojeto

A Comissão Mista de reforma da Lei' Eleitoral deveria
reunir-se ontem, nio o tendo feito por falta de número. Dos
seis senadores, dois não compareceram e dos seis deputados
apenas dois estiveram presentes. ¦

O presidente, sr. Cunha Melo, nao ocultou a sua tristeza
diante do fato. _.,_,-_

Marcou reunião para segunda-feira as 10 horas.
O ANTEPROJETO

O deputado Ulisses Guimarães, relator, já redigiu o anie-
projeto de reforma, entregande-o a Comissão para estudo." E' o seguinte:.

"Art. l.o O escrivão eleitoral, re- eleitoral não.for a carteira de iden
cebendo o requerimento de inscrição,
Instruído com qualquer dos documen-
tos exigidos pelo artigo 33 <To CódiRo
Eleitoral, dará recibo do mesmo ao
apresentante. registrando-o no livro
competente, e, depois de autuá-lo, o
íará concluso ao juir eleitoral, que,
dentro dó praio máximo de 5 dias, c
despachará.'

| l.o Se houver qualquer omissão
ou irregularidade que possa ser sa-
nada, fixará o julr eleitoral para isso
prazo razoável,

! S.0 Do despacho que Indeferir o
requerimento de inscrição cabe re-
curso ao Tribunal Regional, Interpôs-
to pelo alistando, dentro"de três dias:
e do despacho que o deferir, poderá
qualquer delegado de partido recorrer
dentre de tr** «tias. .

i 3.o Os recursta referidos no para-
grafo anterior serão julgados pelo
Tribunal RegionaJ dentro de cinco (5)
dií*. " '

' 
Art" l" QusTicfc « documento que

Instruí? o requerimento de inscrição

tidade e surgir qualquer dúvida fòbreesta. poderá o juiz exigir a compro-
vação da identidade,

Art. 3.» Quinrenalmente o jui* elei-
ral fará publicar pela imprensa, quzn-do houver, ou por editais, _ lista dos
pedidos de inscrição, mencionando os
deferido» e os indeferidos.

Art. 4.° O titulo, sob pena de sus-
pensão disciplinar até de 30 (trinta)dias, somente ser_ assinado pelo juizeleitoral depois de preenchido pelocartório e assinado pelo eleitor

Art. S.° O título s«-â entregue, pessoalmente, ao eleitor peio jui_ eleito»
ral, pelo juiz preparador ou por es-
crlvâo eleitoral especialmente desig-nado

.todos og que pediram inscrição já de-
vem estar devidamente qualificados e
os respectivos titulos prontos para en-
trega, se deferidos pelo juiz eleitoral.

I 1.* Os titulos resultantes de pe-
didos de transferência de domicilio
eleitoral também devem estar prontos
para entrega até 90 (noventa) dias an-
tes da data marcada para a eleição.

I 2.° O juiz ou funcionário respon-
sável pela transgressão do preceltua-
do neste artigo será punido, nos têr-
mos do artigo 175, n.° 13 do Código
Eleitoral.

Art. 8.* Náo constarão das listas de
votação os que até sessenta (60) dias
antes da eleição nSo retirarem de car-
térío teus respectivos titulos eleito-
rais.

Art. 9.° Nenhum pedido de inseri-
cão eleitoral será mais recebido den-
tro dos noventa (90) dias anteriores
à data marcada para a eleição.

Art. 10 A transferência de título
eleitoral, como decorrência da trans-
ferência do domicilio eleitoral, só se-
rá admitida satisfeitas estas exigên-
cias. além das mencionadas no artigo
39 e parágrafos do Código Eleitoral:

a) o respecUvo requerimento der
entrada no cartório eleitoral do novo
domicilio até 90 (noventa) dias antes
da data da eleição;

b) transcorrência pelo menos de um
(1) ano da Inscrição primitiva; '

c) residência mínima de três. (3)
meses no novo domicilio, atestada pela
autoridade policial.

Art. 6.» O juiz eleitoral, o juiz pre-
parador ou b escrivão eleitoral «spe-
clalmente designado, em dias prévia-mente marcados e anunciados farão
a entresa dos titulos eleitorais nos dis-
tritos. pores-tos e na zona nír/i!

, Art. J.\ Até «0 (sessenta) (l*s an-ivit ou militares, e membros dai res
ite* da data marcada para « eleição, 

'peetivas famílias, está dispensada das

Parâf-rafo único. A transferência de «ffiJÍJ' 
RS fflJJ,8-,

tato eleitoral de servidores ou fun- _r555iI'-l«_»I,.,'1S.,,r

exigências relacionadas nas letras
b" « "c" dêete arUgo.
Art. 11 Os pedidos de transferência

de domicilio eleitoral serão publica-
dos. até o prazo máximo de 10 (dez)
dias de sua entrada em cartório, pela
imprensa, onde houver, ou por edi-
tais.

il.° Transcorrido o prazo acima
mencionado, aerá publicado nela mes-
ma forma anterior e durante 5 (cin-
ao) dias o despacho do juiz, negando
ou deferindo o pedido de transfe-
rência.

i 2.o Poderão recorrer ao Tribunal
Regional, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, o eleitor que pediu a
transferência, sendo-lhe a mesma ne-
saci.i. ou qualquer delegado de parti-do. quando o pedido fór deferido.

i 3." Dentro de $ (cinco) dias o Tri-
bunal Regional decidira do recurso in-
terpssto nos termos do parágrafo an-
terior

i 4.o Só será expedido o novo título
após decorridos os prazos assinalados
neste artigo « respectivos parágrafos.

Art. 12 E' vedada a expedição de
segunda via de titulo eleitoral, por
moUvo de extravio ou perda, dentro
dos 70 (setenta; dias anteriores à
data da eleição.

Art. 13 O requerimento de iegunda
via do titulo eleitoral será sempre
apresentado pessoalmente em cartório
pelo eleitor,

Art. 14 Os eleitores com segunda via
de .titulo eleitoral votarão sempre em
separado, pela forma mencionada no"" e **d'*,

diferente do do atual governo. A se
nhora Maria Rita alegou que o par-
tido se comprometera com o sr. Mu-
nrioz da Rocha, mas o sr. Afonso
Arinos declarou, enfaticamente:

Não temos compromissos com a
candidatura sr. Munhoz da Rocha.

Ent? mçamos o sinal.
Outro i *ante Indigesto pergun-

tou.por que exigir do sr. Munho„ da
Rocha o apoio do P-.R., se o candl-
dato Etelvino Lins, escolhido para
presidente, nem sequer trazia o apoio
do seu partido, o P.S.D,

Coube também ao sr. Carlos La-
csrda explicar a situação. Afirmou
que o sr. Etelvino Lins, embora não
trazendo a legenda do P.S.D., está
apoiado por grande dissidência do
partido, com possibilidades superlo-
res a um milhão de votos. E tratou
de esclarecer que o sr. Etelvino Lins
jamais concordaria com a posição
humilhante de ser um candidato do
Catete.

PREFEITURA DO RIO

O sr. Dinarte Mariz, no esforço de
provar que a U.D.N. participa real-
mente do governo, disse ao sr. Carlos
Lacerda que. êle próprio fizera a
indicação do atual prefeito carioca.
O sr. Carlos Lacerda admitiu o fato
e explicou que realmente recebera,
per intermédio do sr. Ozéas Martins,
convite do presidente Café Filho para
Indicar o prefeito a ser nomeado.
Tinha, para isso, apenas duas horas.
Reuniu outros membros da U.D.N.
carioca e da reunião multou uma
lista de 4 nomes, um dos quais, o
sr. Alim Pedro, foi o preferido. A
sua inclusão foi motivada pelo fato
de ser um técnico que, sobretudo, se
tinha afastado da situação dominante.

Acrescentou o sr. Cai tos Lacerda
que havia muita difere.iça entre as
du*>> posiçóes. Uma coisa era indicar
um nome para nomeação, e outra a
de um nome para eleição (referia-se
à indicação pelo Catete do sr. Mu-
nhoz da Rocha). O sr. Dinarte Mariz
não se convenceu:

— _ muito pior.
Ainda a propósito do prefeito Alim

Pedro, declarou o sr. Carlos Lacerda
que naquele mesmo dia lhe mandara
um recado: ou.tomava providências
para apurar o escândalo das obras do
Estádio Municipal, até hoje, ou éle
publicaria tudo.

ROMARIA A TÚMULOS

Proposta pela representação do Es-
plrito Santo um voto á memória do
major Rubens Florentino Vaz, encar-
regou-se o tr. Sales Neto de relata-
lo, porque não havia Tecebido pare-
cer. Em rápida oração, demonstrou
que não havia sequer necessidade de
justificar uma proposta de tal natu-
reza, pois todos os convencionais a
apoiariam sem restrições. Mas julgou
oportuna uma pequena modificação:

sugeriu a sua realização na manhã
do dia 1" de maio, quando o*, con»
vencionais iriam ao túmulo doa dois,
no cemitério São João Batista.

A proposta íoi aprovada. Um con-
vencional, entretanto, murmurou para
um colega:

— A homenagem é inteiramente
justa. Mas discordo da maneira de
realizá-la, pois, ainda hi poueo, «»•
tiv.mes criticando a romaria do
P.T.B. ao túmulo de Variai tm São
Borja. Isto pode dar ensejo a «xplo-
rações.

O convencional, porém, naV teve
ânimo para advertir os colegas.

NOVAS SEDES PARA CONVENÇÃO

O tumulto provocado pela decisão
dos convencionais cariocas, que aa
retiraram do recinto (em sinal da
protesto pela eleição dos vies-presi»
dentes) para retornar mais tarde, sob
uma atoada de protestos, prevocou
do sr. Adelmar Rocha Tavares Viva
Indignação. Disse que vai apresentar
uma proposta no sentido de qua as
convenções nacionais da U.D.N. M
realizem, periodicamente, em cada
Estado da Federação.

Afirmou ainda o sr. Tavaras que o
comportamento dos convencionais ca»,
rioess é sempre o mesmo. Enchem
o salão de udenistas do Distrito Te-
deral, tumultuam e forcam as decl»
soes, impedindo que se delibera num
ambiente de calma, tão necessário i
naquelas circunstâncias,

DISCIPLINA PARTIDÁRIA

O sr. João Agripino é conhecido
pelo rigorísmo com que cumpra ou
ditames da sua consciência, inde pin-
dentemente das lnjunçSes partidárias.
Ornem, foi eleito secretário geral na
convenção, por 164 votos a 1. Acon»
tece, porém, que o único voto con»
trário, que foi dado ao sr. Cuilher»
me Machado, não foi o do sr. Joio
Agripino. Não pertenceu porque o
sr. Artur Santos lhe disse liem alto:

— Olhe. Agripino. quem votou no
Guilherme fui eu. Logo, voei — vo»
tou em si mesmo. * •

títuio eleitoral de servidores ou fun- 2- tc^aoHeitóral escrevendo o pre- propunha que a homenagem ao ma
ou autárquicos, ei- <-° Código Eleitoral, .e-crevenoo o pre iv 

BubeM Vaz ,.,. ejlendesse também

(Caudal aa 5.» pifina) li ««nórU •*» *•• Virfülo de Melo

REUNIÃO PARA APLAINAR
AS DIVERGÊNCIAS

A fim de ser encontrada uma solu-
ção r»ara as divergências havidas on»
tem. na convenção ordinária da UDN,
para a eleição dos vlce»presldentes do
partido, realizou-se, i noite, na resi-
dência do sr. Afonso Arinos, demo-
rada reunião entre os diversos lideres
do partido. Até altas horas, a reunião
prosseguia. A tendência é para ehe»
gar-se a um acordo sobra o proble-
ma, mas as divergências; mesmo que
sejam aplainadas na parte da mannS,
deverão voltar i tona na parte da
tarde, quando os convencionais tive-
rem que deliberar sobre a homologa-
ção da candidatura do sr. Etelvino
Lins e o apoio a ser dado ae tr. Mu-
nhoz da Rocha, que pretende ser n
candidato a vice-presidente da !?•*-> i-
btica, com a ajuda do sr. Cafí F'1'">,
que reiniciará suas atividades ; >
ajudar o ax-fcvanudc* de Paraai.

¦*.-..*¦:..¦...-:.¦,:.¦... -.-....,:....,,., <.., ;,.,. ..,;¦ 
¦_¦¦¦ 

-,-.,



¦. -: DIRETOR'!' "'
• M. PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, '471

Correio da Manhã
REDATOR-CHEPE

ANTÔNIO CALLADO 2o Caderno —¦ Rio de Janeiro, Sábado, 30 de Abril de 1955

SUPranfflENDJENTÍ
ÍOSÉ V. IMliniMIl?

y. ia.ois — ano uv
'GERENTE

ALIVIO DE SALLES

: 0 FLAMENGO APRESENTARÁ
A FORÇA MÁXIMA ¦

Fleitas Solich esclarece a posição do clube da Gávea
em relação .ao 'Torneio Roberto Pedrosa" —

Ari será mantido
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Reservadas ao Triricoior
Quatro dates na Inglaterra, em 56

Fleitas Solich
— O assunto c da alçada da direção técnica — foi a res-

posta do presidente Gilberto Cardoso ao repórter, quando abor-
dado sobre a formação do quadro rubronegro nos restantes jo-
Eos do "Torneio Roberto Gomes Pedrosa".

Em face disso, a reportagem procurou ontem, o treinador
Fleitas Solich, para o esclarecimento da questão que vem dando
margem às mais diversas interpretações. Sobre o fato, o* pre-
piirador paraguaio expressou-se nos seguintes termos:

r—r O Flamengo apresentará a sua força máxima nos prelios
que terá de disputar no atual certame. O nosso propósito não é
outro senão lançar o que de melhor possuímos, ficando à mar-
gem, somente, os elementos que não estiverem em perfeitas con-
dições físicas.

Serão aproveitados todos os
profissionais que se sagraram
bi-campeóes cariocas; que sáo
em número de dezessete, fa-
zendo-se as alterações ditadas
por questões de ordem física.
NAO EXISTEM DISTINÇÕES

NO FLAMENGO
. Entre os profissionais do Fia-
mengo predomina a mentallda-
de que, somente com o esfôr-
ço de todos é possível a con-
«mista da vitória. Cada joga-
dor se considera fração de um
todo, não havendo por esse mo-
tivo distinções.

Dentro desse princípio, quan-
do um suplente c chamado a
integrar o conjunto principal,
incontinente c considerado ti-

tular pelos seus companheiros.
ARÍ SERÁ' MANTIDO

O goleiro Chamorro, ao cón.trário do previsto, não chegou
ainda a esta capital. Interroga-
do Fleitas Solich, se ainda ha-
via possibilidade do arqueiro
argentino integrar o "XI" ru-
bronegro na peleja com a Por-
tuguêsa, respondeu:

— Chamorro teve a sua via-
gem retardada, em face de não
estar com os documentos em
ordem,'ficando por essa razão
retardada para segunda-feira,
o seu retorno.

Devido a ausência de Cha-
morro, Ari, cujo desempenho
em Salvador foi excelente, se-
rá o guardião.

Êxito completo da missão do sr. Mem Xavier
da Silveira na Europa — Para a temporada
deste ano, o Fluminense estreará a 21 dê maio
em Istambul, visitando também França, Itália,
Holanda, Suíça, Áustria e Hungria —A chefia

da delegação, que seguirá no dia 17
De volta: da. Europa, ande foi ultimar os contratos para a

excursão que o Fluminense emprenderá este ano, regressou
ontem a esta capital o sr. Mem Xavier da Silveira. O espor-
tista tricolor cumpriu a sua missão com pleno êxito, garantin-
do para a equipe principal do seu clube uma temporada deve-
ras interessante no Velho Mundo, e, o que é também muito
expressivo, com bases financeiras altamente favoráveis.

A delegação do Fluminense visitará sete países: Turquia,
Itália, Suíça, Holanda, França, Áustria e Hungria. Dar-se-á a
estréia em Istambul, no dia 21 de maio, prolongando-se a"toürnée" até o dia 29, quando do último compromisso em Bu-
dapest.

ROTEIRO
No contado que mantivemos ontem com o sr. Mem Xavier

da Silveira, revelou-nos êle o roteiro completo da excursão,
a qual compreende uma série de 14 jogos. Ei-lo:

Dias 21, 22. 25, 27 e 28 de maio em I^mbul, à r»7,ãb
de quatro mil dólares por partida; .'¦¦%...

Dia 2-6 — Erri Florença; • , , '. ¦
Dia 5-6 • - Em Lausanne; ." .

BEBE BARRETO x IPANEMA
pela posição de líder

Jogarão o.último "ser" da partida iniciada na
última rodada — As demais pelejas

Dos jogos da roâada pelo I Cam-
peonato de Vollbol de Praia, a mi-
ciar-se hoje, destacam-se sem dúvi-
da, os prélios em que tomarão par-
te Bebê Barreto e Ipanema como ter-
mino da peleja Iniciada na ultima ro-
dada na qual cada clube venceu' um
"set", enquanto que no último "sêt"
o placarde assinalava a vitória do

Inauguram-se Hoje os "V Jogos Infantis"

sBtS^Bs&^\aÍ^M^ mL flsnfcjiiwBL. ^. *£-,"« üiIb'1 \ Mv j ^fc V,tiíílr-V'g8s 8a¥^RHBB &.' W.ií> n*ra. W,'»I BBM

Sob as vistas de grande público, e com a presença de cerca de 14.000 meninos e mie-
ninas, inauguram-se hoje à tarde, no estádio do C. R. Vasco da Gama, os "V Jogos Infan-
tis", sob o patrocínio de nossos confrades de "Jornal dos Sports". Do programa do ceri-
monial, consta a apresentação da Banda Marcial de Fuzileiros Navais, ò Desfile de Aber-

. tura. a formatura dos atletas ao centro tk gramado de São Januário, o Hino Nacional, o Fo-
go Simbólico, o Juramento do Atleta, a saudação aos atletas participantes eo Desfile final.

OS PARTICIPANTES
-i Participarão da festa civico-desportiva de hoje os seguintes clubes e colégios, devendo

apresentar-se na ordem que se segue: — COLÉGIOS: 1) — Colégio Anglo-Americano;
2) — Colégio Pedro I; 3) — Instituto Nacional de Surdo-Mudos; 4) — Ginásio N. S. doBrasil; 5) —Ginásio São Francisco de Assis; 6) — Ginásio Aliomar Pereira; 7) — Ginásio
Cruzeiro do Sul; 8) — Ginásio Brasileiro de Almeida; 9) — Casa do Pequeno Jornaleiro;10) — Colégio Progresso; 11) — Ginásio Anglo-Copacabana; 12) — Colégio Barcellos Cos-ia;-13) — Escola Maria Marques; 14) — InstitutoRóscio; 15) —Colégio Luso-Carioca; 16)— Ginásio Alcântara; 17) — Colégio Ateneu Brasileiro; 18) — Ginásio Marechal Hermes;19) — Ginásio José Bonifácio; 20) — Ginásio Silveira Leite; 21) — Colégio Santa Rosa.CLUBES: 1) — Grajaú T. C; 2) — Bangu A. C; 3) — Canto do Rio F. C; 4) —

. Sindicato dos Bancários; 5) — A. C. 30 de Outhubro; 6) — América F. C; 7) — C. R.do Natação Penha; 8) — Clube Sírio e Libanês; 9) —A. C. M.; 10) — S. C Peãarol'11) — Jacarcpaguá T. C; 12) — Vitória T. C. 13) — Harmonia F. C; 14) — Raio de SolF. O.; 15) — E. C. Radar; 16) — Andara! A. C; 17) —A. A, Portuguesa: 18) -^-Igua-
eu Basquete Clube; 19) — Jurema F. C; 20) — C. R, Vasco da Gama; 21) — A. A. Pau-ia Mattos; 22) — Mesquita T. C; 23) — C. R. Flamengo.. No clichê vemos um aspecto da inauguração dos jogos do ano passado, desfilando o Ti-
jucá.

Dia 8-6 — Em Zurich, contra o Grasshoppers;Dia 12-6 — Em Antuérpia;
Dia 15-6 — Em Paris, contra o Racing;Dja 18-6 — Em Amsterdam;
Dia 22-6 — Em Viena, contra o Áustria;Dias 26 e29 — Em Budapest, ' i \

ré iSfc^Wl qu-e- como já dissemos, garanti-
ciberá poícc.'meim-.^9' 

° FÍummense- nos demai* ^ses, re-

NA INGLATERRA EM 56

MemAjE?vií,.a -fPnJ!5"m?çâoA da temP?rada do corrente ano, ó sr.
WcòrS &&P5&1 tomiou 0UtFas Providências impórtan-ies, com vistas aos futuros planos do clube.
narA^K^f-gestlva M ter conseguido reservar quatro datas
«nda So^SSm* Inflat.e"a, em 1Í56. Embora os*adversários
le?miP «t! ejam conhecidos, preferirá o grêmio tricolor aquè-ies que estiveram no Brasil nos últimos anos.

A DELEGAÇÃO

nPifnC°nn^,u^nto ° sr- Me,m Xavier nada pudesse adiantar a res-
S&PnttwSCíí«9ue*a-c^e5? d,a„ ^legaçao do Fluminense, que
SaioaAf?nsec2.Pr6xUn0 dla 17 de mai°' 5rá afiada peiosr.

>¦;¦. '-' - is^BBli^B&'^BBu'NKKm taillVr F jj 'i^i'"''"*'

Quincas e Robson estarão a postos pelo Fluminense

DECISIVO PARA O AMÉRICA
O ENCONTRO DESTA TARDE

Ipanema por Io x fl, quando esta lol
suspensa pelo árbitro, Luis Pons, por
deficiência de luz no local dos jogos.
Será posta em jogo a liderança do
Bebê Barreto.

As outras pelejas de sábado serão
travadas pelos quadros mistos dos
clubes disputantesdo certame, o que
será sem dúvida motivo de interesse
por parte do público acompanhante
do campeonato pois que serão parti-
das definitivas da série mista, já em
suas semi-finais.

AMANHA

Duas. grandes pugnas serão dispa
tadas amanha pela manhã pelo certa,
me masculino já que em uma estará
em jogo a liderança do campeonato
e em outra preliarão dois sérios ri-
vais.

Copacabana, ponteiro InV.cto do
campeonato, disputará, uma peleja
com o LORDS cujo resultado poderá
trazer novo líder para a tabela. En-
quanto Faixa < Azul e Urca tirario a
dúvida que ainda perdura sobre a su-
pcriorldadc de um sobre o outro, au-
vida esta que se apresentou quando
da disputa do torneio Inicio e aos
jogos eliminatórios do campeonato.

AS PELEJAS

São as seguintes as pelejas a serem
disputadas pela rodada:

HOJE

REDE CÍCERO

15,30 hs. Lords se Pingüins — (mis-
to» — Juiz: Rodolpho Pedreira;

16,30 hs. Bebê Barreto x Dezembro
— Juiz: Henio Oliveira;

Delegado Raul Pragans.

.: REDE VELOSO

13,30 hs. Bebê Barreto x Ipanema
(termino da partida) — Juiz: Luiz
Pons;

16,00 hs. Ipanema :•: Faixa Azul —
(misto) — Gil Carneiro de Mendon-
«a-

Delegado: Luiz Pons.

' . AMANHA

REDE CÍCERO

9,19 hs. Lords x Copacabana — Pau-
Io Faria.

Delegado: Luiz Pons.

REDE VELOSO
/
9.15 hs. Faixa Azul x Urca — Juiz:

Isnaldo Rodrigues.
Delegado: Raul Pragans,

AS CHUVAS

Perdurando o mau tempo até ás 13
horas os jogos de hoje serão trans-
feridos para o sábado vindouro, Sen-
rio que os de domingo serão manti-
dos,

A vitoria dará ao Fluminense uma situação privilegiada no '"íorneiò Robèr-to Fedrosa , enquanto que os rubros, em caso de derrota, ficarão pratica,mente afastados do título — Esperanças da equipe orientada por MartinFrancisco, contar com Edison e Oswaldinho — Os tricolores iniciarão omê*
lio com o quadro que enfrentou o Botafogo

; O "Roberto Pedrosa", prosseguirá ha
je, com mais um prélio de grande sensa
ção, reunindo as equipes do Fluminense e
América.

Para ambas as equipes, que já se en*contram com seus compromissos bemadiantados, esta partida reveste-se de par-ticylar importância, já que os pontos per-didos daqui para diante, pesarão decisiva-mente no cômputo geral.
Os tricolores aliás, com apenas três

pontos perdidos, pode-se dizer, é o melhorclube colocado do Rio, já que em 4 parti-das, soma 3 pontos negativos. O Flamen-
go, embora líder, com 2 contra, somentetomou parte em duas partidas.

Os rubros, constituem uma in-
cógnita, já que não têm podido
contar, ultimamente, com alguns
de seus melhores valores. To-
davia, existe a possibilidade dé
para a partida com o Flumincn-
se, Martim Francisco contar como zagueiro Edson e o centro-mé-
dip Oswaldinho. Nessas condi-
ções, isto é, se reaparecerem ês-ses jog_adores, os rubros se apre-sentarão apenas, sem os titula-

O América já realizou cinco jogos eestá com cinco pontos perdidos. Nessas
condições, uma derrota para os rubros
poderá afastá-lo definitivamente do tor-
neio. Quanto ao Fluminense, vencendo ai-
eançará uma situação invejável.

, PANORAMA T11CNICQ 3'^
Sob o ponto de vista técnico, voltamos

a dizer, o-clube orientado por Russo, está
se armando e dentro de pouco estará de
posse de um dos melhores conjuntos dacapital. Mesmo no prélio com o Botafogo,
embora não repetindo a atuação que tevecontra o Corintians, revelou recuperação,
após o inicial domínio dos alvinegros. ..

PRONTOS CRUZEIRO E ATLÉTICO
. Prêmio de cinco mil cruzeiros em caso de vitória — Confirmada a

arbitragem de Mário Viana
BELO HORIZONTE. 29 (M.).

Atlético e Cruzeiro encerraram
ontem seus preparativos para o
choque decisivo de domingo. Am-
bos os teams treinaram em con-
junto, sendo que, como novidade
maior, entre os alvinegros, regis-
tróu-se á deslocação de Murilo

Bara 
a ponta esquerda. Ricardo

liez ainda não escalou o quadro,
pois tem problemas a resolver.

; Também entre associados cru-
«teirenses está correndo uma lis-

\te' Jíàih premiar os jogadores, em

: Outras notícias nas 3.2
e última página

caso de vitória. Acredita-se que
o prêmio alcance a cifra dos cin-
co mil cruzeiros.

O Cruzeiro, em face da ameac*
de greve dos motoristas de ôni-
bus e de auto-lotaçôes, chegou a
§ensar 

em adiar o jogo para o
ia 8, no próximo domingo, mas

o Atlético foi radicalmente con-
trário, alegando que a greve não
influirá de 'maneira alguma, ba-
bido que, pjira o estado do Sete,
somente há linha de ônibus e
que sua torcida, espalhada por
toda a capital e vivendo as emo-
ções que a possibilidade do tri-
campeonato sugere, não terá na!
faíts de condução o menor obs
tàculo. -

15 mil cruzeiros ao juiz Mário
Viana, além dos bandeirinhas e
outras despesas decorrentes, os
dois clubes deverão despender,
domingo, cerca de 24 mil /.ruzei-
ros, somente com a arbitragem.

Qualquer que seja o resultado
do jogo de domingo, o Atlético
concederá oito dias de licença aos
seus jogadores.

TORNEIO INICIO PERNÃM-
BUCANO

RECIFE, 29 (Asp.) - Os des-1
portistas pernambucanos assistirão
no próximo dia 8 de maio, no gra- j
mado da Ilha do Retiro, a realiza-1
c,ão do Torneio Início de futebol,
que será uma homenagem à crô-
nica esportiva pernambucana, es-
crita c falada.

De acordo com a resolução do
Conselho Arbitrai o certame per-
nambucano começará «o domingo
imediato.

HOJE A ENTREGA DO
"TROFÉU CAVALO

MARINHO"
Os. oito melhores iatistas

de cada classe, serão hoje,
conforme já noticiamos, pre-
miados, recebendo cada um,
o "Troféu Cavalo Marinho".

fcste troféu, que foi iiuti-
tuido pelo desportista Ani-
liai Petersen, diretor da"Revista Vela", será entre-
gue no Iate Clube Brasilci-
ro, em Niterói, após um
jantar de confraternização,
que será oferecido aos iatis-
tas desta capital e de Ni-
terói.

. Além dos iatistas, o juiz
Aucusto Costa e o cronista
João G. Schmitd, também
serão agraciados.

RELAÇÃO DOS
PREMIADOS

A relação dos Iatistas que
receberão o "Troféu Cava-
Io Marinho", está assim dis-
tribuída:

Classe "Snipe" — Bibi
Juetz, de São. Paulo;

Classe "Scharpie" — Dá-
cio Andrade Veiga, do Rio.

Classe "Hagan Sharpie"
John Kitchennman Ju-

nior — de Niterói.
Classe "Lightning" —

Sérgio Vayssicre — Rio.
Classe "Carioca" — Mario

Barroso Filho, Rio.
Classe "Guanabara" —'

Lenini de Almeida — Esco-
Ia Nasal do Rio;

Classe "Star" — Jorge
Pontual. Rio;

Ol^aÊ de Oceano — Fer-
nando Pimentel Duarte, Rio;

Melhor juiz — Augusto
Costa e finalmente melhor
cronista, João G. Schmitd.

res Caca e Alarcon. O Flumi-nense, ao que sabemos, iniciaráo jogo com o mesmo quadro queenfrentou o Botafogo.
Çom referência ao desfecho do

preliqj em face mesmo das boasatuações das duas equipes, tor-na-se difícil um prognóstico. Osrubros mesmo desfalcados, sãolutadores e não se entregam comfacilidade, enquanto os de Al-varo Chaves, com a moral ele-vada, dificilmente serão batidos.
EQUIPES E ARBITRAGEM
O Fluminense deverá iniciar o

prélio formando com a seguinte

constituição: Veludo; Getúlio eFinheiro; Vitor, Edison e Laíaie-
te; Tele, Robson, Didi, João Car-ios e Quincas. O América com:Osni; Alzemiro e. Edson (Os-mar); Ivan, Oswaldinho (Agne-lq) e Hélio; Canário, Vassil, Leô-
nidas, J. Alves e Ferreira.

A arbitragem estará a cargodo sr. Carlos de Oliveira Mon-teiro, que será auxiliado por Eu-
nápio de Queiroz e Mário Viana.

HORÁRIO
O prélio que terá como palco o

Maracanã, será iniciado às 15,30,
com a preliminar às 13,30 horas.

0 CAMPEÃO
HOMENAGEADO

A Federação Mctropolita-
na de Futebol adotou a pra-
xe de homenagear o repre-
sentante do clube que con-
quistar o titulo de campeão.

Dando cumprimento a
essa formalidade o despor-
tista Abellard França, presi»
dente da entidade guanaba-
rlna reuniu, ontem, todos, os
desportistas que funcionam
nas reuniões das assembléias
e dos conselhos arbitrais, de-
fendendo os interesses de
suas associações e do fute-
boi carioca, em um jantar
que teve como finalidade
precipua prestar as honras
a que fêz jus o Flamengo

. pelo feito no, certame de
1954.

Teve assim o grêmio ¦ ru-
bronegro máls 'unia éonsa-
gração, esta com a parti-
cularidade de ser promovi-
da pelos elementos que, na
mesa de trabalhos da FMF,
empregam todos os esforços
no sentido de elevar cada

¦ vez mais os grêmios que re-
;j presentam.

i\

DESASTRE
O sr. Mario Viana de vez em quando reedito atuação ca-lavutosa, em jreqüència variável e in/dizmente impreuistucl.Ha tempos já que não o via desarvoradp, tendo contribuído

para este interregno de tranqüilidade, sua passagem pelo fute-boi paulista. Desde o jogo Itália x Suiça, pela Copa do Mun-do, não o via calamitoso. Naquela ocasião anulou um goal legl-hmo dos italianos, inverteu uma série de faltas e no fim deixoua indisciplina de chinelos c caiimbo à boca: multo, à vontade.Após o jogo declarou o sr. Stanley Rouss a mim, ca outros re'-
pórteres brasileiros: nunca vi arbitragem pior em toda minhalonga carreira no futebol. Marquei desessetc faltas graves não
punidas pelo sr. Viana.

Quinta-feira o sr. Viana esteve assim desastrado. Dois
pênaltis nítidos, violentos, não foram marcados. Um "foul" na-da esportivo do Bigode no Garrincha não mereceu uma sim-
pies advertência da sua parte. Em outra oportunidade te-to-ia
expulso, pois por muito menos apontou ào médio tricolor, emdesafluisado com o próprio Garrincha, o caminho do vestiário.Ê incontestável que o Fluminense merecia vencer è também
que a substituição de Waldo tenha sido oportuna, ao contrário
do que foi divulgado. O Botafogo começou melhor, mas já aosvinte minutos da etapa inicial cedia o comando das ações aoFluminense que o manteve até o último minuto do jogo.Garrincha esteve penial. O próprio Russo me confessou:
não adianta tentar anulá-lo. tle está acima de táticas e mar-
cadores.

Modlflcou-se bastante a opl-
nl&o que tinha do Lugann.
Achava-o agitado demais pa-
ra goleiro do classe. Agitado e
inseguro. Quinta-feira Ja o vi
mais tranqüilo, com mais pre-
sença e fazendo defesas magnl-
ficas.

Nn goal de Dldl pulou hem,
mas talvez um pouco tarde,
possivelmente ajguém lhe te-
nha prejudicado a vítao. SA-
mente Isto o eximiria total-
mente da culpa.

WALDIB CUSTARA' 800
MIL CRUZEIROS

Na próxima semana serão to-
madas providências na Federação
Mineira de Futebol, com respeito
à reaLlzação do torneio inicio, bem
como a elaboração da tabela do
campeonato deste ano. Pelo quese sabe, o Meridional, que havia
pedido um ano 4e Hcenç3. nãodisputará ainda o certame, con-Com o pagamento da cola destinuando à margem.

CAMPINAS, 29 (ASP.) - A
Ponte Preta estipulou a quantia

A ordem dos jogos é a seguinte: de 800 mil cruzeiros pelo atestado
1.°, Santa Cruz x íbis; 2.°, iliberatório do zagueiro Waldir,

América x Ferroviário; 3.° Náu- |c]cnien{o há ^ tcndidofico x Auto bpo:t; 4o, Esporte , _ . . ¦* , '
Clube x Estudantes; 5.°, Vence- ,0 Palmci"s, Portuguesa de Des-
dor do primeiro versus vencedor Port°s e Corintians. Com o .te-
do segundo; 6.°, vencedor do ter-jgrcssa.da delegação pontepretana,|
ceiroi versus vencedor do quarto; jestiveram reunidos os mentores daí/., jogo final, vencedor do 5.° e:«\-,te,„„,.. . , x. , . ...
vencedor do 6." i > pa < tcndo flcaf!o dellbe"

Haverá um interessante desfile, í"d°' que ° '^Ú0T nào será cc"
antes do inicio do primeiro encon-ídul0 Para nenhum clube, por ca-
tro. Una banda de música da Po- ráter de empréstimo, como deseja-
licia desfilará no gramado, fazen-jva o Palmeiras. Somente por 800
do várias evoluções. Será assim mi, cmeiros é a Pontc Préta
prestada uma hom-nagem ao Es- '• 

„,. .-,
porte Clube Recife, que comemo-lnCg0Ciara ° "" defensor, asstmj
rarÁ^tn maio o seu cinqüentenário jmesmo, disse o presidente Irmantej
de fiínriáção. jLucarelli, se fôr dinheiro à vista. |

DIFERENÇA i
Os mineiros «.pelaram para o sr.

Mário Viana implorando-Ihe oi
préstimos para o jSg« decisivo
Atlético x Cruzeiro. Para tanto
ofereceram-lhe quinze ml! cruzei-
ros. Solicitaram levaue consigo,
bandeirinhas, para os quais des-
tlnaram a importância de dois mil
e quinhentos cruzeiros. Comparem
a diferença entre as duas quantias
e atentem para o papel impórtan-
tisslmo dos auxlllares de Unha no
atual sistema de arbitragem. Ao
Juiz quinze mil, ao handelrinha,
. quem fica afeto um dos mais
cruclantes problemas de uma par-
tida, o "off-slde", dois mil e qul-
nhentos cruzeiros.- Depois disto te-
mos que aturar o Amllcar Fer-
relra e o Gomes Sobrinho.

1.° DE MAIO
Decididamente o dinheiro do

Fundo Sindical nio so presta
a austeridade. Depois de en-
volvido em tantos- escândalos
volta agora em aparição mais
amena, a aliar-se «'gastos dès-
necessários. O Ministério do
Trabalho se propôs gastar qna-
trocentos e sessenta e tr(s mil
cruzeiros para apresentar um
espetáculo gratuito de futebol
no MaracanS. E' quanto desem-
bolsari para que o Flamengo
e a Portuguesa preliem ama-
nhí, eom os portfies abertos,

A técnica surrou-se muito em
tantos anos de ditadura, e
tornou-se desinteressante o*
Jogos comemorativos. Talvez
mesmo porque a entrada seja
gratuita...

DINO E O MILÃO
De Roma, em correspondência especial, o

Janos Lengyel manda-nos notícia de sensação:
o Milano está disposto a levar o Dino para o
futebol Italiano. Descobriram que o rapaz foi
o artilheiro do Campeonato Carioca e, como o
Humberto, também é descendente de italianos.
Entretanto, posso adiantar que não serão ofere-
cidos os mesmos cinco mllhèss. O Milano é
mais sóbrio que o Lázio. Ainda assim chegará
por perto dos três milhões,

PAINEL
Certos Jornalistas surpreenderam-

ae muito com a noticia de que o
Joio Gonçalves, sem jogar futebol
tenha de se submeter a operação
de menisco. F, levaram para colu-
nas de Jornais a estranheza do
fato...

V ? V
O Sportlng empatou a duas bo-

la« nas saleslas e o grupo benfi-
qulsta conquistou, deflnitivamen-
te, o lugar cimelro. O "Diário de
Noticias", de i.isbna, anunciando
o campeonato do Benflca.

* # *
A chuva impediu a realização

dos jogos de Polo do torneio Anl-
mação, adiando a rodada. Vai hoje
a constituição da equipe do Gáv.»,
que, Juntamente, com o Itanhan-
gá, Jacarepaguá, Hípica * CPOR
disputa o certame: Plínio Carva-
lho, Leopoldo Modesto Leal, Hélio
Ciprlano, e Humberto' Prmentel
Duarte.

*»« *fi h*Luiz Murgel apoia o sr. Jorge
Frias no páreo sucessório do Flu-
minense. Ainda assim em «onver-
sa com o „r Jorge de Freitas, o
outro candidato, colocou seus
préstimos à sua disposição caso
seja o vitorioso. "F.' uma eleição
em *6rno de candidatos iguais em
tudo, até no nome", dlsse.me cie."A minha preferência por um dé-
Ies é fruto unicamente de um com-
promisso antigo com o Havelange.
nrnbos sáo grandes nomes do Flu-
minense e merecem igualmente a
presidência".

li» ¥ *
Jogos Infantis, festa de crianças,

um dos grandes acontecimentos es-
portlvos do Brasil. Parabém to Má-
rio Filho. «• "Jornal dos IfOtU".
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O Instituto Nacional de. Surdos Mudos estará representado'nos Jogos Infantis, que hoje terão inicio, com um contingente'de 500 alunos, ent*.c cinco e quinze anos'. Raras vezes, será pos-
2 ni vel assistir a um espetáculo com ésse que está anunciado para*4esta tarde. Meio milhar de. alunos daquele instituto-padrão, di-
(•rígidos pela professora Ana Rimoli de Faria Daria, diretora doestabelecimento, irão ao estádio do Vasco da Gama, em São Ja-nuário, para abrilhantar a festa que então ali se realizará. O"início do desfile está marcado para às 14 horas.

ENGENHARIA
Provas

Chamadot oo Arquivo — Efraim
de Barros Barreto Herrero, Heinri-
ch Rosenthal. . .

Chamados á Seção 'do Currículo
Escolar — José Alexandre de Car-
valho. João Paulo Martin, Adyr de
Albuquerque Mello, Paulo Mendes
Antas.

Aviso aos repelentes de Geodé-
tia — As auias estão sendo da-
das is 2as„ 4as. e 6aa. feiras de
9 às 10 horas.

Cursos Ferroviário" e Rodoviário —
A reunião inicial programada para
este fim de mês deveri ser rea-
lizad? num dos primeiros dias de
Maio, segundo brevemente será hoti-
ciado.

Estradas — Dia 3, 3a. feira, is
20 horas e 30 minutos, (transferi-
do do dia 28.4) exame oral para:
Benjamin Steronkrantz (2a. chama-
da) c Waldner Paschoal; prova oral
dé ex. vago de la. época para
BÁoid a 'opaacw ap jíijabx ?sor
oral de exame dc 2a. época pa-
ra: Arthur' Koblitz Filho, Luiz Car-
los dé Souza e Luiz Venanclo, Jan»
ser. no Mello (2a. chamada) e Juan

MEDICINA
Notícias do C.A.C.C.

Semana de Debates e IX Semana
Brasileira-de .Debrtes Científicos -
Os alunos que-desejarem apresentar
seus trabalhos na Bahia, devem fa-
zer a ¦ inscrição ! dos mesmos no má-
ximo até o dia ÍO de maio, com
o colega José Roberto Ferreira, di
retor do Depto. Científico, Este Cen-
tro não recebera inscrições após es-
ta data.

Comissão de Trote de 1955 —
Colegas, necessitamos de toda coope-
ração possível par. maior brilho de
nosso trote. Assim sendo, esperamos
que nos enviem idéias novas, suges-
toes e também pessoas que saibam
desenhar., e .pintar, em .cartolina.
Queiram procurar d' colega Nelson
Santos Leite e Davld Caldas, na
sala da A. Atétics desta Faculda-
de.

MANDADA CELEBRAR
POR PROFESSORES

DA U-D.F, .
Missa na igreja de N. S.

do Perpétuo Socorro
Os professores de música

recentemente nomeados pa-
ra a Prefeitura e que cursa-
ram a UDF. mandam rezar
amanhã, às 11 horas, na
matriz de N- S. do Perpétuo
Socorro, sa Praça Edmundo
t\i_o, no Gra jaú, uma mis-
sa com a qual se rcjubüam
pelo início de suas ativida-
des pedagógicas.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO
C0L£6I0 MILITAR

Almoço dc confraternização

A 19 de maio próximo, (domingo),
realizar-se-á no , rancho dos alu-

Eleições para ¦ Representantes de i*10*5 .d° Colégio Militar. * o tradicional
Turma — Terceiro ano. — Realiza-
das no dia 27.

Primeiro lugar: Benedito Abud, 91
votos; segundo: Daniel Barbato, 52;
terceiro: Sidney Shmltt, 42; quarto:
Carlos And-é Salles, 21; Nulas: 2;rie DI06 Baldcrrama Valenzueln (2a. em branco, 3; Total de Votantesnham aHa T. . ¦- "chamada

Sabatina.» Marcadas: — Prímeirii
nno — Fislca I (transíer.. 28.4) —
dia 2.5 às "0 horas — Turma AB;
KJsica I — dia 27.5 is 20 horas
-*• Turmas AB.
í Segundo ano — Mec. Racional —
dia 4.5 is 20 horas — Turmas AB:
Eq. Dif. Compl. Mar. — dia 0.5
às 20 horas — Turmas AB; Fisl-
ca II — dia 12.5 ás 20 horas —
TUrmas AB. . .
TJuinfò ano. — Higiene — dia

4.5 às 20 horas — Turmas AB; Hi-
giene — dia 6.5 ás 20 horas —
Turmas AB.

Física secundo ano — Dia 2,2a.
feira, às 20 horas, prova escrita
dV ex. vago dc 2a. época, cm cum-
-frimento a mandado dc segurança
pára os alunos Francisco Crispino e
Carlos do Carmo Campos. À pro-
va oral será efetuada dia 5, 5a,
feira, às 20 horas.

Geologia — Di, 6, 6a. feira, ás
1J},30 horas, prov oral de exame
vago de 2a. época, em cumprlmen-
to, a mandado de segurança para
Moysés Vajnsztok.
Motoers 3.° ano — Dia 30, —

sábado, à -.14 horas, provac scrita
de 2* época em 2.* chamada pa-
ra: Joâ,. Fernandes de Almeida, c
em la. chamada para: Marcus Tu-
lio Hoberto Sampalod e Melo, no
Ed. da Rua Luiz de Camões. A
prova oral será realizada dia 2 de
maio, às 20 horas.

Gcodesín, — Dia 30, sábado, às
14* horas, para escrita c oral de
exame vago de 2a. épocae m 2a»
chamada para: Juand e Dios Balder»
rarn-.a ValenzucJ te prova oral de
exame vago do 2*.época era 2.»
chamada para: Aristides Guimarães
Netto.

Física primeiro nno — Dia 5 5.»
feira,à s 20 horas, prova oral dc
exame de 2a. época para: Moysés
Wajnsztok (mandadod es egurança)e
Jorge Antônio dc Lie Seiblitz.

Física segundo ano - Dia 5 5.a
feira, às 20 heras, porva oral de
r:;ame do 2a. época para: Eduardo
H-irbosn Cordelrr, Marco Antônio Au-

ijgusto Tacoll, provas prática, c oral
-dec xaracd •: 2a, época para: Fran»
;,oiféo Crispino c Carlos Carmo Cam-
..jíios, (mandado de segurança;.

• Boeltimd od ia 29.4.55.'

iíMotorcs quinto ano: —• Dia 2,2a.
feira, às 20 horas, no Ed. Largo
d* S. Francisco, prova oral dc exa-
me de 2a. época para: Pedro Er»
nfslc de Souza Lima e Mário Gui-
r.iaràcs Werneck (2a. chamada).

Motores terceiro ano — Dia 2,
3a. feira, às 20 horas, no Ed. Lar-
go de S. Francisco, proua oral dc
exame de 2a; época para: João Fer-
nandes de Almeida, Marcus Tullo
Roberto Sampaio de Mello e em
2a. chamada para ; José Luiz Fer-
«Vindes Braga. >>
HVÍdqulnas Hidráulicas — Dia 4,4».
feira, às .10,40 horas, proua oral de
r.ramc de 2a. época para: Paulo Au-
gjjsto Pereira
.JVfecínica Aplicada: — Dia 4,4a.

feira, às 10,40 horr-s, proua oral dc
er.ame vago de 2a, época para:Vic-
tor José Castel Ruiz de Azevedo,

.Cálculo Vctorial — Dia 3, 3a, fel»
ra, às 14 horts, proua oral de exa.-
me de 2a. época para: Diva dà
Luz Monteiro. Aluislo Togo Pinto
Moura. '¦

-Topogralla segundo ano — Dia 4
4a. feira, às 9 horas,, proua escri-
tal e oral de exame vago de 2a
época para: Carlos do Carmo Cam-
fios, c às 11 horas, prova oral de
exame vago 2a. época em 2a
chamada para: Hello Moreira Rezcn»
dé. Joio Machac*o ' Fonseca Filho.

Curso de E.rtcnsáo Universitária de
íntroduçdo <i. Física Tcórici — O
Curso de extensão universitária dc
Introdução Fislca Teórica, que se
Xf ministrado pelo prof. J. J. Gl
anSbiagi, no Laboratório de Fisica,
terá inicio na próxima quarta-
leira, dia 4 de malq, às 18 horas
As, inscrições a"*ham-se abertas no
Laboratório do Fislca.

INSTITUTO NACIONAL
.:: DE TECNOLOGIA
Curso de Formação de Metroloolstas"O coordenado- do Curso de . for-
rnaçSo de Metrologlstas comunica ter
sido a seguinte a classificação final
dos alunos aprovrdos par o respec-
jjvo curso c convida os alunos
relacionados a comparecerem a o
Instituto a fim dc tomarem conhe-
cimento do horário das aulas.

Waldemar Wai-bort, Humberto Al-
ves 'la Silva, Jaides Moreira de
Lima, Nelson nrali, Adauto Alves
Rolln, Eduardo \lbcrto Benjamin Sa-
les, Abrahão Hlrszman, José Claude-
mlr Lessa Campos Pedro José. Pon-
tes, Augusto César Henriques, José
Alves Moitas, Jair Marino, Ângelo
Zubolll, Inoir Messias Mattos, Samu<
él Kafcnsztok. Cid Ney Filardi Ra
mos, Glauco Ferreira Lobato, Domln
gôs Rodrigues Filho, Fernando Ime
íes Martins, Maurício Ferreira Lc
mbs, Herctllò Fernandes de Carva-'lho, Fernando Dias. Osmario Ferrei-
rà, Ayllon Luiz Rodrigues Arruda,'*''. 

Sérgio de St-ivcira.

211.
Atenção Colega Ismael Queiroz do

terceiro ano — Seu caderno foi
achado por um senho . de. nome An-
tônio Pinto, (Fone: 23-3331).

Baile do Calouro — Aviso: Já
se acham à venda, na Associação
Atlética desta faculdade, com o co-
lega Francisco P. Córtezl as me-
sas para êste Ballc.de conírater-
nização, se realizar, na Associa-
ção dos Empreiados do Comércio,
no próximo dia 14 do maio. Pre-
ço: Cr$ . ÍB0,0p. •*.-!'•.¦

Curso Patrocinado Pelo Serviço de
Neuro-Cirurofc do D.R Pauto Nie-
mayer — 1 f- Simpórlo sôbre Ele»
trocarticografia. Inicio a 5 de maio
próximo, às 9 horas da manhã, no
anfiteatro "Paul • César'' ,d, Santa
Casa. 2 — Curso Sôbre Bletroen-
cefalografla, a sei • ministrado pelo
Porf. Gastaut, dia 3 de maio, às
8,30 da manhã, na. 12.» Enfermaria
da Santa Casa.

Departamento j dc Apostilas - se-
pundo ano — ncontram-se à ven-
da; Bioquímica 

' 2* parte, Flslologia
2.a parte 2,<* ano - Embriologia e
Biofísica 

'estão ndo providenciados.
Departamento di ¦ Teatro — Sor»

teios de Ingressos para Teatro, dli-
riamente. Inscrições no Departamen»
to de Teatro deste Centro Acadê-
mico' CIfniéa Propedêutica Ciriirolca —
Curso Pro]. Savier Lopes — Avi»
so aos colege- que as apostilas es-
tão prontas e que a prova foi adia»
das a .edido nosso, pára' 3a. fel-
ra, dia 3, tendo como local o An-
fltcatro dé Anatomia. Ass. Hamilton
Alves Vieira. Vlce-Presidínte do C.
A.C.C.,

Ftdmulas DlstirMvos e Plac-Lite -
Encontram-se à venda na Secreta-
ria deste -.entro Acadêmico.

Niícleo Pro/ildtico Universitário ¦—
Todos os que dese.arem fazer abreu-
grafia poderão procurar êste Ser-
viço das 8 is 11 horas, onde se-
rão atendidis, mediante apresenta-
ção da carteira' da Faculdade.»

Correspondência — Para Família
de Sebastião^ Paullnó Coelho, encon-
tra-se carta urgente neste Centro
Acadêm'co.

Cartões de Alimentação — Avisa-
mos aos alunos da Faculdade Na-
cional de Medicina que os cartões
de alimentação serão distribuídos na
Reitoria na Divisão de Assistência
ao Estudante.

Casa do Estudante de Medicina —
Paulo Senem, aluno do primeiro ano
está sendo chamado com a máxl
ma urgência n- D.A. — Procurar
o colega Pepe, diretor da Casa do
Estudante.

Secretaria Geral de Saúde e As-
sisténcia — Centro de Estudos —
Curso de^ Semiótica Hematolópica —
Prof. Reponsivel: Dr. Paulo Uchôa.
Professores Drr, Paulo Uchôa eJoão
Maia Mend^r.ça — Auxiliar do cur-
so: Isa Soares, Local: Hospital Ge-
ral Mlgel Couto — Serviço "lou-
renço Jorge". Horário: Sas. e siba»
dos dás 9 is 10 horas. Inicio do
curso: Dia 5 de maio de 1935. Cer-
tificaaos de freqüência: Serão con-
feridos aos alunos que obtiverem
3/4 — Inscilçõés: Serão realizadas
no Centro de Istudos (Av. Graça
Aranha, 81. oit.vo andar, sala 800).

Telhas de P.ncumolonia — Prof.
Responsável: Dr. Mário Viana —
Professores: Dr. Mário Viana e co-
laboradores. Local: Anfiteatro do
Laboratório Br-matológico. Horário:
2as. e 5as. ás 21 horas. Inicio do
curso, — 6 dc junho de 1855. Cer-
tlficados; Serão conferidos aos alu-
nos aprovados nas porvas realizadas.

Atestados de Freqüência: Serão
conferidos aos alunos que obtiverem
3/4 dc freqüência. Inscrições: Serão
realizadas no Centri dc Estudos, à
Av. Graça An ..ha, 81, oitavo an»
dar, sala 8-".

Núpcíos — Contrairão Matrimônio
no' próximo sábado, dia 30, o cole»
ga do quarto ano, José Luiz Viei»
ra Machado, c a Senhorita, Myrlan
Martins Barros. às 18 horas, na
Igreja de Fom Jesus do Calvário,
à Rua Conde de. Bonfim, 50. Por
nosso intermédio. José convida todos
os colegas.

Eleições para Representanles dc
Turma — Segunde ano — Em elei-
ções realizadas ontem, foram elei-
tos:

Primeiro lugar: Alolzlo Macedo,
com 38 votos; segundo lugar: Isa-
ac Novais; 36; terceiro lugar: Pau-
lo Mello, 29; quarto lugar: Carlos
Magalhães. 18; Em branco: 1 voto.

Reunido do Conselho Deliberatiuo

Convoco os Representantes de Tur-
más e Os Membros da Diretoria pa-
ra uma reunião amanhã, is 16 ho-
ras.

almoço de confraternização que
Associação - proporciona, anualmente-
te, aoa seus associados e aos ex-
alunos não sócios que, assim, terão,
mais uma vez. oportunidade de re-
ver a velha e boa camaradagem
sempre existente entre todos que se
educaram naquele Colégio. Haverá
missa, às li horas, na Capela do
Colégio, celebrada pelo Capelão Mi-
litar cap. Waldemar Resende, ex-alu-
no; às 12 horas, desfile, em para-
da militar, cujos componentes' se a-
presentarão com o simbólico porro
então usado; às 12,30 horas, almô»
ço, falando, na ocasião como ora-
dor oficial, o dr. Raymundo Nona-
to da. Costa Cruz, ex-aluno. Abri-
lha.itará a' festividade, no desfile e
almoço uma. banda militar. A comis-
são constituída pelos senhores:
Augusto Paranhos Fontenelle, vícs-
presidsntc da Associação, José Ga-
briel dc Albuquerque e Walter Ce-
sar, conselheiros, tem recebido pedi-
do de ingressos que poderão tam-
bém, como os gorros, ser obtido na
sede da Associação à Avenida Rio
Branco 181- 6° andar - com o ten.
Alfredo Azevedo, ou, ainda, solicita-
dai pelo telefone 42-8926.

CAMPANHA CONTRA OS
GAZETEIROS

S. PAULO 29 (Asp) — O Juizado
de Menores recebeu um membrial
da Confederação das Famílias Cris-
tãs,' que solicitou providências con-
cretas que impedissem a fuga dos
menores colegiais dos seus deveres,
os quais em plena semana, faltar:-
do aulas, deleitam-se nas sessões ei-
nematográficas.. Tat modo de proce-
der, independentemente dc deixar os
pais aflitos, coopera para a corrup-
ção do menor escolar,..

Instituto de Psicologia Aplicada
da UC;

Curso Sôbre Introdução k Psicologia
da Aprendizagem

Realizar-se-á, na próxima quinta-
feira, dia 5 de maio. às 18 ho-
ras,,,no Anfiteatro da Policlinica Ge-
ral, Av. Nilo Peçanha, 38, décimo
andar, a Primeira das seis (6) con-
ferênclas dó Curso de ExtcníãoUni-
versitárla promovido pelo Instituto
de Psicologia Aolicada dá Pontifícia
Universidade Católica do Rio deJa-
neiro sôbre o tema "Introdução à
Psicologia da Anrendizagem".0 cur-
so que se realizará às quintas-fei-
ras, na Policlinica Geral,'estará a
cargo do prof. Hanns Ludwig Lip-
pmann que desenvolverá os seguin-
tes assuntos: I — Os fundamentos
teóricos do Conceito de Aprendiza-
gem: II —. A Aprendizagem Ani-
mal é Humana e os seus correia-
tos neuro-flslológlcos; III — De
Thorndike a Tolman: as principais
teorias modernas da Aprendizagem;
IV — A motivação da Aprendiza-
gem; IV — A Motivação da Apren-
dizagem; V — Como estimular os
processos de Aprendizagem nos es-
-olares; — VI — A Personalidade
do Mestre como' fatof de Aprendi-
zagem.

As inscrições continuam abertas na
Tesouraria da Universidade Católi-
ca. Rua S. Clemente, 240 (telefone
40-0153 e 26-7275); na Secretaria do
Instituto de Psicologia Aplicada, na
15a. Enfermaria da Sta. Casa de
Misericórdia, de 16,30 às 19,30 ho-
ras, Rua Sta. Luzia, 206, primeiro
andar, Tel. 42-6160 ramal 15 ou
então, pela manhã, com o Sr. VI-
cente pelo telefone 22-1250,

ESCOLA NORMAL CARMELA
DUTRA

ViDA CATÓLICA
SANTA CATARINA _E SENA
Natural de Sena, nasceu Santa Catarina a 25 de março

de 1347, sendo a mais moça dos 25 irmãos. Sendo a filha pre-
dileta, pretendiam seus pais casá-la bem, mas havia ela feito
voto de virgindade. Como insistissem, cortou a moça a sua
famosa cabeleira, irritando seus pais, que a .empregaram como
serviçal, em trabalhos pesados e humildes. Mas tanta era a
sua humildade e resignação que seus pais resolveram ceder,
ingressando ela então na Ordem Terceira Dominicana.

Pelos seus êxtases, milagnr* e mortificações tornou-se logo
famosa e milhares de pessoas a procuravam, para obter graças.Todos os .acerdotes vizinhos eram poucos para atender as
pessoas que desejavam procurar a Santa.

Ela atendia e consolava a todos e a sua missão pacifica-dora se estendeu até aos príncipes dignitários da Igreja.
Foi Santa Catarina de Sena que salvou a Itália do anti-,

. papa, induzindo cardeais e príncipes a reconhecerem o legí-
timo papa. Foi depois a Avignon e convemíeu Gregório XI a
voltar a Roma. <

* Santa Catarina, embora morresse aos 33 anos, a 29 de
abril dc 1380, foi uma das mulheres mais ilustres da Idade Mé-
dia,; tendo sido sepultada na igreja de Santa Maria supra Mi-

:¦ nerva, em Roma.» .,
'-Socorramos nosso próximo e ponhamos nossa fé sob

a proteção da caridade em Jesus Cristo",
Frederico Ozanam

UM TROTE ELEGANTE

fia.

SANTOS DE HOJE
Eutropio, Mariano, Máximo, José Benedito, Lourenço, So-

»o)

Ordem do Dia:
'n) ¦_ osse dôs nossos Representantes

de Turmas; b) Assuntos Gerais.

ARQUITETURA
COraiO SÔBRE MERENDA

ESCOLAR"Tol firmado convênio entre 0 Mi»» „> ,., ..... .„...,.
jUstcrlo da Educação c o govtrno lk-ada hoje sexta-feira dia 29, 4 ia
rie Alagoas, com o objetivo de dc- fi horas no Salão, em primeira con

NOTICIAS DO D. A.

Assembléia Geral — A comissão
Executiva convoca os colegas para a
assembléia geral ordinária * ser rea-

Concurso de seleção à primeira
série do curso ginasial —Até ás
12 horas do dia 2 de maio, segun-
da-feira, deverão dar entrada no
Protocolo desta Escola os requert-
mentos pedindo vista da Prova Es-
crita de História do Brasil do Con-
curso de Seleção á la. Série do
Curso Ginasial (2o exame), medlan-
té fotocópias, custeadas pelos inte-
ressador,, dc acordo com o disposto
no Art. 13 do Edital n. 41 de 31
de dezembro de 1954.

Os requerimentos, dirigidos ao Dl-
retor da Escola Normal Carmela Du-
tra, flrmadados pelos responsáveis
das candidatas, deverão ser sela-
dos com um selo hospitalar de CrS..
2,00 e um sttu de expediente de
CrS 4,00. »

Aqueles que nâo requererem den-
tro do prazo acima estabelecido se-
rão considerados desistentes, não sen-
do aceitas quaisquer reclamações pos-
teriores. '.

Concurso de seleção i primeira
série de curso ginasial — São con'
viciados a comparecerem a esta Es
cola, sábado, dia 30 e segunda-fel-
ra dia 2, das 9 às 12 horas, os
responsáveis pelas candidatas que re-
quereram vista das provas de Por-
tugués e Geografia do Brasil do
segundo Concurso de Seleção à lo.
Série do Curso Ginasial, a fim de
efetuarem o pagamento das foto-
cópias de acordo com o disposto no
Art. 13 do Edital n. 41. de 31 de
dezembro de 1954.

Aqueles que não comparecerem
dentro do prazo acima estipulado
serão considerados desistentes, não
sendo aceita quaisquer reclamações
posteriores.

SEMANA EUCARISTICA NA PÁRó-
, 

¦ QUIA DE SANTANA '

Terá Inicio, hoje, na Paróouia de
SanfAna, a XVIII Semana Eucaris-
tica, que se prolongará ate 8 de maio
próximo. O programa organizado é o
seguinte: hoje, Abertura do Congres-
so Eucaristico Paroquial — às 18 hs

Procissão da Imagem dc Nossa Se-
nhora do Santíssimo Sacramento (Iti-
nerárlo: saída do Hospital do Pronto
Socorro — ruas: Mqncorvo Filho,
Frei Caneca, SanfAna, Recepção da
Imagem na praça Cardeal Leme, sau-
dação, Bênção Eucaristica) Amanhã,
Dia do Papa e da Igreja — às 8 hs
Missa Cantada (IX Gregoruma) com
Homília ao Evangelho. Celebrante:
Dom Martinho Micheler, abade do
Mosteiro de S. Bento.; às 16 hs. —
Hora Santa das Paróquias de Ns. Sra.
das Mercês.de Ramos, de Na Sra. da
_uz dó Rocha e de S. Sebastião de
Olaria; às 10,30 horas — Tétço, Ser-
mão e Bênção Eucaristica ¦ Organiza-
dores: Irmpndade do Santíssimo, Ir-
mandade de S. Miguel e Almas. Ir-
mandade do Divino Espirito' Santo

Segunda-feira. 2 de maio — Dia de
Nossos Mortos — às 7 horas — Missa
sotcniznda em sufrágio dos paroquia-
nos falecidos, com meditação ao
Evangelho. Celebrante: Mos Isauro
de Araújo Medeiros, Arcipresta; às
15 hs. —,Vísita aos hospitais em pre-
paração para a Comunhão Pascal; às
19,30 hs. — Hora Santa, Terço e
Bênção Eucari*!tlca; Organizadores*
Obra da Santlficacão das Famílias,
Arauiconfraria do Perpétuo Socorro.

Térçff-fcirc — 3 de maio — XXIX
nntuersdrio da fundação da Adoração
Perpétua — às 8 hs. — Missa soleni-
zada com meditação Eucaristica ao
Evangelho. Celebrante: Dom Arman-
do Lombardi, núncio apostólico; às
15 hs. — Visitas aos hospitais em
preparação para a Comunhão Pascal;
às 17 hs. —; Hora Santa do XXIX
aniversário da Adoração Perpétua.
Pregador: Dom Jaime de. Barros Cá-
rriara. visita da Comissão de Vida Eu-
caristica,;. às 19,30, horas — Terço,
Sermfio ç Bênçfio Eucaristica Orgatii»
sdaorés:' Fraternidade Eucaristica,
Guarda de , Honra. Pagens. Associa-
cão de Nossa Senhora do Santíssimo
Sacramento.

Quarta-feira 4 de maio — Dia dos
enfermos — às 7 hs. — Missa soleni-
nizada com meditação ao EvanEelho
e Comunhão pascal dos enfermos ní
Igreja, nos hospitais e nas residên-
cias. Celebrante: Padre Anseio Re-"baudengo, sss., superior sacramenti-
no; às 15 hs. — Bénçffo dos enfermos

(As cartas de súplicas serão colo-
cadas numa urna diante do Santissi-
mo); às 17 hs. — Congrcssinho das
Crianças: Sessão dc Estudos e Confis-
soes em preoaração para a Comunhão
pascal: às 19,30 hs.i— Terço c Bénçflo
Eucaristica — :As 20 hs. — Sessão de
Estudos. Orpanizadores: Confraria do
Rosário, Conferências Vicentinas.

Quinta-feira ,--• 5 dè maio — Dia
das Crianças às 8 hs. — Missa so-
ionizaria com meditação ao Evangelho
e Comunhão pascal das Crianças. Ce-
lebrante•¦-¦ padre José D'Angclo, sss
vice-provincial Sacramentinc: às 15
hs. — Congresílnho das Crianças;
Sessão de Estudos, Adoração e Bên-
ção Eucaristica; às 19,30 hs. — Terço
cBánçdo Eucaristico às 20 horas —
Sessão de Estudos. Organizadores:
Escola paroauial, Congregação da
doutrina cristã.

Sexta^eíra.B.de maio — Dia da Fa.
milia — às 7 hs. — Missa solenizada
com meditação ao Evangelho e Cq-
munhão reparadora da Primeira Sex-
ta-feira do mês. Celebrante* padre
Romeu de Faria, s.j. diretor arqul-
diocesano do Apostolado da Oração e
Obras das Vocações Sacerdotais; às 17
hs, — Hora Santa — às 19,30 hs. —
Terço, Sermão e Bênção Eucaristica
às 20.30 hs, — Procissão da Via-Sa-
era. .Itonerárlo: ruas: Júlio do Carmo,
Marquês de Sapucal, Benedito Hlpó-
lito, Praça Cardeal Leme. Organiza-
dores: Apostolado da Oração, ' Con
frírlá das Dores.

Sdbado — 7 de maio — Dia da Ju-
ventúde Feminina — às 1 hs. — Missa
solenizada com meditação ao Evan-
«reino. Celebrante: mons." Leovigildo
França, diretor' arquidiocesano das
Filhas de M»ria; às 17 hs. — Hora
Santa — às 19,30 hs. — Bénçdo, Bén-
eflo Eucaristica — às 20 hs. — Sessãc
de Estudos. Organizadores*: Juventu-
dc Independente Católica, Juventude
Operária Católica, Filhas de Maria.

Domingo — 8 de maio — Dia da
Padroeira — Meia noite — Missa so-
•lenizada com meditação eucaristica e
comunhão pascal dos homens. Ceie»
brante: padre João Piasentin, sss
diretor da Adoração Noturna. Orga
nizadores: Adoração Noturna e Cong.
Mariana, às 8 hs. — Missa soleniza
da com meditação eucaristica e co-
munhão pascal das moças; às 16 hs.
— Horn Santa — Procissão no interior
do Templo e Bênção Eucaristica; às
18 hs. — Missa Vespertina com ser-
mão paroquial, seguida de Terço e
Bênção Eucaristica. .

Doravante será celebrada nesse
Santuário, a missa vespertina das seis
horas da tarde, todos' *>s domingos e
Dia Santos de Guardi. Pregador da
Semana: pe. Roque Colombo, sss

'«envolver nesse Estado um Programa
de MercndR Escolar, que beneficia,
rá, no corrente exercício, a cerca

vocação de acordo com os artigos
14 e 15 dos Estatutos dos Diretório
Acadêmico da Faculdade Nacional de

d{ 30.000 cscolarer. Tal convênio foi'Arquitetura
agsinado pelo Ministro Cândido Mot-[ Arquitetos de 1954 - Solicitamosta Filho e pelo sr. Ib Gatto Fal-
cão, Secretário da Educação dc Ala-
góas, representando o Governo do
Estado. Estiveram presentes ao ato
o Dr. José Salvador Julianelli, Dl»
retor da Divisão ds Educação Ex-
txa-Escolar, órgão ao qual está pre-
.sentemente subordinada a Campanha,
• -Da. Gertrude Lutz, chefe da Mis--4o do FISI no Brasil. O FISI cola»
bora no Programa através da dç-a

nos senhores arquitetos, dé 1954 qv.e
devolvam as chaves . dos escaninbos
ao D. A. na Av. Pasteur n, 250
para uso dos alunos da Faculdade.

Conselho de Representantes — A-
visamos aoa colegas representantes
que haverá reunião na próxima sex»
ta-feira, dia 29 às 20 horas no pa»
vilhão Prof. Arqulmedes Memória.

O Dta do Calouro — A Comissão de
Trote comunica que instituiu c dia

d5 leite em nó, para as meren-jdo Calouro, tendo escolhido para ta
das de 230.000 escciiares do Nor»;te «no, o dia 21 de maio. *
deste do Brasil. Este è o primeiroj Programa: - As t horas — Missa
acorde firmado, no corrente ano,:na Capclr de Reiteoria. As 10 horas

£ela 
Campanha de Merenda Esco- Palestra aos novos colegas do pri»

ir, devendo outros serem assinala--meiro ano. As 32 horas — Baile
dos nos próximos dias, a fim rie nes Salões da Associação dos Emp,
abranger todas as Unidades da Fede- do Comércio com a orquestra d*
ração, coníonr»? o novo piano d* Osvaldo Borba,
atividades. .

PARA REYER A LOCALIZAÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS DE CARNES

O ministro di Agricultura, desig-
nou umt comissão, presidida pelo
sr. Augusto de Oliveira Lopes, dire-
tor d«- Divisão d« Fomento da Pro-
dução Ani al, para rever a locali-
tação dos est-.helecimentos indus
trials de amei t derivados, que
poderão gozar dos iavores da lei
1.168. de 2 de agosto de 1950, sem
que isso Implique em prejuiro pa-
ra outros •síabelec.mentos que vie-
rem a ser inst-lados.

Integram ainda a comissão os srs
Belisário v;s F rr—des _#•"—,
inspctBr-whcfe t Divisão de Defe-
sa Sanitária Animal • Miguel Cio-
n* Pardi. inspetor de Produtos de
Origem Anlraii, «robôs lotados «mlAntônio
SSo Píulo." í Estão convidados tanto os

IRMANDADE DE K.S. MAE
DOS HOMENS

De 1" a 8 de maio próximo serão
realizadas as festividades de Nossa
Senhora Mãe dos Homens e da Sagra
da Familla de Nazaré, no templo da
rua da Alfândega, com o seguinte
programa: .

Amanha, festa de N.S. Mãe dos
Homens, às 8 horas, será rezada, no
Consistorio da Irmandade, missa em
sufrágio dos irmãos e benfeitores fa-
lecidos, com comunhão geral e Libc-
ra-Me após a mesma; às 11 horas será
celebrado solene Pontificai, oficiando
mons, dr. Francisco de Assis Caruso,
pregando ao Evangelho mons. dr
Henrique de Magalhães, pároco da
Freguezia de N.S. da Candelária; ás
18,30 horas será cantado solene Te-
Deum, havendo antes a leitura da
nominata dos irmãos 'eleitos para ter-
virem no ano compromissai de 1955-
1956 e, a seguir sermão pelo cônego
Gervasio Coelho.

No dia 8, festa da Sagrada Família
de Nazaré, o programa será o seguin-
te: às 11 horas será celebrada missa
solene, oficiando o padre Walmor
Martins dc Castro, capelão da Irman-
dade, pregando ao Evangelho mons
José Antônio Gonçalves de Rezende;
às 18,30 horas será cantado solene
Te-Deum, fazendo-se ouvir o padre
José Coelho de Alencar.

RETIRO DA PEQUENA OBRA DE
AMOR AO DIVINO ESPIRITO

SANTO
Mais um dia.de Retiro para homens

e senhoras será realizado amanhã, 1'
de maio. domingo, pela Pequena Obra
de Amor ao Divino Espirito Santo
nos salSes da Ordem Terceira de
Convento Santo Antônio do Largo d*
Carioca.

As conferências serão feitas pelo
padre frei Monsueto Kohnen. OFM,
sobre "A Eucaristia 6 o Divino Es-
plrtto Santo".

Pede-se às pessoas interessadas a
fineza de fazerem a inscrição, com
direito ou nSo ao café, almoço e lan-
che. na portaria do Convento Santo

devotos

do Divino Espirito Santo como as
pessoas que até à presente data nun-
ca fizeram um Retiro Espiritual;

CONGRESSO EUCARISTICO DIO-
CESANO DE PETRÓPOLIS 5

Prossegue o Congresso Eucaristico
Diocesano de Petrópolis, com o se-
guinte programa:

Hoje, às 8 horas: na praça do Con-
gresso: missa e comunhão geral das
moças e senhoras. Será oficiante
Dom Hugo Bressane de Araújo; ás 15
horas: na Catedral*. Hora Santa para
senhoras c moças pregada por Dom
Ernesto de Paula; no Colégio de San-
ta Isabel: Conferência para. as reli-
glosas por Dom José Joaquim Gonçal-
ves; às 16 horas:, na Faculdade Ca-
tólica de Direito:' síssão solene 'da
Academia etPropolitana de Letras em
homenagem aos arcebispos c bispo*;
presentes ao Congresso; às 20 horas»
na praça do Congresso: sessão solene
sob ia presidência do cardeal-arce-
bispo do Rio de Janeiro. Credo can»
tado por.todos. Saudação ao cardeal
pelo dr. Orlando Carlos da Silva.
Conferência por dom Frei Fclicio de
Vasconcelos, Nossa Senhora e a Euca»
rístía — Coro falado — Congregados
Marianos da Anunciação c Meninos
Cantores — Canarinhos — de Petró-
polis. Bênção com o Santíssimo Sa-
cramento. Hino do Congresso; às 24
horas: na Praça do Congresso: Missa
e Comunhão dos homens. '

Dia Io de Maio — Encerramento do
Congresso — às 8,30 horas: na praça
do Congresso: hasteamento da ban-
deira brasileira, ao som do hino na<
cional, pelo governador do Estado;
hasteamento da bandeira papal, ao
som do hino pontifício, pelo núncio
apostólico. Missa pontificai pelo car-
deal-arcebispo do Rio de Janeiro; às
15 horas: Soleníssima e triunfal pro
cissão Eucaristica que, partindo do
Colégio de Slon, demandará a praça
do Congresso, passando pelas ruas
Benjamim Constant, Caldas Viana
Avenida Quinze de Novembro e rua
João Pessoa. Na Presa do Congresso:
bênção com o Santíssimo Sacramen-
to. Palavras do bispo diocesano. Hino
do Congresso.
, Dia 8 de Maio — às 8 horas: na
Igreja Catedral! missa celebrada pelo
bispo diocesano por intenção de todos
os benfeitores e colaboradores do
Congresso Eucaristico.

NOVO SUPERIOR DOS
CARMELITAS

ROMA, 29. Noventa representantes
da Ordens dos Carmelitas, vindos de
todas as partes do mundo, elegeram,
hoje, o padre Anastácio, da Ordem da
Provincla de Gênova, seu superior-
geral, em sucessão ao padre espanhol
Silverlo de Santa Teresa, que pere-
ceu em desastre de automóvel, no
México, há um ano. (R.).

REPRESENTARA A IGREJA DA
FRANÇA NO 36" CEI

PARIS. 29. O cardeal Maurice Fel-
tin, arcebispo de Paris, representará
a igreja da França do Trigéslmo
Sexto Congresso Eucaristico Interna-
cional que se realizará no Rio de Ja-
neiro em julho próximo.

O cardeal Feltin foi homenageado,
por esse motivo, com um almoço,
ontem, na Maison de L'Amérique
I.atine.

Depois que o ministro do Brasil na
França, sr. limar Perma Marinho
levantou sua taça pelo êxito do Con-
gresso Eucaristico do Rio de Janeiro
e a viagem'do cardeal Feltin, este
respondeu que estava muito satisfeito
por ir ao Rio de Janeiro como "men-
sageiro da paz" para estreitar mais
ainda os laços de amizade entre a
França e os paises lallno-america»
nos.

PARÓQUIA DE SANTA RITA,— .
CENTRO — CONGRESSO EUCA-

R1STICO

Domingo, 22 de maio, após a missa
vespertina ea ladainha a Nossa Se-
nhora, entrará na matriz, trazida
processionalmente do Morro da Con»
ceição, a imagem de Nossa Senhora
Aparecida. A Virgem Santíssima será
saudada por um orador sacro. E tudo
terminará com a benção do Santissi-
mo Sacramento.

POBRES DE SANTA RITA

No próximo dia 13. será o inicio do
novenário preparatório da festa de
Santa Rita.

Como sempre, haverá depois da
missa das 9 horas distribuição de vi-
veres e cobertores aos pobres do Dis-
pensário da Paróquia.

A comissão da festa apela para os
devotos de Santa Rita, a fim de que
cada pobre receba o seu cobertor.

VAI PREGAR' O CARDEAL SEGURA

MADRI O cardeal Pedro Segu-
ra, arceblspo.de Sevilha, que a 31 de
março último íoi operado de hérnia,
pretende pronunciar o próximo ser-
mão em sua amada catedral de Sevl-
lha.

O estado do prelado, que tem 79
anos. tem melhorado continuamente
de tal modo que o cardeal talvez pos-
sa satisfazer seu desejo no próximo
sábado, ao ser celebrado o ofício dl-
vino chamado "Sabatina".

Não obstante os esforços das altas
autoridades eclesiásticas para obrigar
o cardeal Segura a recolher-se a al-
gum mosteiro e de ter nomeado mo-
senhor Bueno Monreal arcebispo co-
adjutor dc Sevilha, com poderes 111-
mitados nessa arquidiocese, monse-
nhor Segura se mantém vigoroso e
disposto a continuar sua luta como
critico do governo c arqui-inimigo do
protestantismo.

O cardeal Segura chegou muito en-
formo, de avião, a Madri, a 28 de
março, e íoi imediatamente internada
na clínica de Nossa Senhora do Rosa-
rio, onde o dr. Salamanca o operou.
A intervenção cirúrgica íoi grande,
pois íoi prdso dar-lhe 51 pontos de
sutura,

Nem a imprensa nem as emissoras
locais noticiaram a operação. Não obs-
tante o silêncio oficial, monsenhor Se-
gura recebeu centenas de telegramas
e cartas da Espanha e do Exterior,
bem como numerosos telefonemas e
visitas, inclusive as do primaz da Es-
panha. cardeal Pia y Daniel*, do bis-
po de Madri, monsenhor Eixo GaVay,
e do arcebispo de Tarragona. mon-
senhor Benjamin Ambas. Seu cape-*.<o informou que monsenhor Segura
está agora suficlenmente restabeleci-
do para agradecer pessoalmente essas
visitas.

Na pequena capela da Clinica, mon-
senhor Segura já fiz seu primeiro
sermão Inspirado na Segunda Episto-
la de São Paulo "A verdade c s íí
no Senhor". Com voz firme c clara,
disse o prelado: "A palavra do Todo
poderoso não pode ser discutida. A
verdade não pode ser algemada, por*-
que toda doutrina de Jesus Cristo e
de seus apóstolos está baseada nela.
A História da Igreja Católica tem
sido sempre um constante esforço de
desmentir fábulas e mentiras".

Excetuado o caso de monsenhor Se-
gura, as relações entre a Igruja e o
Estado são excelentes. A concordata
funciona bem e o sovo núncio após-
tólíeo. monsenhor Hdebrando Anto-
niutti, most---~ -"•">. ".r *¦*¦

(Continuação da 8a página
do Io caderno) ¦

Se a «enhorita me permite...
Pedro montava em Bijou, depcla

estendia a mão a Margarida, que.
apoíando-se no estribo, se sentava
atrás dile. E, sem cerimônia, pas-
."•ava os braços à volta da cintura
do jovem.

Vamos, Bljout
E lá _e iam eles.
O caminho que levava à igreja

embrenhava-se logo nos bosques de
carvalhos que circundavam o cas-
telo. Ultrapassados os'limites, es-
tendia-se vasta clareira, florida de
urzes violetas, que sa atravessavam
em diagonal, por um atalho bem
mau na época das trovoad.as. Con-
tornava-se um grupo, de casas cha-
mado o Priorado. Passava-se depois
por uma parte rústica sôbre um
riacho denominado 1'Airelle: E lo-
go a seguir, pegava-se uma grande
estrada, que em cinco minutos ia
dar no burgo, r.a igreja. .

Na estrada, todos se apressavam
para ir à missa, peles tres, car rio-
las e cavaleiros. Comumente, o mes
mo animal levava um homem com
a mulher ou a vizinha na garupa
Ninguém se espantou, pois, que a
srta. de, Vornay íôsse levada pelo
pequeno . Nicouleau, já considerado
unia espécie de padre. Nessa re
gião .tradicional, os: costumes per-
¦rnaneciam, « ainda permanecem,
simples e benevolentes.

Assim, os domingos se sucederam
aos domingos, trazendo para, Pedro
Nicouleau e para Margarida de Vor-
nay o passeio costumeiro, diverso
apenas polo aspecto com que as
estações mutáveis revestiam a pai-
eagem. Houve domingos de outono
ensopados de chuva r.úúda, os car-
vaíhos avermelhados, o céu cinzen-
to como uma vidraça embaciada,
O guarda-chuva de Margarida pin-
gava lentamente na pescoço de Ps-
dro, que não se queixava. Houve do-
mingos de geada, depois da neve,
os. campos cobertos de veludo bran-
co. Multas vazes, nos domingos de
verão, o sol pesava firme, na volta,
nos ombros dos dois cavaleiros:
Margarida tirava o chalé e dava-o
a Pedro pa-f quo o levasse... Mas
em certos domingos de abril e maio,
a perfumada juventude da terra inc-
briava-os a tal ponto, que não ou-
savam ¦ olhar-se quando, deepedin-
dó-se diante da escadaria do pe-
queno castelo, diziam:

Adeus, Pedro.
Até domingo, D. Margarida.

Os domingos se sucederam aos
domingos...

O que formou meses, meses,
anos...

Entre o fluxo continuo das col-
sas,. um obscuro destino pareceu

ALGUNS CONTOS DE...
(Continuação da 9a página

do Io caderno)
sarem-se íoi obra dc poucos dias.
O desengano de'ambos veio logo
em seguida, mas não se separaram;
o destino tinha superado aquela
mútua e ingênua simulação. Quem
analisar o sentido desse conto verá
que tanto Patch como Mlss Strew
só puderam encontrar a felicidade
metendo-se em disfarces que os ti-
raram momentaneamente da rea-
lidade medíocre e niesquinha de
suas existências. Mas até onde uma
peça de indumentária poderá inter-
vir no destino do homem? No conto
"Lie thce down, Oddity" predomi.ia
pitorescamente o chapéu de Mr.
Cronch, um velho chapéu preto de
feltro que despertava a curiosidade
geral até o ponto de provocar risos
num momento trágico. Um dos mais
pungentes contos de Powys, inspi-
rados nesse tema, é, porém, "His
best coar, com Winnle tomada de
esquisita obcessão pelo casaco que
tinha dado de presente ao marido,
à véspera do casamento, para que o
vestisse nessa ocasião. Muitos ano;
depois, com ésse casaco, que enve
lhecera demais, John, advertido de
que estava mal posto no casamen-
to de uma sobrinha, atira-se a um
poço, onde morre. Presa à sua dor,
quando lho trouxeram, enlameado e
roto, Winnie pareceu consolar-se
grandemente' com a presença do
objeto de sua mais viva fascinação
exclamando que era ésse o "seu
melhor casaco". O conto "The shut
the door" baseia-se no tema já ex-
ploradissimo do repúdio de um pai
á filha que casa contra a sua von-
tade. Numa noite de Natal, com-
pelldo pela necessidade, o genro
decide furtar um cordeirinho na
fazenda do sogro, que ficava próxi»
mo, _ fim de matar a fome à mulher
com o regalo de um assado de car,
ne tenra. Surpreendido, perseguem-' no até à casa, onde também o so-
gro embarafusta pela primeira vez
à procura de sua pequena cria, es-
piando por todos os cantos, até de-

. baixo da cama onde a filha estava
deitada. O rapaz tivera ainda tem-
po de entregá-lo à mulher e esta,
envdivendo-o entre as cobertas, só
deixava apontar o pequenino focl-
nho róseo do cordeirinho. Julgan-
do ver ali uma criança recém-nas-
clda o terrível pai conteve sua có-
lera, a lembrar-se de que era aque-
la a noite em que se comemorava o
nascimento do menino Jesus. Powys
distribuiu por vários contos alguns
de seus personagens, entre os quais
o reverendo Silas Dottery, conver-
tido em alvo de suas sátiras, não
apenas aos eclesiásticos e às coisas

. da igreja, mas também à- entranha
da devoção dos súditos ingleses à
pessoa do Rei e à íamilia Real.
Como podia Powys escapar à repul-
sa, que parece envolver-lhe siste-
màticamente o nome e a obra, ex-
pondo a ridículo o que os ingleses
têm de mais sagrado entre as suas
crenças e tradições Outro alvo ce
seus sarcasmos é a pontualidade bri
tánlca. a religião da hora exata »*
improrrogável, especialmente no
conto "The Gong", em que Mr. Gar
land. na preocupação de submeter
a rigor o círculo familiar, adquire
e instala em sua casa de campo um
gongo destinado a anunciar com re.
percussão ao longe a hora de retor-
nar à cas*: os que porventura an-
dassem pela redondeza. Com Isso
aniquilara-se logo a alegria da li
berdade que os filhos desfrutavam
naquele ermo rural. Ambos são en-
ílm sacrificados tragicamente á ti-
rania do gongo pelo afogadilho com
que procuravam atender àquele
chamado". Por fim, sucumbe o pai,
imolando-sc à tortura que criara pa-
ra ns seus. O gongo que dava rebate
ao Tempo acabara atraindo à Morte
quase toda a família. Onde, porém,
a arte de Powys apresenta mais vi-
vo sinal de autenticidade é naque-
les contos em que atuam predoml-
nantemente ás forças elementares
do homem ou a natureza, como em"They were my Fields". E* a tra-
gédia de um rústico impotente para
deter em suas mãos uma proprieda»
de, fora da qual êle não pode vi»
ver. tão penetrado está da sua at-
mosíera. O sentimento da gleba l
aliás, o quo restitui a Powys a ver.
dade da viãa. quando suas ísau»
r-Us vão descambando tremenda-
mente para o herético e o irreal.

querer que só esse pasísio domini-
cai ficasse idêntico a ri mesmo, ine-
vitável'. imutável.

O ar. de Vornay morreu. O pai
e a mãe Nicouleau morreram.' O
cura íoi várias vezes substituído.
Uma enchente levou a pontezlnha,
que foi reconstruída em pedra. A
fachada da igreja íoi refeita. Hu-
mildes viveiros de plantas transíor-
maram-se em matas; abateram-se
bosques, descobrindo os pontos no
vos do horizonte. Uma casa do Frio
rado pegou fogo. Mas, todos os
domingos, Pedro, Margarida e Bi
jou se reuniam diante da escadaria
do pequeno castelo. Margarida per-
deu o pai t não se casou. Pedro
não se íêz padre* sua saúde foi
considerada delicada demais para
a vida de seminário. Embora leigo,
viveu como padre, gozando a , he-

-rança deixada pelos pais... Domin-
gos de verão, domingos de inverno,
o tempo íol passando,.., A flor da
juventude murchou no semblante
da srU. de Vornay. Pedro ficou li-
geiramente curvado; mil r,ugas pre-
coces sulcarani-lhe a fronte e os
cantos dos olhas. Nem um nem ou-
¦tro se preocupavam 'Com isso, con-
tinuando a encontrar-se com o mes-
mo contentamento, sentados juntos
no lombo de-Bijou envelhecido, que
continuava a ter o trote elegante,
embora um pouco menos ágil .dc
ano para ano.

Por fim, Pedro tornou-se um ve-
lhinhb, prematuro, embora de idade
indefinida, mas velho. Os caracóis
da -Tia. de Vornay começaram a
embranquecer, e apareceram-lhe nas
maçãs do ros tei algumas pequeninas
velas arrebentadas.

Num domingo de abril, enquan-
to Pedro, ainda lesto, ajudava a sol-
teirona a descer diante do castelo,
esta lhe diz:'— Pedro, .você quer amarrar BI-
jou e entrar um instante comigo.
Preciso falar-lhe.

Pedro, espantado, obedeceu. Era
a primeira vez, desde vinte anos,
que a srta. de Vornay lhe propunha
isto. O coração perturbado como
nos dias de sua juventude, acom
panhou-a até a sala de jantar, A
srta. de Vornay sentou-se na pol
trona, no canto da lareira vazia,
Pedro ficou de pé.

Pedro, disse ela, o novo cura
me disse ontem uma coisa singular.
Parece que no burgo estranham ver-
nos chegar juntos à igreja nas cos-
tas de Bijou. Os costumes muda-
ram à volta de nós, meu pobre Pe-
dro, sem que o tenhamos percebi-
do. Somos só nos dois c alguns ca-
sais de camponeses velhos quo ca-
valgam assim.

Então?... — balbuclou Pedro
aobressaltado, julgando que ia per-
der a única alegria de sua'vida...

Então... A mim isso não im-
porta. A maledlcência não me atln-
ge. Eu quis apenas contar-lhe o que
me disse ò Rãroco: que andar.na
garupa de. alguém, que não seja
o marido, provoca o riso e o fala-

. torto... t isso...
Ela se calou, os olhos baixos. Es-

tava nervosa. Pedro não terá com-
precr.dldo) Nâò terá querido com-
preender? Ou, quem sabe, não ha-
via nada realmente a compreender?
Êle replicou, depois de um silêncio:

Eu farei o que a senhora qui-
ser, d. Margarida... Mas a mim,
também, não interessa o quo essa
gente fala,

A srta. de Vornay fitou-lho por
um momento os olhos. Levantou
imperceptlvelmente os ombros, er»
gueu-se, bateu com o pé no cão da

j chaminé. .",''..'.
Está bem, disse ela... Você

tem razão. Somos ambos bastante
velhos piira só fazer o quo enten-
demos...

Olhou-o ainda; ela r.ão estava
mais nervosa, mas os olhos se lhe
umedeceram um pouco e a voz lho
tremia quando disse, como sempre:

Adeus, Pedro!
Pedro, apesar da emoção que lhe

apertava a garganta, respondeu com
bastante firmeza:

"Até domingo, d. Margarida!..."

Notas Médicas
CONFERÊNCIA DO DR. EDMUNDO

BLUNDI — Expeclalmente convidado
o dr. Edmundo Blundl, chefe do De-
partamento Médico do Conjunto Sa-
natorlal de Curiclca e chefe de di-
nica do Departamento de Doenças do
Tórax da Po-t-Jini..**. Geral, •eronun-
dará, hoje, 30, às 8,30 horas da.ma-
nhã no Centro de Estudos dos Kté»
dicos d.i Divisão do Serviço de Tu»
berculose do Estado de São Paulo,
na capital paulista, uma conferência
sobre o "Diagnóstico precoce to oar-
clnom.i brônquico".

' 
• • • •-; 
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REUNE-SE A COMISSÃO EXE-
CUTIVA DO I CONGRESSO NACIO-
NAL DE HOSPITAIS — Reuniu-se
ontem, 29. ás 8,30 horas da manha,
na sede da Associação Brasileira de
Hospitais, à Rua Álvaro Alvim n. 31— 10° andar, a Comissão Executiva
do I Congresso Nacional de Hospitais
e da I Conferência Nacional de Di-
retores de Serviços de Assistência
Hospitalar, promovidas pelo Ministé-
rio da Saúde, e organizadas pela As-
sociação Brasileira de Hospitais. A
próxima reunião ficou marcada parao dia 10, terça-feira às 6,30 horas.

MÉDICOS DE 1945 —Reúnem-se
hoje, 30, sábado, às 10,30 horas, na
sala de projeções da seção de cine-
ma da A.N., i Av. Marechal Câmara,
350-A, os integrantes da turma de
médicos de 1945 da Faculdade Na-
donal de Medicina djt Universidade
do Brasil, a fim <e organizarem o
programa de festejos do 10* anlvcs-
sário de formatura.

* ''* * -.
"TUBERCULOSE E NUTRIÇÃO" -

O Centro de Estudos Conjunto "São
Sebastião", realizará sob a pmiden-
cia do dr. Walter Mendes, na-pró-
xima segunda-feira. 3 de maio,'às J0
horas, a sua primeira reunião ao cor-
rente exercício, com a seguinte -.*<-
dem do dia: — "Tuberculose • Nutri»
ção", pelo dr. Mário Sayeg.

ELEITOS PARA O COLÈG.O NOR-
TE-AMERICANO DE RADIOLOGIA —
WASHINGTON — Dois ilcstret radio-
logistas latino-americanos foram elei»
tos membros honorários do Colégio
Norte-Amerlcano de Radiologia, em
uma reunião da qual participaram
cerca de 1.500 dos principais radlolo-
glstas do hemisfério ocidental. São,
eles o dr. José Maria Cabello Cam-
pos, de São Paulo, • o dr. Pedro
Abel Maissa, de Buenos Aires. Am»
bos assistem às sessões do V Con»
gresso Inter-Amerieano de Radlolo-
gia, que se acha reunido aqui, coin-
cldindo com as reuniões anuais ds
cinco sociedades de profissionais nor»
te-americanos, cujos membros se es»
peciallzam no diagnóstico e iratamen-
to de enfermidades com substâncias
radioativas. Os drs. Cabello Campos
e Abel Maissa são médicos de reno-
me internacional. O primeiro é chufe
do Serviço de Radiologia da Santa
Casa de Misericórdia dc São Paulo e
professor de Radiologia na Unlversl-
dade Católica de dita cidade brasl»
leira. t, membro de multas socled.i»
des médicas e autor de grande nume»
ro de livros, no campo da Radio»
logla. (U.P.)

* * *
VACINAS CONTRA A PARALISIA

INFANTIL — Realiza-se na próxima
sexta-feira, 6 dc maio, às 10 horas,
pelo dr. J. Madureira Pará, do Ins»
tituto Oswaldo Cruz, conferência to}
brç as "Vacinas contra o Pollomiell-
te", no Centro de Estud-os do Insti-
tuto de Puericultura da Universidade
do Brasil (Serviço do prof. José Marí
tinho da Rocha).

FUNDAÇÃO DK COMBATE A PO»
LIOMIELITE — S. PAULO, 29 — Em
uma reunião da qual participaram os
srs. Carlos prado, diretor do Depar-
tamento Estadual da criança; Ame
Enge, Mário Francisco Napolitano,
médico;, Alencar de Carvalho, dlre-
tor do Hospital Infantil da Criu
Vermelha' e o deputado Homero Sll-
va, foi estudada a criação da Fim-
dação de combate à paralisia Inían»
til. Além do combate à poliomielite,
visa a instituição a sua prevenção, a
formação de técnicos, enfermeiros e
aperfeiçoamento de médicos, como
também a doutrinação do público em
tudo o que se refere ao terrível mal.
A criação da instituição posslbllllar.i
a todas as crianças brasileiras os be-
neficlos da vacina de prevenção do
mal, que antes seri submetida a cs-
tudos para ver se seus efeitos no
Brasil assemelham-se aos consegui-
dos nos EE. UU., uma vez que alnna
não se realizou no pais o isolamento
do virus da poliomielite. (M.)

O LINGUAJAR NORDESTINO
(Continuação da 9a página

do Io caderno)
a pé. FRANCÊS — Indivíduo fin-
gido, falso. FRANGO — "Adoles-
cente; espiga de milho assaria.
FRETE — Convite à meretrlz. FRI-
QUITI - Faniquito, deliquio FU-
BACA — Caiporismo. FULANA —
Amésla. FULGURO — Relâmpago.
FULUSTRECO - Indivíduo mde-
terminado; pejoraçáo, Ironia. FUNIL
PARA COAR — Sempre apto a
perdoar. EURRECA — Indivíduo
sem merecimento, coisa ordinária;
sem dinheiro. FITE — O diabo.
GAB1ROBA — Zangado, enralve-
cido. GADANHOS — Dedon das
mãos. GAFANHOTO — Indivíduo
magro; soldado de polícia; a mela
da espingarda que aciona o cão.
GAJO — Trapaceiro, vciharo. GA-
LEIO — Movimento rápido e brus-
co do corpo. GAMBÁ (ESTAR NOI

Envolvido no crime, no distúrbio.
GAMBIAS — Pernas. GANDULAB

Viver à ct*rta alheia, sempre pe-
dlndo. GANGONA — Mulner velha.
GARNA — Chuva miúda, inverti-
nente. GARRAFINHA — Donzela.
GARRALHO - Fedêlho. GATA
(ESTa COM A) — Embriagado, a.
GATO-PINGADO — Soldado de po
Horn! Indivíduo sem merecimento
GEBA — Mulher que não raba ves
tlr. GENTE (ESCONDE) — Cerni-
téri*) GERONA — Mulher que
amam-nta. GIBIADO — Velhaco
GIRAO — Selo regaço. GONÇALO
(PAI) — Mardo dominado pela
mulher. GORDURA — Muito dl-
nhel-o. GRALHA — Mulher taga
rela. GP.AVIANA — Venfo que so-
pra do lado da terra (terr/1). GRA-
XEAR - Namorar. GREGÓRIO -
Indivicuo pass.vo. GUARDA-CHU-
VA - Prisão GUARDADOS -
Mantimentoz; coisas deportadas.
HORAS (DAR AS) — üumr-rimen-
tar. HUMILDOSAMENTí. — Hu-
mild-*mertc. IMBRETADA — Dis-
túrbio, desordem: encrenca. IM-
BROCAR — Passear; matar o tem-
po. IMirfíDfCIA — Caça miúda;
qualquer inseto; grande quantidade
de; gente ruim; povo ordinário.
INCAUTEZA — Falta dc cautela.
INFUZA — Jarro;' indivíduo ruim.
INQ.-IJILADO — Aborrecido: ton-
trarlado. zangado. INTEZAR —
Teimar, recalcltrar. INTICAR —
Aborrecer, ter quizilia, ogeriza com;
nlo suportar a outro; brigar com
alguém INTOJADO — Aborrecido;
cheio de si. INTROPICAK — Dar
topada, andando. INVERECUNDO

Desavergonhado; patife. INVIS-
GAR ~- Cair para o lado. INXERI-
DO — Intruso, metediço. 16: Adml-
ração, espanto. ISIDORO — Cama
de vara. DCE! Essa é boa! pois não!
desdém. JABÁ — Carne seca ou
charqueada. JACARt — Indivíduo
false; desleal, infiel;.fingido, vilão;
mau, feio; variedade de esteira:
alcolatura de almíscar. JOCOBEU

Beato falso. JAGODES — Es-
taíermo: palerma. JALECO — Pa-
letó curto. JATO — Diarréia. JE-
SUA! (t O AI) — t o mais estimado
o mais querido. JORNADEAR — En-
dar. visjar a cavalo. JUDAS (MAR-

CA DE) — Indivíduo de baixa estatu-
ra. JUSTO (BATER O) — Dizer a
verdade, pormenorizar o acontecido.
LABREGO — Espanhol ou portu»
guê». LAMBUJA - Vantagem.
LARGADA — Dito chistoso, que
causa hll.irid.idp; afrouxar as ré»
deas no pescoço do cavalo e fa»
zê-lo correr. LARICA — Fome.
LATUMIA — Barulho, distúrbio;
assuada.LAVA CACHORRO ¦+¦ Adu-
lador. LAVAR "ROUPA (PEDRA
DE) — Indivíduo sem sangue; des-
brlado, guardador de desaforos, de
afrontas. LAZARINA — Antiga cs»
pingarda, de cano multo comprido
e fino. LAZEIRA — Fome; moleza;
preguiça. LECO — Fraco, desam»
parado. LEITE DE PATO (A) -->
Sem resultado; grátis. LEITOINHÀ

Donzela na flor da idade. LIBU»
ZIA — Raiva', zanga; calundú.
LIGA (ESTA COM) — Com sorte.
LIVRA! — Admirar-se do aconte»
cido, do ocorrido, LIVUZIA — Mà
impressão; fobia. LIZO (LISO) —
Sem dinheiro. LOLô — Indivíduo
passivo. LONCA (DAR A) — Mor-
rer. LOUCEIRA — Mulher .garbosa,
elegante. MACACO (PÔR, NO) —
Empenhar o objeto. MACIOTA —
Descaso. MADUREZA — Indivíduo
sem influência. MAGANAO — Pa-
tusco, vadio. MAGRA »- Tuberculo»

se. pulmonar. MAL-DO-AGARRA —
Coqueluche: asma. MALANDÉU --
Fcralta, vadio, malandro, MALDAR

Suspeitar, desconfiar, t»r pres»
sentimento; maldizer. MALDITA —
Erislpcla; pústula. MALEMA —
Mais ou menos; assim assim; oou»
quinho. MALINA — Febre intnnsi;
sezões. MAL1NO — Traqulnas, en»
díabrado, buliçoso, turbulento; o
diabo. MALMENTES — Apenas;
por pouco que. MALPARIÇAO —
Abortamcnto, aborto. MALUNGO

Camarada', guia; parceiro; irmáo
de criação; o diabo. MALVADA —
Cachaça. MANCEBO — Cablde para
roupa: pau, no qual so pendura a
candeia. MANDRACA — Feitlçaria.
MANGAÇAO — Mofa, deblque: 10-
gro; fazer pouco caso. MANHEIRO

Manhoso; Impertinente; negócio
demorado. MANILHA — Variedade
de jogo de cartas; Indivíduo inteli-
gente, ( vivo, sagaz. MANIMOLfiN'-
CIA — Faceirlce, requebros; inde-
lêncla. MANJA — Comida, reíri-
ção; divertimento de criança*:.
MANO — Indivíduo, pessoa. MAO
ASSENTADA — Mão bonita. MAO
FURADA - Pródigo, gastador. MA-
RACUJA (FLOR DE) — Honra de
donzela.

DEPENDEM DA CAIXA
DE AMORTIZAÇÃO

O Min:stério da Fazenda foi su-
torizado j)elo presidente da RepúbU»
ca a mandar construir urn, estrada
de madeira no sub-solo dn palácio
da Fazenda, destinado a colocação
do papel moeda guardado na "essa

forte" da Caixa de Amortização.

f
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0T0 GLÓRIA, .0 HERÓI DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

ii.. ^j^s^^ s ç â

Como informou o nosso companheiro Janos Lengyel, o treinador bras ieiro Qto Glória
íoi o grande herói do Campeonato Português, ao dirigir a equipe do Benfica, que se
sagrou campeã. Alvo de entusiásticas manifestações, tornou-se Oto Glória a figura do
momento no futebol luso. No flagrante, que nos enviou Janos Lengyel, vemos um aspec-
to das expansões de alegria em torno do técnico do Benfica, ao ser conhecido o resul-*

tado do encontro que, junto à própria vitória do campeão, decidiu o título

li;-' >
Corinthians x Palmeiras

Prosseguirá esta tarde, no Pacaembu, o "Torneio Roberto Pedrosa" — Rea-
bilitação, objetivo dos adversários

S. PAULO, 20 (Sport Press) — Amanhã à tarde no Está-
dio Municipal do Pacaembu será .realizado o "Derby" Paulis-
ta, ou seja o "match" entre os tradicionais rivais quo são o
Corinthians e o Palmeiras. Embora no momento, as duas equi-
pes não ostentem melhores colocações na tábua de posição do
torneio Roberto Gomes Pedrosa, ambas alimentam desejos de
reallbitaçâo, já que vêm de derrotas em seu último compro-
misso, o Corinthians sendo derrotado pelo São Paulo por 4x3
e o Palmeiras sendo vencido pela Portuguesa pela contagem
de 5 x 2.

... : ¦.¦ 
\OS DOIS QUADROS ' lo renomado meia encontra-se'¦'>;¦'¦''.'¦ sentido de umt» antiga distensão,..O Palmeiras apresenta o pro-preocupando seu estado físico

blema Jair em sua equipe, já que'Na impossibilidade' de sua apre

;; Promovidapelo Iate Clube
de Ramos a primeira regata

de "Sharpies"
Com a 'volta de Paquetá, em percursb duplo,

será iniciada hoje, a temporada dessa classe
O Iate Clube de Ramos, promoverá hoje, com Inicio marcado

para às 16 horas, uma regata de "Sharpies".
Não podendo contar com seus co-irmáos, já que até o mo-

mento, a classe "sharpie", está sem calendário, o Iate Clube de
Ramos, contará apenas, com iatistas pertencentes a seu quadrosocial.

O percurSò será dos mais interessantes, já que compreende
um roteiro de ida e volta à ilha de Paquetá. Saindo hoje, às 16
horas, os concorrentes pernoitarão naquela ilha, encetando a vol-
to. no dia seguinte,- isto é, amanhã, domingo. •>

DEZESSEIS CONCOCORRENTES
Segundo informes do desportista Abel Mourão, que é dire-

tor de esporte do simpático clube da zona Norte, cerca de 16"sharpies" participarão dessa regata.
Como se vê, um lote bem numeroso de "sharpies", estarão

em luta hoje, visando classificação para a temporada, que con*
tara com 17 regatas. As doze primeiras, para apurar os quatro
melhores, e aS demais, para se conhecer dois finalizadores e fi-
nalmente, o vencedor.

sentação, Jair' será substituído
por Ivan. Por outro lado, embo-
ra não esteja ainda decidida, a
presença de Humberto é bem
possível, reaparecendo o impe-
tuoso meia desde que não con-
cretizou a sua transferência para
o futebol italiano.

O Corinthians também apre-
senta problemas, com Idarío e
Cláudio contudidos, estando de
sobreaviso Olavo e Nono. Segun-
do os .últimos ensaios, dependendo
apenas da revisão médica final,
as dUas equipes deverão atuar as-
sim constituídos: Corinthians —
Gilmar, Homero e Alan: Olavo,
Goiano e Roberto: Cláudio ou
Nono, Luizinho, Baltazar* Carbo-
ne e Simão. Palmeiras — Cavani,
Manoélito e Cação; riume, Wal-
demar e Derna ou Gersio; Limi-
nha, Humberto ou Ifloacir, Ney,
Jair ou Ivan e Rodrigues. ' 

v

; ABILIO RAMOS PARA
FLAMENGO X PORTUGUESA

Finalmente foi indicado, ontem,
o juiz para a direção do encontro
Flamengo x Portuguesa de Des-
portos, no Maracanã. O clube ca-
rioca não aceitou João Batista
Laurito e o grêmio paulista, o api-
tador Antônio Musitano.

Todavia, houve acordo quanto
ao nome do árbitro Abilio Ramos,
o qual dirigirá assim êsse impor-
tante cotejo pelo Torneio Rober-
to Gomes Pedrosa, auxiliado por
Gomes Sobrinho e Gualter Gama
de Castro. ,

Hoje o prélio. América x Flu-
minense terá em sua direção Car-
los ds Oliveira Monteiro com Eu-
napio Queiroz e Gualter Gama de
Castro nas laterais.

NÓS E A SEGURANÇA
Em torno do novo Código de Trânsito britânico — Um punhado de

bons conselhos—Quando a experiência é quase tudo ...
for Ernest Chisholm Thomson, via B.N.S.

LONDRES, nhril (B.N.S.) — O com*
portnmento num pequeno parque per-
to de onde vivo está regulado por
uma lista de "Inste isso e não faça
¦quilo "com 43 cláusulas, colocadas"
na principal entrada. Guiados, com
dúvida, pela experiência das autor:-
dades em parques de todo o mundo,
nossos conselheiros locais parecem ter
antecipado qualquer forma conhecida
de fraqueza humana — apanhar fio*
res, por exemplo, espalhar papeis e
etc, deixar cachorros correrem sol-
tos, usar linguagem pesada, ou mes-
mo estar embriagado. Observando a
lista, um amigo disse que aquele c6-
digo poderia sev resumido èm trís
palavras; "tenham boas maneiras".

Isto * uma super-simplificaçõo, A-
cho que a maioria das 'pessuas têm
boas maneiras. Pelo menos tcnclo-
nam proceder assim, e se isso íôs-
ae. tudo, nos no Reino Unido não
teríamos necessidade de novo Códi-
go de Trânsito.

Este deve ser um dos mais com-
pletos guias para •?¦ ^cntca da
estrada, a pé ou sobre rodas, 'ja-
mais publicado em qualquer parte.

Boas maneiras e bom senso
Aprovado por ambas as Câmaras

do Parlamento, em novembro pas-
sado, o Código compreende 71 cláu-
aulas. Estão baseadas nfio só nas
boas maneiras como também no
bom senso, que nSo é uma coisa
comurr a todas as pessoas.

Bom senso .são e os frutos da
experiência transmitidos por uma
geração ou mais de membros do Par-
lamento, jornalistas, motoristas, cl-
distas e pedestres. Embora algumas
dessas "pérolas" de sabedoria refl-
ram-se apenas as normas de estra-
da no Reino Unido, a maior parte
delas podem ser aplicadas em todas
as partes, e se seguidas poderiam di-
mlnuir bastante o número de desas-
{res em outros paises também.

A Grã-Bretanha deve ser um dos
melhores de todos os campos de pro-
va.

Cájculo que se todos os nossos ve-
kulos 'a motor estivessem ao mes-
rno tempo nas ruas e estradas, ape-
nas 45. metros separariam um do
outro. Felizmente a lei das probabi-
lidades evita um congestionamento
completo, mas mesmo assim as estra-
das são tão movimentadas que os
motoristas e os transeuntes podem
exercitar suas técnicas sob iodos os
perigos possíveis, e, se a experlên-
cia ensina, deveríamos ser o povo
inala digno dc estrada do mundo.

Nosso Código de Trânsito não é
um conjunto de leis. apoiado em pá-
nição ou penalidades, mas uma- co-

guém. Numa fra-no de segundo po-as distâncias ou a velocidade. "Es
deremos fazer algo de que nos ar
rependeremos o resto de nossa vida"."Sejam sensatos"

Os conselhos'aos pedestres incluem
o atravessar as ruas em ângulo re-
to. Onde não houver calçada, os pe-
destres devem caminhar naquele - la-
do da estrada em que se vê os car-
ros que se aproximam. Numa passa-
gem de pedestres,, aconselha-se que os
mesmos "tenham atençíío" e esperem
um intervalo apropriado no transi-
to de maneira que os motoristas te-
nham tempo para dar passagem.

Os motorista*. sSo aconselhados a
jamais dirigirem, em velocidades tais
que nfio possam parar dentro da dis-
tância que vêm claramente. Os dia-
gramas coloridos mostram qual deve
ser esta distancia para 'velocidades
diferentes. Se estamos numa estra-
da seca, e com uni veiculo em per-
feito estado, a distância d.everá ser,
por exemplo, a 80 kms. horários de
53 metros — seja 15 metros para
refletir e 38 metros para írelar.

Uma das maiores causas de aci-
dentes (uns 20. mil por ano) é o
fato de ultrapassar' eem precauções
ou de avaliar mal o espaço livre

tando em dúvida", declara o códl
go, "espero"!

Um automobUista não deve jamais
cortar a frente de uma viatura pela
qual acaba de passar,, Uma vasta
experiência se a. oia neste sábio con
selh"v "No confie nos sinais quefazem as pessoas sem autoridade!''
Em outros termos, desconfia do pas
sante bem intencionado...

Custando cada exemnlar um pen.ny, o Código é uma boa compra.
Cada preceito é o fruto de uma
cruel experiência, à qual minhas 2
últimas citações nfio constituem ex-
ceçSes: "Antes de abrir a porta de
um veiculo, assegure-se que não ma
chucará ninguém e que nfio causa-
rá nenhum acidente" e "nâo recue
numa rua estreita para passar paraa estrada principal.

A corrida que houve para com-
prar o Código é uma prova de nos
sas boas intenções. Uma hora depois
da sua publicação, não havi& um só
exemplar nas lojas, e a Imprensa
Nacional aprressou-se a executar
uma encomenda de 10 milhões de
exemplares. Que serão bastante úteis
a todos, sem dúvida.

CONTROLE DAS ATIVIDADES DAS 1NSTI
TUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Publicação diária obrigatória dos contratos, empréstimos,

financiamentos e nomeações

leçfio de "faze isso e não faça aqui-'Ur'

De agora por diante todos os
contratos celebrados pelas nossas
instituições de previdência social,
concessão de empréstimos, finan-
cir.mentos, autorizações para de-
pósitos bancários, assim como os
despachos e decisões administra*
tivas, nomeações, demissões e
transferências de funcionários, se-
rão divulgados diariamente em
boletim de serviço afixado em
cada repartição em lugar acessi-
vel ao público.

Justificando a adoção desse sís-
tema, o sr. Alencastro Guima*
rães, ministro do Tmbr.lho. em
exposição de motivos apresentada
ao presidente da Republica, as-
sinala que freqüentemente sur-
gem na imprensa criticas à ação

MÃE E FELHO.** UM I MLVBm
Fila enorme e angustiado de inscritas — Na
hora em que a própria família desconheceu o
seu quinhão de responsabilidade no drama e
os seus deveres intransferíveis — Interessar-se
pelo problema: iiíma obrigação — "Era 

preciso
que houvesse casas como as nossas em todos os

bairros" — A pioneira
Flávia da Silveira Lobo

Dona Carmen me diz: "Está
tudo na mesma". Discordo. Não
são só as colchas azuis, simples
como as outras, mas novinhas;
não é só a lavanderia funcionan-
do o dia inteiro. É o ar. A obra
amadureceu. E amadureceu, sem
perder, felizmente, o seu jeitoamigo: sem adotar aquela rigi»
dez, aquele automatismo, aquela
triste e infecunda rotina de tan-
tas instituições ditas de caridade.

<'NAO POSSO ESQUECER"
As. mocas se sentem em casa.

Nao mudam, depressa, de atitu-
de, quando a gente entra; não
têm a cara assustada de ani-
mais acuados.

Dona- Celina Solberg se quei-xa. de que, pela falta de obras
semelhantes á esta, seja preci-sc reduzir o tempo de perma-nencia (sempre uma fila enor-
mê e, angustiada de inscritas) —¦
e''"a-parte de formação, de re-
educação sofre com isso". O
ideal seria, de fato, conservar as
moeas ao menos uns seis meses;
más a verdade é que o poucotempo deixa uma longa marca.Algumas das' ex-ássistidas per-manecem em constante contatocom a obra e, em cartas, telefone-
mas ou visitas, contam — àque-Ias |ue souberam ampará-las elevantar-lhes o ânimo na horamais difícil e mais grave da vi-
na, na hora em que a desgraça
parecia definitiva, ria hora em
cuie a própria familia desconhe-ceu o seu quinhão de responsa-
bilidade no drama e os seus de-veres intransferíveis — o que fa-zem, ò que pretendem fazer, co-
mo vai o Debê. "F. está lindai
Não esqueço, não posso esque-
cer a bondade da senhora".

• FELIZES, OS DOIS v

Mães solteiras não quer dizer
mães criminosas. Todas estas
moças —• freqüentemente melho-
res que nós — tiveram a cora-
gem de enfrentar humilhações e
sofrimentos para guardar o fi-
lho no .ventre. Nao abortaram.
Preferiram gerar o bebê aban-
donado pelo pai, e vão se dispon-
do a educá-lo bem e com mui-
to amor,, não ignorando embora
a luta e os sacrifícios .terríveis
qüe essas decisões representam.

Para ajudá-las a levar adiante
os seus planos, a Obra de Missão
Social aDriu no segundo semes-
Ire de 54 ..uma nova casa, o Lar
Materna!. De manhã, a mamãe
deixa o garotinho com outros ga-rotinhos, fortes e alegres' como
êle — e vai park o trabalho sos-
segada. Sabe que a Obra vela
pelo pequenino. À rioitinha a fa-
mília se reúne outra vez. E ma-
mãe cuida de tudo: muda a rou-
pinha, dá a comida, põe o bebê
para dormir. Vivem os dois fe-
lizes; moram juntos. Não rece-
bem as coisas de graça, mas pa-
gam por elas só o que podem.

"O NENÊM ESTA DOENDO"
Agora dona Carmen Bulhões

Pedreira e suas companheiras de
trabalho procuram ampliar ò
serviço, criando uma maternide.
Sentem a necessidade tíe acom-
panhar as moças no momento do
parto. Quantas se agaram a do-
na Carmen e a dona Celina —
e não querem ir para o hospital:"Eu estou com medo!" E a po-brezinhà (algumas são meninas
ainda) que chorava: "O neném
está doendo!".

O magistério primário muni-
cipal, por iniciativa da professo-ra Risoleta Cardoso, vem auxi-
liando com entusiasmo a Obra deMissão Social (Casa de Recupe-
ração da Mãe sem Lar, Rua Mar-
quês de São Vicente 452, e Lar
Maternal, Praça Santos Dumont
20). Unamos o nosso esforço ao
dele. Aproveitemos logo a pri-meira chance: o B?.zar*do Co-
pacabana Palace. Inauguração:
dia 4 de maio às cinco horas da
tarde, com uma exposição de ar-
ranjos florais idealizados por se-
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A rua Felix da Cunha, na Tijuca,
está em lamentável estado, atando-
nada que foi, completamente, pela
Limpeza Publica da cidade. Às chu-
vas torrenclaiii que cairam sobre esta
capital, nestes últimos tempos, flze-
ram acumular verdadeiras montanhas
de terfc e detritos, oriundos da fave-
Ia do morro do Turano, lá existente

Essa terra, quando molhada se
transforma cm lama, a ser pisada pe-
los transeuntes; mas, agora, com os
dias de sol, se transmuda em poeira,
que tudo Invade, tornando irrespirá-
vel o ambiente.^

A Limpeza Pública, há dias, retirou
a terra do meio da rua, çolccando-a
sobre os passeios, a impedir, assim, a
passagem dos transeuntes. Até hoje,
n martírio dos moradores continua
pois que além de atravancados os
passeios, tèm eles de fazer verdade!-
ra ginástica, para entrarem ou sal-
rem da suas residências.

Vamos, senhores da Limpeza Pu-
blica, um pouquinho de boa vontade
para com os moradores da rua Felix
da Cunha, ali no coraçSo da Tijuca
livrando-osr- da poeira infernal e doa
montes de tem que tanto os ator
mentam. A remoçáo desses inconve.
nientes é tâo fácil... •¦•;'¦¦".

nhoras de nossa sociedade. Dia
5: jogo. Dia 6: chá e passagemde'modelos para crianças — cò-
laboração de "La Layètte", de
Maria Helena Raja Gabaglia (há
de ser um sucesso). É, nos três
dias, venda de objetos para pre-
sente, à Mamãe no "Dia das
Mães". Horário: dia 4: de 5 da
tarde às 10 da noite; dias 5 e
6: de 3 da tarde às 10 da noite.

"AS VEZES EU ME
DESEPÉRO"

"Este não é um problema de
que a mulher possa dizer: "eu
mé interesso" ou "eu náo me in-
teresso". É uma obrigação inte-
ressar-se. Era preciso què hou-
vesse casas como as nossas em
todos òs bairros". Que isso não
custe multo a acontecer, dona
Celina!"É um trabalho que apaixo-
na. As vezes eu me desespero,
de tanta luta. Parece que eu não
agüento mais. Mas uma coisa
boa, um caso bom compensam de
tudo". Possam as compensações
crescer de hora em hora. Em
Minas, no Espirito Santo, no Es-
tado do Rio, estão para surgir, é
o que me contam, obras inspi-
radas na sua. A senhora foi a
pioneira, dona Carmen, e sofreu
todas as incompreensões.

A HOLANDA APLICARA1 171
MILHÕES DE FL0R1NS

no Plano"de Expansão do
Surinam (Guiana Holandesa)
HAIA, abril (SHI) — A Holanda

concordou em aplicar- 171.000,000 de
florins no Plano de dez anos para
expansSo do Sürir.am, segundo aca-
ba de ser anunciado. Uma das con-
dições estabelecidas é que o Surinam
dé preferência aos produtos e fir-
mas holandesas ha execução dos
projetos enquadrados no programa
de expansSo. Uma terça parte do
custo total da execuçSo do Plano
será financiado pelo Surinam, unia
terça parte pela Holanda, sob a
forma de empréstimos, e o restante
pela Holanda, sob a forma de do*
nativo.

De acordo com o Plano, conquan-
to permanecendo responsável por
sua própria política de expansSo,
Surinam concorda em erceber uma
missão'de técnicos holandeses em
Paramaribo, que atuará como órgão
consultivo.

O empréstimo holandês será feito
por meio dí uma conta corrente,
com juros de 3% a., que serão
capitalizados, no fim de um periodo
de dez anos. A conta será, então,
convertida num empréstimo ao prazo
de 25 anos que deverá ser pago
em prestações anuais, cora uma ta-
xa, de juros tal como seria nor-
mal para simples empréstimos públi-
cos na Holanda. A Holanda cunti-
nuará suas contribuições para o
Plano, se o mesmo não for exe-
cutado em dez anos. '

Todos os anos, o Surinam orga-
nizará um programa de trabalho, de
acordo com a Holanda, após o quea Holanda '.¦rneceré. .os meios ne-
cessárlos para sua execuçSo.

Os fundes para o financiamento
do Plano farão parte de um orça-
mento especial do Surinam.

VAI REUNIR-SE NO BRASIL 0 INSTITUTO
• INTERNACIONAL DE ESTATÍSTICA .

Em junho, em Quitandinha, com a participação
de técnicos de todo o mundo — Á contribuição

brasileira

das instituições de previdência,
quando não noticias de negócios.Deixar de observá-lo nSo torna u- menos licites ali realizados, o qüe*-V»*>C»-l «-!¦»«;*.. Kr... «mK» •..-... t_.ll »»_^*l >„* I

tantes dos contribuintes,'estando
ainda sujeitas as suas atividades
ao controle, não só do Departa-
mento Nacional de Previdência
Social, como do Tribunal de lon-
tas da União. Semelhantes con-
troles, entretanto, é o próprio mi-
nistro que assinala, se exercem à
distância e em geral a posteriori,circunstâncias essas que o indu-
ziram a cogitar de outros meios
capazes de tornar mais direta e
efetiva a fiscalização do Estado
em relação àqueles órgãos.

Daí a iniciativa tomada pelo ti-
tular do Trabalho ao submeter à
apreciação do presidente da Re-
pública o texto do decreto tornan-
do obrigatória a publicação diá-
ria em' Boletim de Serviço dc
todos os atos administrativos pra-lticados nos Institutos de Aposen- jtador ia e Pensões e serviços quems pessoa sujeita » uma ação ju- concorre indiscutivelmente nsra vivem de recursos tirados de seus'

1- -i..!"1^!:? ^ ÍCr U? »L52"|o desprestigio da administração orçamentos, como o SAMDU e o
cSpeniVr-M^^ f ,. . . .„observa na «imenUçSo do códisoíPro«deates essas criticas. O decreto já-.íoi assinado na;"Se ignorarmos esses preceitos, po-
fieremes sofrer um acidente, eu

pior, matar eu mutilar ai

.1 x. vçiuauc qu- juumj a essasipasTa do Trabalho e entra em!
„iinstituições funcionam Conselhos execução na data de sua publica-!.'Fiscais. coTístituidos de represen-;ção no "Diário Oficial". i

Estatísticos de todo o mundo vi-
râo ao Brasil no próximo mês dc
junho, para participar de dois im-
portantes congressos, a serem reall-
zados em Quitandinha: a III Con-
ferência Interamericana de Estatisti-
ca, e a 29a. Sessão do Instituto In-
ternaclonal de Estatística. Essas reu-
nifies terSo lugar, respectivamente,
de 9 a 32 de junho e de 23 de
junho a 2 de julho.

O qne é o 181 .

O Instituto Internacional de Esta-
tistica, ou ISI (International Statis-
tical Institute) é uma entidade de
técnicos de estatística, fundada há
70 anos, com o objetivo de estu-
dar e aperfeiçoar os métodos esta-
listicos è sua aplicação em todas as
partes do mundo. Para debater pro-blemas ligados aos seus objeüvos, o
ISI promove, bienalmente,.uma reu-
nllo, com a presença de todos os
seus membros. A sessão que se vai
realizar em QuitandinSia, é a 29a.

O Brasil no 181

O Brasil vem, há longos anos. par-
ticipando do Instituto Internacional
de Estatística. Dele fazem paste
atualmente os seguintes membros
brasileiros: srs J. A. Barbosa Car-
neiro, J. P. Fontenelle, Jorge Kings-
ton. Tulo Hostílio Montenegro, O. A.
de Moraes, Giorgio Mortara, M.C. da
Silva Rodrigues, W. L. Stevens, M.
A. Teixeira de rreitas e Rafael Xa-
vier.

Temárlo da 29» Sessto

O tem â ri o da 29a Sessão do ISI
foi organizado atendendo a suges-
toes recebidas de organizações esta-
tisticas e técnlcçr de renome, de to-
do o mundo. Dois aspectos se des-
tScam: o ensino e as aplicações in-
dus^ríais da estatística.

O primeiro ponto está dividido em
dois Itens: apreciação dos programasinternacionais do ensino da esistis-
tica. e a matéria dos cursos no en-
sino da estatística. E' este um assun-
to da maior atualidade, já que •
«statisiica está se tornando, rápida-i
mente, objeto de estudos cada vezj
msís especializados. No Brasil, porj
exemplo, a Escola Nacional de Ci-j
ências Estatísticas, criada há poucos;
anos. vem atendendo a numerosos
alunos. Recentemente, realizou ' um jcurso intensivo para sacerdote» *

freiras, a pedido das autoridades re-
liglosas.

Aplicações industriais da estatística

As relações da estatística com a
economia e o indústria também vão
ser. estudadas nesta sessão do ISI
O lugar da estatística nas pesquisassobre operações, as ua posição na
indústria, a estatística dos transpor-
tes rodoviários o as bases estatls-
ticas da previsão econômica, serão
debatidos durante a reunião de Qui-tandinha.

A estatística regional e a dos pai-
ses economicamente menos desenvol-
vidos, bem como os desenvolvimen-
tos recentes e as perspectivas na
técnica de inquéritos e na teoria es-
tatistlca de decisões, são pontos do
temário.

Contribuição Brasileira
A contribuição brasileira para o

estudo do temário é numerosa, che-
gando at'i o momento, a 15 teses:"A fecundldad* masculina segundo
a idade e o ramo de atividade, na
Capital e no Interior de Sfio Paulo",
por A, Carvalho; "A mortalidade in-
fantil no Distrito Federal", por JJ.
Fontenelle; "O estado das pesquisasestatística: regionais no Brasil",
por J, Jochmann; "Os salários in-
dustriais na renda nacional do Bra-
sil', por Jorge Kingston; "Informa-
ções sobre os estudos de estatisti-
ca rejional no Brasil",, do Labora-
tórjo do. Conselho Nacwnal de Es-
tatística; "Estimativa de "c" e da sua
variância na função de Gompertz e
Makeham". por J. Lyra Madeira;"Composição 

pur idade de gruposespeciais da população", por J. Mon-
tello; "Idéias para um plano inter-
americano de ensino da estatística",
por. Tulo Hostflio Montenegro; "Os
objetivos do ensino da estatística
na Universidade de Sâo Paulo", porM. Rodrigues da Silva; "Levanta-
mentes por amostragem das estatis-
tiess agrícolas no Brasil", por W
L. Stevens; "Pesquisa regional da ai-
fabeüzação no Brasil baseada no cen-
so de 1950", por E. Timóteo de Bar-
ros; "A relação de trocas e cálculo
da renda real", por Van der Mel-
ren e G. F. Loeb.

Os srs. Moacir Malheiros e F. Ma-
cedo Soares Guimarães apresentaram
dois trabalhos relacionados com a
geografia, respectivamente "A estra-
da K:a-Eshi«. caminho das migra-

AVIAÇÃO
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CáRROS-CISTERNAS HOLANDESES
PARA A INDONÉSIA

ROTTERDAM, abri.', (S.H.I.) —Seis
carros-cisternas destinados às fer-rovias ' * Estado Indonésio foram
embarc dos, no vapor "Limburg", doRotterdam Lloyd, com destino a Dja-
karta. Os carros-cisternas pesam,cada ura, 7 toreladas e têm 23 pésde comprimento tendo sido construi-
dos pela grande fábrica de maqui-
naria de Utrecht, Wekspoor N,V.

0 HISTORIADOR TOYNBEE
VISITARA 0 PERU

LIMA, 29 — o professor ArnoldJ. Toynbee, eminente historiador in-
glês, virá ao Peru, no próximo arto
para realizar estudos e visitar ai-
gumas cidades do país, convidadooficialmente. pela Congregação daFa-
culdade ide Letras da Universidade
Mayor dé São Marcos, em Lima, on-de dará também algumas conferên-

O VÔO DE JEAN MERMOZ S6BRE O ATLÂNTICO SUL — O primeiroavião comercial quo fés a travessia do Atlântico Sul (12 de maio de
1930), foi o hldravifto "Laté-i8" (monomotor) matricula "F-AJNQ",
sob o domando do famoso piloto francos Jean Mermoz, que tinha cc:ua
companheiros: Dabry (navegador) e Glmlé (rádlo-operador). A Franca
prestará Justa homenagem ao memorável feito e sagundo comunicação
de nosso correspondente erh Paris viri uma delegação k América do
Sul, em avião especial da "Air France" que deverá' chegar a esta ca-
pitai no próximo dia 28 de maio. Essa delegação é constituída dos srs.
Cornlgllon Mollnter, mlnistro das Obras Públicas e dos Transportes;
Bernard Lafay, ministro da Saúde Pública e presidente do Conselho
Municipal de Paris; A. Lemalre, dlretor-gcral da AeronáuUca Civil da
França; J. Jarrier, diretor da "Air France"; De La Brosse, Blorh Lalné;
Comt.-av. Dabry (companheiro de Mermoz na travessia); J. Vanior,
diretor das linhas posta)*:; comt.-av. M. Delaunay; M. Neiy • G. Ma-
caigne (antigos rádlo-opcradores); comt.-av. Claudlus Dupont; depu-
tado Fouques Ouparc; Louis Couhé, dlretor-geral do aeroporto de Paris;
jornalista Jean Marln; Wladlmlr Porché, direto;; da Radiodifusão F>an-
cesa e sr. c.sra. Monmayou, do Ministério das Relações Exteriores da
França. No clichê acima vemos, ao largo da costa de Natal, o avião no

qual Mermoz fés a ligação Fnnca-Amética do Sul.

ft -
c

A
¦•I

AVISO AOS AVIADORES
Através do aviso n. 82, expe-

dido ontem à noite a Diretoria de
Rotas Aéreas divulgou as seguin-
tes informações:

ARACAJU —¦ Biruta lnoperan-
ÍTABUNA — Rádio-farol pre-fixo IK, freqüência de 230 quilo-ciclos, e Rádio Itabuna, transmis-

são na freqüência de 230 quilo-ciclos, e recepção nr>: freqüência
de 4220 quilociclos, fora do ar de-
finitivamente;

PINHEIRO — Aeródromo im-
praticávei;

UBERABA — Balizamento no-
turno inoperante.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-COMBATENTES
DO BRASIL

Festividades comemorativas do 10.° aniversário da vitória
das Nações Unidas

A Associação dos Çx-Comhatentesdo Brasil organizou um programacomemorativo ao 10° aniversário da
vitória üas Nações Unidas, estando
os festejos compreendidos no perio-do . de 2 a 8 de maio vindouro.

Do mesma destacam-se a missa so-
Iene que será celebrada às 10,30 ho-
ras do dia do" na Igreja da Cruz
dos Militares e, às 20 horas, a ce-
rimôriia de abertura da Semana da
Vltórirj na sede dt. Associação, quecontará ainda com um "show" apre-
sentado por ex-combatentes, com mú-
sicas e canções que os nossos pra-cinhas executavam quando no "front"
europeu.

No dia 3, dedicado • à enfermeira
expedicionária da FEB e da FAB,
às 9 horas, verificar-se-á a romã-
ria ao túmulo da enfermeira .Tu-
dit Arêas, da FAB, com a coloca-
ção de uma coroa de flores no
seu túmulo, no Cemitério São Fran-
cisco Xavier.' As 20 horas,, na se-
d- da. Associação, terá lugar uma
sessão solene em homenagem à en-
íermeira expedicionária e, às 23 ho-

, n Rádio Nacional fará irradiar
um 'Programa "special em homena-
gem a enfermeira expedicionária, uma
colaboração à Semana da Vitória.

Dia 4, às .15 horas, em homena-
gem às marinhas de Guerra e Mer-
cante, será colocada uma coroa, de
flores nto ao monumento a Ta-
mandaré, às 16 horas lançamento
de flores ao mar, no Cais doLói-
de Brasileiro e, às '21 boras, c Rá-
dio Mauá -radiar' um programa
especial om a participação dos seus
artistas e o Grupo Universitário.

Dia S, dedicado à FAB, será co-
locada uma coroa de flores ao mo-
numento a Santos Dumont, no Ae-
roporlo, ás 16 horas, como horíie-
nagem aos companheiros já faleci*
dos.

As 21 horas, no Teatro Serrador,
um espetáculo oferecido pela Empré-
sa Luiz Iglesias.

Dia 6, dedicado - FEB, às 16 ho-
ras, verlficar-se-á uma homenagem
póstuma ao soldado, e colocação de
uma coroa de flores no Pantheon
de Caxias, .

UNOS FAMINTOS ATACAM
OS REBANHOS DE RENAS

NALÂPONIA
ESTOCOLMO (BISI) — Uma das

grandes riquezas da Suécia são os
seus imensos rebanhos de renas. No
extremo norte, pelas regiões do sol-
da-mela-noite, os lapões acompanham
os seus animais para as montanhas
na primavera e para os vales no in-
verno,

Dos produtos da rena — pele, car-
ne, chifre, leite ü sangue — vive
essa raça semt-nómade de gente pe-
quena com cabelos negros e maçãs
salientes. Muitos deles são rlquíssi-
mos, contando-se a sua fortuna pe-
lo aUmero de renas que possuem.
Do seu traje regional faz parte um
gorro negro com grande borla de
lã vermelha que quanto mais volu-
mosa maior é o rebanho de renas
do que a ostenta orgulhoso.

Assim sendo, não é de estranhar
a grande consternação quando linces
famintos começaram a devastar um
rebanho com cerca de 2. mil renas
que agora — chegando a prlmave-
ra — está passando por Jokkmokk,
na Lapftnla, a caminho das monta-
nhas. Durante este iaverno que se
finda, 45 renas foram degoladas pe-
los ferozes animais que atacam de
preferência nas noites frias de luar
Apesar de terem conseguido elimi-
nar uma das sanguinárias linces, os
lapões sabem que elas continuam a
seguir as pegadas do seu rebanho
e agora preparam-se seriamente pa-
ra exterminá-las de uma vez.

MAIS DE 40 MIL IMIGRANTES
VIERAM PARA 0 BRASIL NOS

TRÊS ÚLTIMOS ANOS
. Sob os auspícios do Comitê Inter-
governamental para as migrações
européias (CIME), .desembarcaram
no Brasil, no periodo de fevereiro de
1952 a fevereiro de 1953, 27.863 imi-
grantes procedentes da Itália, 3.089,
da Grécia, 2.959 da Alemanha, 1.499
da Áustria e 5.122 de outros países,
num total de 40.532.

PRIMEIRA ESTAÇÃO DE POUSO
PARA TURISTAS NA NORUEGA
OSLO (SDN) — \eha-se quase ter-

minada a estação de pouso de He-
markstoppen, perto de Hamar, a
primeira do gênero na Noruega.
A referida estação é constituída por
cinauenta cabanas: e, tal como os
estabelecimentos do gênero norte-
americanos, destinam-se principal -
mente para turistas em automóvel.
Cada cabana tem instalações culiná-
rias próprias.

ções do Norte para o Sul do Bra-
sil", e "Informações e considerações
sobre os diversos critérios de divi-
são territorial do Brasil".

O professor Giorgio Mortara, es-
tatistico de renome mundial, apre-
sentou um trabalbo intitulado "En-
saio de cálculo da taxa de reprodu-
ção para a população do Estado de
SSo Paulo". V

As 21 horas, no Teatro Çopacaba-
na, será levado um espetáculo ofe-
recido pela Empresa Artistas Uni-
dos.

O dia 7 será dedicado âs Nações
Unidas, tendo 'ugar, às 14,30 ho-
ras, uma visita aos companheiros da
CRIFA, internados nos hospitais do
Exército, Marinhas de. Cuerra e
Mercante.'

As 18 horas, na Praça 11 ' de
Junho, terá lugar um "show" ao
ar livre, denominado "Serenata da
Vitória".

Finalmente, o dia 8, será dedicado
às mães dos ex-combatentes, sendo
ás 11 horas, o culto na primeira
Igreja Batista. As 14,30 horas no
estádio do Maracanã, além da par-
tida de futebol (Torneio Rlo-Sõo
Paulo), haverá um desfile de ex-
combatentes de terra e mar, lei tu-
ra da mensagem da. Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil, Secção do
Distrito Federal, às mães dos ex-
combatentes.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA
PROCURADORIA GERAL DA

JUSTIÇA DO TRABALHO
O Procurador Geral da Justiça do

Trabalho, • •. Humberto Grande, fez
entrega aos exmos. srs. Ministro
da Justiça e Negócios. Interiores e
do Trabalho, Indústria e Comércio,
do Relatório da Atividades da Pro-
curadoria Geral da Justiça do Tra-
balho, no decurso do ano dè 1954.

Nesse relatório menciona o Pro-
curador Geral os empreendimentos
e realizações de sua administração,
bem como expõt dados, apreciações
e sugestóVj para melhor desempenho
do setor público que dirige.

Os diversos capítulos do aludido
informe, ontem subsídios valiosos
para a compreensão do papel de-
sempenhado pele Ministério Público
do Trabalho no plano da harmonl-
zação social er.tre empregadores e
empregados. Serve ainda este órgão
público de colaborador c-tre os po-
deres, Executivo • • jurisdicional do
Trabalho. '

O movimento d» processos tran-
sitados pela Procuradoria Geral foi
de 7.276, sendo 2.728 no setor da
Justiça do Trabalho « 4.026 na.Pré-
Vidência Social. Em todos esses pro-
cessos funcionaram, através depare-
ceres, os Procuradores do Trabalho.
O Serviço de 'xecutlvo Fiscal mo-
vlmentpu o número de 3.032 proces-
sos distribuídos às Varís da Fazen-
da Pública, importando o total das
multas em Cr$ -376.960,00. Houve, ain-
da, no setor Sindical o número de
145 elelçõcr de sindicatos presidi-
das pelos Procuradores do Traba-
lho, através de designações do Pro-
curador Geral.

Por intermédio das Procuradoras
Regionais,, que funcionam junto às
oito regiões da Justiça do Traba-
Mo, no pais, foi possível ainda ao
Ministério Público do Trabalho rea-
lizar as atribuições legais que lhe
compete como órgão atuante da le-
gislação social brasileira.

Funcionaram as Procuradorias Re-
gionais em 7.782 processos.

O movimento da Secretaria da Pro-
curadoria Geral na parte relativa ao
expediente, apresentou os seguintes
Índices: 748 ofícios, 703 telegramas,
460 infrrmaçõc em processos ad-
ministrativos e T4B portarias.

Na Procuradoria Geral são dadas
audiências diariamente a trabalha-
doros que vão consultá-la a propó-
sito dos seus interesses, encamlnhan-
do-os para os órgãos competentes
da Justiça do Trabalho.

Dê-te modo sr- evidencia, com os
dados acima enumerados, que o Mi-
nistério Público t'.o Trabalho exe-
cutou no cno passado bem expres-
sivo programa administrativo.

EQUIPAMENTO PETROLÍFERO
CHEGA A BELÉM

Um carregamento urgente de qua-
tro e meia toneladas de equlpamen-
to para sonJagens petrolíferas che-
gou a Belém do Pará na manhã
de ontem : um clipper cargueiro da
Pan American procedente de Port
of . pain, para acelerar as opera-
ções de sondagem que se realizam
em Alter dó Chão, perto de San-
tarem, na embocadura do Rio Ta-
pajoz.

Dois cabo:- de aonda, pesando ca*
da um mais de duas toneladas, e
medindo um total de 1500 metros,
foram desembarcados em Bilén^me-
nos de 48 heras após ter a Pe-
trobVás feito um pedido desse im-
oortante equipamento. O embarque
foi feito por intermédio da OllWell
Supply Co. de Nova York, subsldi-
ária da United States Steel Corp,
e foi consignado à Petrobrás cm
Santarém.

O clipper cargueiro partiu de Port
of Spain às 23 horas de 4a. fei-
ra, chegando a Belém, às 6,30 ho-
ras de 5a. feífi.

'FESTA 
DE HOJE

CLUBE DOS SUBOFICIAIS '

E SARGENTOS
A Comissão nomeada pela assem*"

bléia de sócios do dia 23 do cor-
rente para apreciar as denúncia'»'
constantes no Relatório da ' Comis*
são de Inspeção, solicita aos associa*'
dos denunciados, que apresentem suáf'
defesas por escrito, até o dia 8 do
maio. de 1955, prazo deliberado re-
Ia mesma assembléia.

A Comissão se encontra funclonari»,
do na agenciai central, â Av. Er-
nani warÃo-". 5S3; i? segundas, qusr,*,'tas e sextasrfeiras, das 14 às 18
horas.

;m
1.»

Está programado para hoje uma"bolte-show" dedicada abs associa*
dos do Clube de Aeronáutica. ,,

CONSIDERADOS PROMOVIDOS;-
Tendo em vista o que consta da

ofícios da Diretoria do Pessoal o
mlnistro Eduardo Gomes assinou por-'
taria, resolvendo: .

considerar promovidos à graduação
de segundos-sargentos, os cabos Ham-
let Ledebarck e- Oscar de Menezes'
Seródio:

considerar promovidos à graduação
de terceiros-sargentos, os cabo ré«*
formado Geraldo do Nascimento Sam*'
paio e soldados reformados Jean
Wolbert Filho. Aloisio da Silva Maia
e Joel Ferreira dos Santos. '

CONFERENCIOU COM 
"

Ó MINISTRO |
TIYt

O mlnistro Eduardo Gomes rece-
beu ontem em audiência especial,'
o dr. Francisco de Lacerda Aguiar,-
governador do Estado do espirito'
Santo que conferenciou sobre assun*
tos atinen.tes aos interêssses do seu
Estado junto ao Ministério da Acro-
náutica.

REQUERIMENTOS
DESPACHADOS :.

pelo ministro da Aeronáutica
' O ministro Eduardo Gomes despa*.

Chou os seguintes requerimento : . ,
slrg. Naizo José dos Santos: "De-
ferido"; oa

cap. Antônio Joaquim Lagoa: "Ar-
quiye-se";

sarg. Álvaro Carvalho de Aguiar:"Indeferido"; im
Raymundo Edilson Pessoa Evango-

lista: "Indeferido"; i«
Manuel Bonifácio Galvfio: "Inciefe-

rido".

0 BRASIL NA COMISSÃO 3
DE POPULAÇÃO DA ONU ;

se a Junta do Conselho
Nacional de Estatística

Durante a última reunião da Jun*
ta Executiva Central do Conselho
Nacional de Estatística, o ir. Gemia'-
no Jardim, representante do Minis-
térlo- da Educação e Cultura, <-b-
municou que, ao ensejo da recen-
te sessão da Comissão de População
das Nações Unidas, de cujos traba-
lhos participou, foram feitas honro-
sas referências aos estudos realiza*
dos nc Brasil, sob os auspícios do
IBGE, no campo da demografia. In*
formou que possivelmente será leva-
do a efeito em nosso pais, ainclg
êste ano, um Seminário de DemrJ*
grafia, estando em exame o projç'-
to da criação de um Centro Brãj
slleiro de Estudos dc População.

O sr. Waldemar Lopes, na qua'i-
dade de Secretário Geral, fêz,
tre outras, uma comunicação sabre q
andamento dos trabalhos preparaíó*
rios das próximas conferências Inter*
nacionais de Estatística, que se vcrl*
ficarão em Quitandinha em junho,
prestando esclarecimentos a respeito
da contribuição dos técnicos brasl-
leiros para aquelas reuniões. Infor*
mou que estão sendo intensificadas
as atividades normais do Serviço Na-
cional de Recenreamento com o ob-
jetivo de abreviar a apuração e dl-
vulgação dos resultados do censo de
1950. Acrescentou ainda que na pró-
xima reuniãc da Junta seria apre*
.tentado um projeto de reestrutura-
ção das Inspetorlas Regionais e das
Agências Municipais do Conselho.

Em seguida, a Junta tomou, cri-
tre outras, as seguintes deliberações:
a) aprovou o calendário a o pia-
no de trabalhos da Assembléia Ge-
ral do CNK, a qual se realizará
entre os dias Io e 9 de julho pró-
ximo; b) homologou uma resoluçâp
da Junta do Território do Acre, fé-
lativa à distribuição do auxilio do
1955; c) denegou um requerimento
da SBAT. referente a isenção q(>Selo de Estatística, por falta de am-
paro legal; d)) aprovou um voto de
agradecimente ao prefeito de Goiâ-
nia e ao Secretário da Educação rfp
Estado de Goiás pelas Iniciativas to-
madas no sentido da melhoria da
apuração das estatísticas educacfg-
nais; e) aprovou duas Resoluções,
uma abrindo crédito para pagamen-
to de despesas com pessoal cens!*
tário, e outra dispondo sobre fé-
rias dc pessoal do SNR.

Durante a reunião foram dlstrl-
buidos exemplares de mais um fo-
lheto da série de monografias mu-
niclpais referentes a Alagoinhas (mu-
nlclpio bahiano)), e, bem assim, do'Boletim '.statistico' do Serviço de
Estatística da Previdência e Traba-
lho (Ministério do Trabalho).

INVENÇÃO HOLANDESA PARA-
SOCORRER VÍTIMAS

DE NAUFRÁGIOS
YMUIDEN, abril (SJLI.) — UAi.

invenção holandesa, capaz de lançiír
automaticamente, sinais luminosos mt
tombas de fumaça, no mar, para íí-
dlitar a localização e o salvamento
de vitimas dt naufrágios, acaba cTe
ser anunciado nesta cidade.

O dispositivo já íoi experimenta-
jdo, com êxito, em barcos salvaVi-
;das holandeses. Podendo ser posta etn
movimento com facilidade, a níS-

jqulna continua a funcionar automá-
iticamente. pois o próprio movlmí/f-
to das ondas impulsiona o mecatiü-

:mo que. a intervalo reguitre», láíi-
ça sinais luminosos.
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G V E R R A
CONFRATERNIZAÇÃO DOS TÉCNICOS CIVIS E MILITARES

NO ARSENAL DE GUERRA DO RIO

Recebidos na sede daquele estabelecimento militar o diretor Ja Central do Brasil e a admi-,
nistrador da Leopoldina — Na farmácia Central do Exercito — O dia ministerial -~ Criado
oi."Grupamento de Engenharia — Chapa branca em jeeps do Exército — Matrícula na

E. S, A. — A sede da l.a C. R. — Pagadoria de inativos

.

O Arsenal dc Guerra do Rio vi-
veu, anteontem, um dos seus gran-
deB. dias, com a presença em sua
monumental sede no Caju, de en*
genheiros civis e figuras das mais
representativas ferrovias do pais, ten-
do à frente os drs. Jair Rego de
01i"eira e Almir Maciel, respectiva-
mente, diretor da Central do Bra-
¦il e administrador da Leopoldina.

A í-rcscu.,. daqueles técnicos no
principal estabelecimento fabril do
Exérolto, teve I em vista o convite
que lhes foi feito pela direção do
mesmo, na pcssôc do seu diretor-
geral, o gen. Otávio da Luz Pin-
to que, em companhia dos engenhei-
ros militares e da oficialidade da
administração os recebeu festivamen-
te no salão de honra do edificio
com a presença também do gene-ral Altalr de Queiroz, diretór-geral
de Fabricação do Exército, especial-
mente convidado para receber os
visitantes e por se o antecessor do
atual diretor do Arsenal. >

Após as apresentações c cumpri-
mentos, estabeleceu-se cordial pales-
tra, finda a qual os visitantes par-
tlciparam do almoço que lhes foi
oferecido. Saudou-os o diretor, ge-
neral Luz Pinto, cuja oração foi
repleta de conceitos elogiosos aos
técnicos civis. .. seguir, ressaltou a
cordialidade existente entre o Arsé-
nal e Âs direções daqueles ferro-
vias, que julga indispensável' não
só no interesses dos mesmos co-
mo, em particular, do Brasil, Em
nome da oficialidade, falou o ma-
jor Haroldo Flores dizendo da ia-,
tisfação de todos em receber ali os
visitantes.

Agradecendo cm seus nomes e no
dos engenheiros, falaram os drs.
Jair de Oliveira e Almir Maciel,
os quais após rememorarem o his-
tórico do estabelecimento, ressalta •
ram a obra que ali vem se rea-
llzando, tendo palavras elogiosas pa-
ra com a' atual e anteriores admi-
nistrações do Arsenal. Por fim, an-
te às referências feitas à impren-
sa, falou o jornalista Paulo Fi-
lho, cuja oração foi multo aplaudi-
tia.'

Encerrando o almoço, foi propor-
clonada aos presentes uma visita «a
principal seção fabril do Arsenal, on-
de * está sendo concluída a série de
CarihCcs de 40 ín/m, que constitue
o . Orgulho da técnlca-mllltar. O di-
retpr e oficiais prestaram todas as
informações «. esclarecimentos aos vi
titantee.

Pouco depois, os engenheiros fo-
rara convidados á assistir a inaugú-
Assistência Social, hoje amplamen-

. 'gen. Altalr',' construído com as
economias do Arsenal e destinado
aos seus operárloc, como parte da
Assistência Social, hojea mplamcn<
te existente em quasi todoo Exér
cito. A iniciativa de sua constru.
ção* se deve a administração ante
riof, na pessoa do general Altair
dc Queiroz, ali presente, a/ que
coube cortar a fita simbólica, dan-' do-b por inaugurado sob aplausos de
todos. A, inauguração foi precedida
da oração do general Otávio da
Luz Pinto, que pós em destaqeüa a
obra de seu antecessor. Após o
agradecimento do atual diretor de
Fabricação, falou o operário-sindlco
do edificio. que agradeceu em seu

Comando das Vnldades de Artilharia Paim, mudou sua sede para à praia
de S. Cristóvão, n. 85 — antigo
edifício da Intenciênela da Guerra
-. nesta Capital, onde Já se encon-
tra em pleno funcionamento e à
disposição do povo, da imprensa e
demais interessados.

de Costa
Por decreto de 28 do corrente,

foi modificada a redação do para-
grafo primeiro do art. 23 do Re*
gulamento das Fortificaçõcs, Costel-
ras. Agor? os oficiais a serem de-
signados para comandantes das uni-
dades de Artilharia de Costa pode-
rão'deixar de ter o curso da es-
pecialidade se possuírem o curso de
Estado-Maior.

Classificados o Coronel Alcèdo
•Batista Cavalcante e outros

Por decreto de 22, publicados no
órgão oficial de 27, tudo do cor-
rente, foram feitas várias classifica-
ções para cargos de comandantes de
corpos, figurando entre outros os se-
guintes oficiais: cel. Alcêdo, Batis-
ta Cavalcante, no Sexto Batalhão
de Engenharia: cel. Carlos Gonçal-
ves .Terra no Oitavo G.A.C.M.; -cel.
Luiz .náclo Jaqueí Júnior, no De-
cimo Regimento de Cavalaria; *cel.
João de Deus Nunes Siqueira, no
Décimo Segundo R. Cavalaria; e
cel. Alfredo Pinheiro Soares Filho,
no Vigésimo Sexto B. C..

Chapa Branca em Jteps doExérclto

Tendo sido observado, com fre-
quência, o uso indevido de chapa
branca em jeeps do Exército, reco-
menda a Zona Militar de Leste, a
Diretoria de Motomecanização e aos
demais órgãos militares Interessados,
com sede no território da citada
Zona, aue proíbam, terrninantemen-
te aquele uso. Essa recomendação
não atinge os jeeps n ão en-
quadrados nos -dispositivos do aviso
688, de 6 de' outubro de 52.

Instruções sobre matricula na Escola
de .Sargentos' das Armas---

O comandante', da Escola de Sar-
gentos' das Armas solicita-nos avisar
a todos àqueles que têm pedido
instruções sobre matricula naquele
Estabelecimento, que ditas instruções
ainda não foram aprovadas, razão
de até o presente não ter atendi-
do ditos pedidos. Assim, logo sejam
elas aprovadas, os interessados se-
rão atendidos,
Aniuersdrio do che/c do gabinete

ministerial

Por motivo do transcurso da sua
data natallcia, o general Coelho dos
Reis, chefe dó gabinete do minis-
tro, não compareceu, ontem, ao seu
posto de trabalho. ,,

Chamados ao Serviço Militar
='A Diretoria Geral do Serviço Mi-

lltar solicita o comparecimento, ao
seu gabinete, < ara tratar de seus
interesses, das seguintes pessoas: te-
nente " sé João de Sá Pinheiro,
sargento Tércio Fernandes e senhor
ras Maria Nazafeth Mouzinho Mes-
q"'.ti, e Delourdes Monteiro Mala.

Novo membro -'.o ' Conselho Nacional
de Minas e Metalurgia

Por decreto do presidente da Re-

ytiscoa dos Militares do 6.° BC. de
Goidnia

Realizou-se no domingo, VI, na
igreja Sagrado Coração de' Maria,
em Goiânia, a Páscoa dos oficiais e
praças da 2.» Cia. do 6.- Batalhão
de Caçadores. A missa, que foi ofi-
ciada pelo arcebispo d, Abel Carne-
lo, foi concorrida, tendo o fato des-
cortado a atenção e simpatia da oo-
pulação, que pela primeira vez assis-
tia àquela cerimônia religiosa. Co-
manda a Cia. o capitão Haroldo No-
rat GulmarSes.
"Impressõe* da viagem aos centros

Neuroclrúrglcon da América do .
Norte"

Sob a presidência'. do general dr.
Artur Alcântara, reállzou-se quinta-
feira, última, mais uma reunião or-
dinária do Centro de Estudos do
Hospital Central do Exército. O con
ferencista do dia foi o major dr.
Fernando Lins, que discorreu sobre
as "Impressões da viagem aos Cen-
tros Neurocirúrgicos da América do
Norte". '¦;¦';.¦ >:'i

Dotado de . invülgar. Senso de ob
servação, aliada a grande experiên.
cia de que é possuidor, pôde o con*
ferencista, colher interessantes deta-
lhes e úteis ensinamentos ditados pe-
Ia enorme fonte de trabalhos es-
peciallzados dos, Hospitais Militares
Americanos.
Americanos, conforme demonstrou
na exposição que fêz de todas
gio, aproveitando e beneficiando o
glo. ,'

Exposição do *•¦ Dluisfio de .levantamento

nome e nó dos demais companhei-1 pública, foi nomeado1 membro do
ros e suas famílias. „ I Conselho Nacional de Minas e Me-

Acon.panharam os diretores das talurgia, o tenente coronel Valde-
ferrovias citadas, ob engenheiros cl
vis Alcides Lins, Guilherme Pessina,
Enée Cordílho, Ciro Ferro, Manuel
Vaz Júnior, Relder Knudsen, João
Aguiar e Ari Monteiro Lopes, srs,
Otávio Cunha de Faria, oficial de
gabinete; Edmundo Siqueira e John.
Lhotten, .

Farmácia Central do Exército g
Cada dia cresce o seu movimen*

to, quer da parte ¦ daqueles que pro-curam os seus produtos, quer dos
.que ali aguardam a manipulação de
suas receitas. Acontece, que o es-
tabeleclmento está carecendo de am-
pilar suas instalações, para melhor
servir não só a sua vasta cliente-
Já, como para aumentar o estoque
de medicamentos, o que só será
realizado com espaço, Seria, portan-

i to. o caso das autoridades milita-
res voltarem suas vistas para
Farmácia Central cio Exército, pa-
ra que ela possa melhor desenvol-
ver suas verdadeiras e úteis ílnall-
dade., .

O Dia do Ministro
O ministro da Guerra, general Hc'n

rique Lott, recebeu, ontem, em seu
gabinete de,.trabalho o Embaixador
da República Argentina, o almiran-
te Otávio de Medeiros, ministro vi-
ce-presidente em exercício do Supe-
rlor Tribunal Militar; os generais

, Nilo Sucupira e • Segadas Viana e
os coronéis Emanuel de Almeida Mo
rao.v da Escola de Estado-Maior e
Olimpio de Sá Tavares. As 12,30
horas, compareceu ao Catete, onde
participou de um almoço oferecido
pelo sr. Carlos Luz, no exercício
da Presidência da República; e,à:
18 horas, em companhia dos gene.
rais da guamição e do seu aju-
dante dc ordens, capitão Williams
Stockler Pinto, compareceu ao de-
«embarque do presidente Café Fi-
lho, no Aeroporto Santos Dumont.

Inquérito

mar de Lima e
militar.

Silva, engenheiro

Nova sede da 1." Circunscrlçflo de
Recrutamento

A 1." Circunscrição de Recruta-
mento, segundo comunicação do res-
pectlvo chefe, major Paulo Sales

Na Biblioteca Pública do Estado
do Paraná, a 2.» Divisão de Le*
vantamento fez uma exposição dos
trabalhos realizados no Estado. A fl-
ta.simbólica que fechava o ralão on-
de se encontravam os trabalhos da
2.» D. L. foi cortada pelo dr. Anto-
nio > nibell, governador do Estado.
O, coronel Dáclo Cezar, chefe' da
DivisEo, fez uso da palavra para dl-
zer das finalidades da exposição pas-
sandò, cm seguida, a pa'.:.vra ao
ten.-.cel, João de Melo Moraes, nue,
em breves palavras, relatou as difi-
culdades a vencer, dos trabalho, de
campo, a confecção das cartas ali
expostas à visitação 'pública. Estive-
ram presentes ao ato, os generais
Inácio José Veríssimo e SadI Foloh,
secretariado do Estado, prefeito mu-
nicipal e oficialidade do Q. G. R.
e da guamição. ;

Oficial agraciado. :'

O tenente coronel Literato da
Cunha- Friederich, ex-adidó militar
brasileiro em Madri,, foi agraciado
pelo governo espanho" com a Grã-
Cruz do M*'ito, Militar. Essa dlstin-
ção acaba de ser entregue ao co-
róhel Friederich, pelo adido naval,
capitão de mar e guerra Afonso
Colomina Boti, eir cerimônia reali-
zada na Embaixada da Espanha, nes-
ta capital, no dia 16 do corrente,
da qual participaram amigos e al-
tas autoridades his, militares e dl-
to cumprimentado.
Aniversário do J-t.o'R. Rec. Mec.

, da 4.» D. C. .
O I-4.0 R. Rec. Mec.. unidade per-

tencenij à 4." D. C. festejou a 22de abril, em sua sede em Campo
Grande, Mato Grosso, o 6.° aniver-
sário de rua'-fundação. Seu operoso
comandante, cipitão Pedro Verras-
tro, organizou um interessante pro-
grama, que, teve inicio cbm umamisra campal, rezada pela l.a vez
em terreno do quartel pelo viga-rio da paróquia de S. José, p?dreLadislau Oberá.

As' solenidades militares tiveram
inicio com o hasteamento da'Ban-
deira e leitura do Boletim alusivo
à data pelo capitão Comandante. A
êsse ato, estiveram presentes o co-
ronel Enio da Cunha Garcia, coman
dantfe da ¦ 4.» DC, o coronel Ricar-
do Guterres Valle, representante do
Comandante da 9.'- RM, 'en, cel,
chefe do Estado Maior Divisloná-
rio, chefes de Serviços Regionais e
Comandantes de unidades da guar-nicão de Campoi Grande, além de
inúmeras' famílias'

Seguiram-se várias competições, em
sua in.iiorla or°entadas no sentido
de verificar a habilidade técnica dos
homens na Instrução,

Na parte esportiva em anlmadis-
fcima disputa de basquetebol, com a
4.» Cia Mnt. Mé<i:a, sagrou-se .vi-
torioso o 1-4.° R. Rec. Mec,

O 1-4.° R. Rec, Mec. como refle-
xo de seu; espirito cavaleiro, reali-
zpu também uma prova hípica, pa-rà oficiais superiores, denominada"Prova para Medalhões", vencida bri-
lhantemente pelo major José Brasi-
leiro Alcântara, montando Aquida-
ban, pelo ten. cel. Rubem Contineh-
tino Dias Ribeiro, montando Satan
e pelo major Orlando Qlsen Sapu-
cala, montando Raju.

As .festividades éncèrraràm-se em
uma magnífica recepção Oferecida
no Rádio Club .de Campo. Grande,
pelo casal .Capitão Pedro Vertastro,
oficiais e famílias dn unidade, à so-
ciedade civil e militar campogran-
dense.'Destacamos da Ordem do-Dia, do
jovem comandante do 1-4.° R. Rec.
Mec, o seguinte trecho:'"Folheando o livro histórico da
Unidade, nota-se um binômio que
tem atravessado o tempo e tem si-
do o alicerce da formação desta
Unidade. O primeiro termo, é a ex-
pressão de ter sido parte integrante
de um Regimento de elite, Regi*
me-tu Eiifcla de Cavalaria, com um
passado matizado em ações através
de ' nossa formação hlstórico-milltar
Essa tradição permanece viva c a
conchegada em todos nós. O ou
tro, é o fato de sermos a célula
do futuro 4,o Regimento de Reco-
nhecimento Mecanizado. Num e nou-
tro, quer nos parecer, têm girado"
nossas preocupações com o objeti-
vo de pura e cristallnamenté servir
ao Exército".» o

MARiWBA
SEGUIU PARA A HOLANDA EM VISITA DE
INSPEÇÃO AOS NAVIOS EM CONSTRUÇÃO

O MINISTRO AMORIM DO VALE

Regressou o Jnspetor Geral — Decretos assi-
nados — No gabinete — Curso na Escola de

Guerra Naval — Apresentações—
Clube Naval

QUEREM COMERCIAR LIVREMENÍE
2SÍASP.) — O pre-feito William Salém recebeu, hoje,

à tarde, em seu gabinete, uma co-
missão de vendcdo.es, qu* fui so-
licitar do chefe do Executivo Muni-
clpal, permissão para comerciar !,I-
vremense, cm toda a cidade.

Atendendo àqueles ambulantes o
prefeito, que iria estudar o assim-
to, garantindo que, caso aquele co-
mérclo seja permitido por lei
oferecer reais vantagens ao pibllco,não terá nenhuma dúvida em aten

REQUERERAM PESQUISAS
• «lima.
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No Departamento Nacional da Pro-
duçfio Mineral. deram entrada, nos
dia» 18 e 19 de abril, os seguiu-
tes pedidos dde pesquisas: José
Maurício de Moura, ouro e associa-
dos, Estiva ou Lambari, Amaro Lei-
te, Goiás; Márcio Esteves Lima, ml-
ca e aLSOCl«dos, Coqueiro. Malaca-
cheta, Minas Qerals; Mineração La-
geado., minério de chumbo e as?o-
ciados, Fatos de Minas, Minas Ge-

dê.os. Frtzou, que só dará essa au- rais; e Cia. Niquel Tocantins, mi-
torização se forem oferecidas garan- nério de cot>re e associados, Fazen-
tias efetivas de vantagens â plpula- da do Poço de Fora, BulSo e Su-
ção. ¦¦ rubi, Curaçá, Bahia.

Atos Religiosos
ã*BaM*m\\\ma\a%mm\\9mmmmm%mma^emm

ALMIRANTE

OSCAR DE BARROS CAVALCANTI
(1.° ANIVERSÁRIO)

Sua família comunica aos parentes o amigos quo será cç-
lebrada missa por intenção de sua alma no dia 2 de maio,
segunda-feira, às 9 horas, no altar-mór da Igreja de São
João Baptista da Lagoa, na Rua Voluntários dá Pátria. An*
tecipadamente agradece a todos que comparecerem ¦ esse ato
religioso. (11545)

BOLETIM DA DIRETORIA GERAL
DO PESSOAL DO EXÉRCITO

GABINETE

O. G, DO EXERCITO — CAPITAL
TFEDERAL, .9 OE ABRIL DE 1951

BOLETIM, INTERNO Ni 97. .
Para conhecimento desta Diretoria
Geral, Diretorias subordinadas e de-
vida execução, pújs-liso o seguinte:

Apresentação
Dia 27 de abril de 1055. O sr.

general de dtvlsSo grad. Mário Per*
digSo, desta Diretoria Geral, por ter
sido, promovido a êste posto, por
decreto de 18 de abril de 1955.' . •

.. .Apresentação de oficiais
Infantaria — Coronéis Roberval

Osório do . QSG, por ter sido nomea-
do ' encarregado' de um IPM; João
Tavares Filho, do 10,° RI por ter
sido classificado no 10." HI desligado
e seguir destino. Major A'aken Vle-

NO GABINETE O EMBAIXADOR DA ARGENTINA —
Esteve na tarde de ontem cm visita, ao titular da pasta o sr.
Amadeo Conte Grande, embaixador da Argentina no Brasil,
que manteve cordial palestra com o almirante Salalino Coelho.- ¦¦ Na foto, o embaixador argentino entre o ministro Salalino
Coelho e o almirante Jorge Carvalhal, chefe do gabinete.

Em fontes ligadas aos meios na-
vais, a nossa reportagem apurou que
o titular da Marinha, almirante Ed-
mundo Jordüo Amorim do Vale que
integrou a comitiva do presidente à
Portugal, prosseguiu viagem com des-
tino a Holanda, a fim de inspecio-
nar os navios que estão sendo cons-
truidos naquele pais,¦ 0„ regresso do ministro está pre vis-
to pára o dia 3 de maio Vindouro.

Decretos assinados *
.0 presidente dr. República assinou

os seguintes decretos: promovendo
ao posto de segundo-tenente o sub-
oficial Antônio Cândido de Oliveira
e na graduação de suboficial o ter»
ceiro-sargento Ananlas Ferreira' Li-
ma c transferlndo-os para a reser-
va remunerada; aposentando Lina
Pinto de Souza, na função-de ope-
rárlo; nomeando João Francisco de
França para exercer interinamente
o cargo de arqulvista. . v :

dade; Sérgio Murilo Reis da Cruz,
Foi nomeado o cel. Roberval Osó- do 1.° Btl; F. inteira, por viajar dia

rio, para proceder a um inquérito '28 do corrente, pelo avião do CAN,
para Foz do Iguaçu., l.o tenente Ru-

' Movimentação li
Intenc' -1 Transferência. Por

necessic» do serviio: 3,°.RC o
capitão ~ .não von Randow, do E.
H. S.4.» —-4.» RM o capitão Arol
do de Medeiros Fagundes, do ERF
da 4.» RM; 2.° Btl. Front. o capi-
tão Hermlnic de Luz Paranhos, da
Fábrica de Material de Comunica-
ções.Retificação dc transferencia

Por necessidade do serviço: ERMI
2, o capitão Mario de Souza- Gal*
vão, do ECMI e não 6.° Batalhão,
de Caçadores. 25,- BC o, capitão
George Glauco Garcia da Es. P. For-
taleza e não 28.° Batalhão de Ca-
çadores. 28.° BC. o capitão Walde-
mar Gurgel de Almeida Couto, da
P, C. I. P. e não 25,o Bi c.

Classificação
i . • -•¦ . . ¦ i

 Por necessidade do serviço: 2.°
gas, da Silva, do QG ID-8, por terjBtl. Rodv. o capitão Niaze de Al-
chegade a esta Capital a 27 abr. meidi Gerudc; ERF-B." o capitão
55, em gozo de 10 dias de dfspen- Silvio Vieira Machado; 13.° RC
sa do serviço. Capitães Helcio Pe-
reira filiar, do R. Es, I. por ha-
ver sido desligado da DGP e se-
gulr destino; Paulo César de Frei-
tas Coutinho, do ll.o RI por re-
gressar k São João dei Rei, ainda
em K< zo de. férias; Brummel Cou-
to, da Es, MM por ter desistido do
trânsito c apresentar-se à sua Uni

_iwi (inia }J* v/«-t*ui:j, a um uh|umiu
policial militar. Como escrivão, fun
cíonarí o primeiro ten. Otávio Mar-
quês de Couto.

Meio» Auxiliam de Instrução
O Estabelecimento General Gusta-

vo Cordeiro de Farias, concluiu nes-
ta semana a confecção dos seguln*
tes meios auxiliarei de instrução pa-
ra distribuição e venda: Anexo 1
ao C 23-32 O Lança Rojão cal
2,36 ac preço de Crt 0,20. C 23-70
Canhão Ante Carro 37 mm-M 3 ao
preço de CrS 8,00. M A Y - 1
Granada de Fuzil preço de Cr.
15,00. M A I - 3 Distintivos das
Forças Armadas ao preço de Cr?...
12,00. MAI-'. símbolos naclo-
nais ao preço de Crt 30,00 —
M A I — 8 Divisão Pcütica e de_ dispensa do serviço, iniciada em
Militar do Brasil ao preço tic Cr$...
12.00.

Inicio de Curso na E, I. E.

perto- Clodoaldo Pinto,- da Es. MM,
por ter sido nomeado auxiliar de
instrutor da Es. MM. 2.-' tenente
Tamoyc Pereira das Neves, do It.
Es. I. por ter j regressado de Mato
Grosso ç término de férias.

Capotaria — Coronéis Walter Cra-
mer Ribeiro da D. Prov. Animal,
por ter assumido a Dir. Prov. Ani-
mal; Aristóteles Munhoz Moreira, da
Dr. Pr, Animal, por ter assumido
o cargo de Diretor Geral de Re-
monta. Major Hélio Corrêa de Melo,
do EME por ter sido transferido
do QG1." RM para 0 EME e re-
colher.se ao mesmo — Capitão Gll-
berto Guimarães Cardoso Machado, Geraldo Monteiro Guia.
do 2,° Esq. Ind. Cav. por ter vindo'
a esta Capital em gdzo de 8 dias Alteração dc Junções

o
capitão Djalme de Ramos Caolo;
ERF-2, o capitão Alulsio Coelho Ma-
rins; QG-9.» RM o capitão José Ma-
noel Reis. ERS-3, o capitão José
Carlos Flórlo Ortiz; ERS-3, o capl-
tão Bayardo Leme Brizola; ERS-8."
o capitão Izldoro Dcsiderio da Sil-
va; CPOR-Salvador, o capitão Cesá-
rio GuJherme da Silva; 15.° RI o
capitão Ayrtoh Corrêa Bezerra; C,
P. O.0R. - Fortaleza, o capitão Jo-
sé Francisco ', Pompeu de Arruda,
CFOR-Reclft. o capitão Milton Al-
ves Danziato; ERS-10.» o capitão
Alolsio Cirne; ERS-3. o capitão Eva-
risto Edson da Silva . Bezerra; QG-
6 o RM o capitão Antônio Luclo da
Silva Ramos; 19.° RI o capitão Hu-
go da Cunha Alves; 2.a Cia. Dep.
Subsistência, o capitão Jason Si*
mfies; 6.° BC o capitão Abilio Caia-
do de Castro; ERF-7, o capitão Ed-
son Carvalho; 3.° Btl. Eng. o capi-
tão Hélio Freitas Cardoso Veras; 5.*
Cia. de Intendéncia, o capitão Mos-
ny Magalhães Henriques; ERS-5, o
capitão Alaor da Conceição^ HG Sal-
vador, o capitão Walter Duarte Ros-
ler; QG-Nu. Dlv. A.é Ter o capitão

Em solenidade a realizar-se- ks 8
horas do próximo dia 2 de mato,
ter;» Inicio o Curso de Formação
de Observadores Aéreos, da Escola
de Inrtrução Especializada. Este
Curso, com a duração de 12 se-
manas, desttua-se a especializar pri-
meiros tenentes nas mlssOes de con-
duta do tiro, reconhecimento e in-
formações, utilizando aviões de ob-
servação e ligação orgânicos do E-

, xérclto.
, Uniforme do Diafi

Foi marcado o 5° uniforme pa-
ra os dias primeiro e dois de maio
próximo.
a.Crtadc o Io Grupamento d« En-

gen ha ria
n

Por decreto de 27 do corrente,
referendado pelos ministros da Guer-

27 XV 1.955. jo tenente QAO Otávio' Por. ter se apresentado pronto pa
Marques de Couto, da DGP pori"» o serviço o cel. de Art. Orlan
ter sido nomeado escrivão de um|do de Medeiros, «sumiu as funções
I p I de chefe da 2». Divisão da DPS, a

Artilharia - Capitães Horácio An- jPfrtlr' de S0 do corrente, ficando
tunes Ferreira Júnior, do 8.o GA dispensado das mesmas, o ten. cel.
Cos. is. por ter sido classificado no !"*• Carlos de Menezes Brito.
8.° Ga Cos. M. e recolher-se a Uni- , _ ,.dade: Álvaro Attila Alvettl. do R.i Dcslioamento
Es. A. por ter sido classificado no
R. Es. A. e recolher-se à Unida-
de; José Sylvio Alves Torres, do
5,° GA Cos. por término de dispen-
sc do serviço e regressar a sua
unidade.

Intendéncia — Capitão José dos
bantos Passos, do 10.° "RCI 

por ter
sido desligado e entrado em transi-
to, em conseqüência de sua trans-
ferência para o 10.° RCI. 1° te-
nente Waldemiro Corrêa, do CPOR-
PA por ter vindo a esta Capital

De adidos a esta Diretoria Geral,
pelos seguintes motivos; A partir de
28 do corrente, por ter seguido des-
tino,. o cap. Vet. Heber Alves da
Costa. Por haver cessado o motivo
de sua adição, o l.o tenente QAO
de Cav, Benedito Rodrigues Sallcs.

ApresentaçSo de aspirantes a o/iciat
Infantaria — José Msarla Lopes

oa Costa Bustamante, do 2° BD3
por término de estádio na Es. MM
e seguir destino; Pedro Paulo deem gozo de férias e seguir destino.

Saúde — Médico. Capitão médico Carvalho Ribeiro do 3.° BCCL. por
dr, Rubens de Aquino Marques, da estagiar na Es. MM a partir de
DGS por ter sido nomeado instru- Mal 55, Edy Sayão Vasslmon Piquei

ra e da Viácãrf, foram criados, pa-jtot da Es. SE, por Portaria Minis-Ira do 3.° BCCL. por estagiar na
ra instala.ão imediata, o Primeiro teria). Es. MM a partir de 2 mai. 55.
Grupamento de Engenharia e a; Veterinária — Capitão Heber Al-, Aríü&sria — Roberto Romito Ro-
Comissão Construtora do Nordeste,;ves da Costa, do Btl. Es. Eng. por drigues de Barros, do 0." GA 'S
subordinados, para fins militares, ao.ter sido classificado no Btl. Es. Eng. Cav. por seguir destino a sua uni-
comandante da Zona Militar Norte|e não no U.° RC desligado da D.'dade.
e constituídos dos Terceiros e Quar- G. P e. seguir destino.. P«rmis-óe$
tos' Batalháes Ferroviários e do Pri-1 Ticnieo* - Coronel Rubens No-
meiro Batalhão Rodoviário. lonha Miranda, da Dir. Eng. pori Para passarem parte dos trânsitos;iglês pelo método Yázlgi cO Grupamento será de comando!conclusão de férias, e haver reas-
dc coronel de Engenharia • asse--sumido a chefia do Gabinete da
molhado ao escalão Regimento. A
•eda do -tovo Grupamento será ff
sada por ato do ministro da Guer
W..

oCoíUiJsao de Orçamento

Dlr. Enjí. Tenente coronel Guilber
me Paulo Tjvares Bastos Hetenhau
sse, da T>EPT por ter sido trans-
ferido da TR para o DEPT e se-
guir destino. Majores Frattcilio Paes
Leme. do SOF-7, por ter vindo ao

Instituto de .Geografia e História Mi-
. :- ,.-r. lltar

- A sessão programada peío Instltu-
to de Geografia e. História Militar
para o dia 5 do corrente, no Clu-
be Militar, foi transferida por mo-
tivo dc força maior para o dia
17 do' corrente, ho! mesmo local ás
20 e mela hora. A reunião destina-
sc a comemorar os centenários de
nascimento dos generais Caetano de
Faria e Ilha í oreira e de funda-
ção do. Batalhão Vllagran Cabrita,
devendo falar o general Leitão de
Carvalho e os coronéis Aurélio Li-
ra Tavares, Salna Miranda e Air-
ton Salgueiro de Fritas.

Pagadoria Central- de Inatiuos e
Pensionistas

. O chefe da Pagadoria Central de
Inativos e Pensionistas,. avisa, por
nosso intermédio as pensionistas a-
baixo, que ainda não supriram o ates
tado de vlda relativo ao primeiro
semestre de, 1955, de acordo com
os artigos 337 e 338 do . R.G.C.P..
que o façam, a fim de não se
lem suspensas as suas pensões; Ma
ria das Dores c Silva, Rosalina S.
de F. Bifencourt, Zulmira A, Reis
Werns, Rosa Lima' dos Santos, Se
verina Teixeira de Abreu, Serafina
Palma Garcia, Ursulina Soares da
Fonseca, Virgilina G. do Amaral,
Vitória Bispo da Rocha e Virgilina
Soares da Silva.

Solicita o comparecimento aquela
Repartição (Secretaria) dos oficiais
e praças abaixo, a fim de trata-
rem de assunto de interesse . pes-
soai:

Capitães — Raimundo Ferreira
Caboclo e Paulo Ribeiro Borges; té-
nentes — Silvio Maia dé Carva-
lho Rocha Emílio Pereira Barbo-
sa; svlst'--.-.•te — Rayrmindc Rodri-
„ues Re'- Júnior; soldado —Ala-
miro José da. Silva; cabo — Se-,
verlno José da Silva; e soldado —
Waldlr da Silva.¦ Aúiso — Em complemento ao ca-
lendário relativo ao pagamento do
mis de abril do corrente, o chefe da
Pagadoria C. de Inativos e Pen -
sionistas, avisa, por nosso intermé-
dio, qúe efetuará nos dias. 2 e 3
de maio. p. vindouro, (2a. e . 3a.
feira), o ' 

pagarrente às pensionistas
vitalícias, assim discriminado: Dia
2 (2a. feira), Pensionistas Vitalícias
letras (A a I), das 123 is 16 ho-
ras; Dia 3 (3a. feira), Pensionistas
Vitalícias (letras J„a L), das 12.30
is 16 horas.

O. chefe da P-gadoria Cei.tral de
Inativos e. Pensionistas, .,avisa, por
nosso intermédio is pensionistas a-
baixo, - que ainda não supriram o
atestado de vida relativo ao primei-
ro .semestre de 1955, de acordo com
os artigos 337 ç 338 do R.G.C.P.,
rue o façam, - fim de não se-
rem suspensas as suas pensões, —
Ubaldlna Mendes de Lima, Maria
de Mendonça Carneiro, Maria dos
Anjo; Gondim, Maria Henriqueta do
Prado; Maria Izabel Cintra Tigre
Maria Martins : egunda. Maria Mer
cedes Freitas, Maria Machado da
Silva e Alice P. do C. Ribeiro, e
Ambrozina Severo Dias.

Clube Militar
Centenário cio Mal. Hermes Ro

drioues da Fonseca — Solenidade —
Assoclando-se is homenagens queserão prestadas ao organizador do
Exército Brasileiro — Marechal Her
mes todrlgues da Fonseca — ' o
Clube Militar fará realizar no dia
áii de maio, is 21 horas, uma Ses
são Solene sôbrt a obra do Insig-
ne militar. Nessa ocasião, falará o
coronel Umiierto Peregrino, diretor
da Biblioteca do Exército. No "hall"
de entrada do Clube Militar será
apresentada uma exposição de docu-mentos relativos ao Marechal Her-
mes,

Departamento Recreatioo Pro-
grama — Hoje, sábad", dia 30 —
Das 2S ás 3 horas — Jantar Dan
cante de convívio social, — "Boi-
te Show", com artistas de nossas"boites". Reserva de Mesas no De-
partamento Recreativo, diariamente a
partir das '13 heras — Mesa, com
jantar, CrS 240,00; sem Jantar. CrS120,00; Dia 7 de maio — Grande
Noite — Concurso de Miss ClubeMilitar.. Acham-se abertas as inseri
ções- para o Concurso de Miss Club- Militar, que disputará o titulode Miss Distrito Federal. Inscriçõfs
abertas no Departamento Recreati
vo até o dia 5 de maio.

Departamento' Cultural — Dicisãode Cultura lrtísttca — Curso deInplés — Mtítodo Ydrisi — Ten-dò em vista os bons resultados
que vem obtendo o Curso de In-

aten-

Apresentações
. Por diversos motivos, apresentaram-
se, ontem, á Diretoria do Pessoal
os comandantes Camilo "'Henrique
d'Arcanchy Filho, Almir Campbell de
Barros, Rui Lavigne de Lemos, E-
vandro Nabuco de Araújo Sá Rego,
os 'cap.ten. Danton Lopes de Oli-
velra, Mario Elias Iünes, José Vel-
«t 'da Silva Pires, Acir Gomes de
Carvalho, e Francisco de Paula Va-
ladares.

Atos do ministro
Ó ministro Salalino Coelho, assi-

nou ontem os seguintes atos: de-
signando o capitão-de-corveta Elis
Bauzer para as funções de lnstm-
tor de Economia Politicá e Finan-
ças da Escola Naval, cumulativamen-
te, com as que já exerce; dispen-
sahdo o cap.ten. Luiz Augusto de
Moraes Rego das funções de coman-
dante do "Oiapoque"; reformando,
por' invalidez 'definitiva, na gradua-
ção de terceiro-sargento os mari*
nheiros Ivanildo Pereira da Silva,
Raimundo das Virgens Silva e Joa-
qüim Gomes de Castro e na gra-
duação - de segundo-sargento o cabo
Milton Reis Vale; promovendo, na si-
tuaçãò de reformado, à graduação
de. terceiro-sargento o talfcirp Du-
planir Batis*.* Lopes; ratificando a
designação do cap.ten. Luiz Fernan-
dó 'Gama Lobo d'Eça Teixeira Men-
des . para exercer, interinamente, as
funções de comandante I do "Triden-
te"; agraciando com o distintivo de
comportamento b marinheiro Domi-
clano Bandeira de Lemos, excluindo
do serviço ativo da Arrnada, e bem
da disciplina, por má conduta ha-
bltual, o marinheiro, Ademar de An-
drade Freitas,
Regressou o Iáspetor Geral da Ma-

rlnha
Regresspu ontem de uma viagem

de inspeção abs 40 e «° Distritos

Navais o almirante Nelson Noronha
de Carvalho, inspetor - geral da Ma-
rlnha, acompanhado de sua comitl-
va. Foi feita a inspeção militar
anual -nas Capitanias dos Portos do
Piauí; Maranhão, Pará, Amazonas e
Mato 'Grosso, tendo ainda sido sub-
metidos . mesma inspeção os coman-
dos daqueles Distritos,' as Bases de
Vai de. Cães, Ladárlo, as Ia. e 2a.
Cias. Regionais de Fuzileiros Navais,
Escritórios Técnicos Administrativos
da Comissão de Construção de Bases
Navais, Escola de Marinha Mcrcan-
te do Pará, o Hospital Naval de
Ladário e os navios componentes das
Forças de Defesa Local dos Distri-
tos Navais. '

Após a chegada, o almirante Nel-
son Noronha, apresentou-se is au-
toridades navais, transmitindo-lhe as
suas impressões.

O dia do ministro

.. O ministro Salalino Coelho com-
pareceu ontem ao' Palácio do Cate-
te para o almoço oferecido pelo pre-
sidente Carlos Luz aos ministros de
Estado. Recebeu para despacho os ál-
mirantes Renato Gullhobel, Eduardo
Bezerril Fontenele e Nelson Noronha
dc Carvalho. Em audiência foi re-
cebido o sr. Amadeo Conte Grande,
embaixador da Argentina,

C0MTE. ERNST WALTER
ULRICH TOBLER

oo -o o '¦'¦ ¦- o;o'Ç
'o. ¦..-.'.

-AGRADECIMENTO-

A família do COMTE. ERNST WALTER ULRIGH
TOBLER na impossibilidade de agradecer pessoal-
mente a todos que se manifestaram por ocasião do
seu falecimento, quer comparecendo ao sepultamen-
to e à missa, quer enviando coroas, flores, cartas e
telegramas, o faz por meio deste, expressando a
todos sua eterna gratidão. (102523)

DIVERSAS EXPOSIÇÕES NA
BIBLIOTECA NACIONAL

Denlre elas, uma sobre edições
raras de obras musicais — 0

centenário de Arlhur Azevedo
Diversas exposições foram progra-

madás para êste ano pelo diretor
da Biblioteca Nacional Sr.. Eugênio
Gomes, dentre, elas uma sobre edl-
ções raras de obras musicais (Co
leção Teresa Cristina), a realizar-se
em maio próximo,

Haverá, também, em Junho,: a ex-
posição do centenário - da morte do
poeta Junqueira Freire, levando-se
a efeito- em julho av da evolução
do catolicismo no Brasil, coincidin-
do com o Congresso Eucarlstico.

Em comemoração ao centenário de
nascimento de Arthur -Azevedo e em
cooperação com o Serviço Nacional
de Teatro, a Biblioteca Nacional rea-
lizará, em agosto, uma outra expo-
sicão.

Está programada, igualmente, para
agosto, a mostra de desenhos de
Leonardo da VInci. Terá' lugar, fi-
nalmente, em setembro, a de' estam-i

MOVIMENTO DE CAFE' NOS
PORTOS DE EXPORTAÇÃO

No dia 19 do íindante, foram ne-
gociadas no exterior 64.877 sacas dc
café, sendo 45.331 em Santos 12.065
no Rio, 3MI ém Vitória, 3.250 em
Paranaguá e 250 em Salvador,

Na mesma data foram despachadas
para exportação 41.878 sacas, sendo
26.070 em Santos, 8.129 no Rio, ....
5.375 em Vitória, 1.500 em Paraná-
guá e 795 - em Salvador.

Ainda no mesmo dia os embarques
para o exterior atingiram 25.881 sa-
cas, sendo 18.687 em Santos, 404 no
Rio, 5.573 -m Paranaguá e 1.271 em
Salvador.

, Até : a data em referência, foram
embarcadas 8.710.471 sacas, sendo ,..
8.465.823 para o exterior e- vendidas
êste mês 771.243 sacas e desde 1° de
julho 9.413.461 sacas, restando um
saldo a embarcar de 496.791 sacas
tomando em conta a posição de 30
de • junho.' Observação : Vendo» cancelados
Na referida data: 76 sacas em San-
tos e 150 sacas no Rio.

Clube Naval
Será realizado no próximo sâba-

do, dia 7, no Clube Naval, um jan-
tar dansante, com show artístico. As
mesas poderão ser reservadas com
o gerente do Clube, ao preço de
cento e cinqüenta cruzeiros por pes-
soa', sendo necessário um numero de
quatro pessoas por mesa.
'.: 

:¦'.''], Curso de Comando

Foram indicados para matricula no
curso de Comando da Escola de
Guerra Naval, a ser iniciado em 1
de julho de 1955, os seguintes ofi-
ciais: os capitães-de-fragata Sylcio
Azambuja Maurício de Abreu, Luiz
Felipe Cavalcante, Paulo Tavares Dias
Pessoa, Frederico Gianlni e os ca-
pitães-de-corveta Antônio Ávila
de Malafaia, Roberto Coutinho Coim-
bra, Roberto Mario Monnerat, Ani-
bal Barcelos, Paulo de Castro Mo-
relra da Silva, José da Silva Sá
Earp, Anauro Watson Coutlnho M«r-
quês, Paulo Lebre Pereira das Ne-
ves, Raimundo Dias Duarte, Walde-
miro Alves Corrêa Nunes, DIocles
Lima de Siqueira, Evaldo AssumçSo,
Franchco de Carvalho França, Os-
mar Pereira Guimarães e Rubem
José Rodrigues de Matos. ,

PARA A PRODUÇÃO DE SÊMEN
TES DE BATATA NO PAÍS

Serviços estaduais a serem cria
dos em Minas Gerais, São Paulo,

Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul

Vai ser organizada uma rede de
serviços estaduais destinada a pro-
mover a produção de "batatas-cer-
tlficadas" para plantio, no pais. Os
serviços serão criados, inicialmente,
ém Minas Gerais, Sfio Paulo, Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande
do. Sul, onde as condições ecológi-
cas são mais favoráveis àquela cul-
tura. y

Com tal objetivo, foi assinado con-
trato entre o Ministério da Agri-
cultura e o Escritório Técnico de
Agricultura, órgão-'de ação conjun»
ta dos governos do Brasil e dos
Estados Unidos.

Prevê o acordo a assistência téc-
ca' c ' financeira aos trabalhos de
pesquisas sobre batata inglesa, 'bem
como às lavouras fiscalizadas- de
tubérculos-sementes, nos referidos Es-
tados. Além desta e de outras obri-
gações,' figuram as de prever anual-
mente a quantidade de bata-semen-
te. necessária às principais regiões
do pais, fiscalizar e controlar 'o
emprego de tubérculos importados
para plantio' e cooperar com. a Car-
teira de Crédito Agrícola e Indus-
trlal do Banco do Brasil nn obten-
ção' de financiamento de entre-sa*
iras para os cooperadores dá pro-
dução em apreço.

Comte. Álvaro Alberto Filho
Mciná Delphím Pereira Álvaro Alberto, Almte. Álvaro Al-

berto e senhora, Viuva Dr. Álvaro Alberto, Leonardo Álvaro Al-
berio, senhora e tilhos; Humberto Freire de Carvalho, senhora e
filhos; Viuva Ernesto de Otero e família, Viuva João Augusto Al-
ves e família, Edgard SusseKind de Mendonça e senhora, convi-
dam os demais parentes e amigos para a missa de ano do seu
inesquecivel e sempre querido marido, filho, neto, Irmão,
cunhado, fio e .sobrinho ÁLVARO, que mandam celebrar no Altar-
Mór da Igreja da Candelária, segunda-feira dia 2 de maio is
10,30. (25759)

do corrente mês as aulas do Cur-
so de Preparação à Academia Mi-
lltar de Agulhas Negras, continuan-
do abertas as inscrições para o rc-
ferido curso.

Informações com o sr. Waldemar,
no nono andar, sala 912, depois das
V horas.

. Curso de Preparação à Escola Tee-
nica do Exército — Continuam
abertas as inscrições para o Cur-
so de Preparação à Escola Técnica
do Exército

Antonieita Sodré da Costa
(30.° DIA)

A'família de ANTONIETTA SODRÉ'DA COSTA mais
uma vez 

"agradece as manifestações de pesar recebidas

por ocasião do seu falecimento e convida os parentes e
amigos para assistirem a missa de 30." dia, que, por sua
alma, manda celebrar têrça-feira dia 3 de maio, às 10 horas,
na Igreja de São Francisco de Paula. (28526)

JOAQUIM PEREIRA
BARREIRA

-AGRADECIMENTO-

Florfnda Saddi Barreira, José Joaquim Barreira, Daisy Lena
Barreira» Dilza Barreira Moreira, Mareio Nóbrega de Airosa Mo-
reira e Marcinho na impossibilidade de agradecerem pessoal-
mente a todos que se manifestaram por ocasião do falecimento
de seu querido esposo, pai, sogro e avô — JOAQUIM PEREIRA
BARREIRA —, quer comparecendo ao seu sepultamento e à

missa de 7.° dia, quer enviando coroas, flores, cartas e tele-

gramas, o fai por meio dêsle, expressando a todos sua eterna

Irene Carneiro Tellés Ferreira
(VIÚVA GENERAL PANTALEÃO TELLES FERREIRA)

(FALECIMENTO)
Nivaldo Telles Ferreira (ausente), Marina Telles Ferrei-

ra, Dorval de Lacerda, senhora e filha, Oswaldo Vital Bra-

sil e senhora, cumprem o doloroso dever de comunicar o fa-
lecimento de sua inesquecível mâe, sogra e avó IRENE

CARNEIRO TELLES FERREIRA e convidam seus parentes e

amigos para o sepultamento que se realizará hoje, dia 30,
às 14 horas, saindo o féretro da Capela do Cemitério dejjâo
Francisco Xavier, para a mesma necrópole. (85090)

ENGENHEIROS CIVIS DA
TURMA DE 1913

SSo Miguel - Estado do Rio Gran- dendo a solicitação de associados dode do Norte, 2.° sargento Seledonj Clube, o Departamento Cultural re-Dias da Cunha. Nesta capital, 2.° solveu manter abertas as inscriçõessargento Músico Claudemiro dos San- -" -•*- r ¦*- —*- -'**—*-
tos. Itu, 2.» sargento JoSo José Tar-
chiani. São Paulo, 3.- sargento Vi-
cente Cavalheiro de Queircz. Forta-

A turma dc Engenheiros Civis dc
1912, na passagem de mais um ani-
versário de sua formatura, mandaInÍS_S C.íd.r «1_ 912 de_dUdu «lebrar missa em sufrágio da bonis-no nono andar, sala 912, depois aas;s[ma alma dos colegas Edgard Wer.

17 horas.
Clube de Oficiais Reformados dfl

Reserva das Forças Armado,

Solicitam-nos:' Tesouraria — Convida os sócios
„ abaixo mencionados a comparecerem

até o Cia 5 de maio vindouro ' Ia Tesouraria, a fim de tratarem
Curso completo para os 5 mest.Wíe 'ssuntò de seus interesses: —
clusive livros e discos: Cr} ssoõo Sr. Paulo Pereira de Mello, Sra.Lê-

neck de Almeida, Gualter de Mace
do Soares e Ernesto Lopes da Fonse-
ca Costa, ks 10,30, terça-feira. 3 de
Maio. no altar mór da Matriz de San-
ta Rita. (11510)

INCÊNDIO A _0RDô DO"BRITAÜNIC"
*. Porta- Ir.scrit/es no- Departamento Cultu-'da Niobey Escobar Monteiro, Mar- imiiHnnu.'.- tenen-sral,/»; .andar, sala 703, com :p. ei.1 eus Vinicius Escobar MpnViirot Zi- o CORDK, IRLANDA, 29

ANÚNCIOS
MAQUINA DE COSTURA ELNA
Vende-se, em estaáo de nova,

pelo preço de Cr$ g.OC.OO. Tra-

Stoà g 
Barato R!bClrVJW

CANÁRIOS - VIVEIRO
Vende-se tivelro em perfeito esta-

do', medindo 1 m de altura por 040
de largura. Tel. 25-2087. ^^

OCASIÃO
Vende-se pela melhor oíert* uma

estola petlt prts' marrom, quass nova,
também dois costumes tropical tama*
nho 46 Rua Rainha Ellsabeth 316 —
Apto. 502. • ("0")

PINTURAS
de casa, aptos., móveis. Laqueado e
patinado, executo em qualquer bairro
_ Sr WALDIR. Fone 26-4521 (13332)

. 
' 

BALANÇA PARA BEBÊ
Vende-se Eem uso marca Felizola.

Telefone 25-2087. (28521)

PINTURAS EM GERAL

"SUL AMÉRICA"
Eu, abaixo assinado, torno público,

haver perdido *. apólice n» 990.716,
emitida pela SUL AMERICA, Compa-
nhia Nacional de Seguros de Vlda,
store a minha vlda, pelo que JA mi»
dirigi a essa Companhia solicitando
a emlssío de uma segunda via, que

(anulará, para todos os efeitos, a an-
ierser,

ilesa - Estado do Ceari, 2.- tenen-1ral, 7°; .andar, sala 703, com'D FJ-W Vinícius Escobar Montolrot'Zl*' CORDK, IRLANDA, 29 — O in
A Comissão de Orçamento do Mi*;Rlo enr g«<. de féria*, relativas a te Manoel Almeida-Tuplnámbà. S5o!za. '<'--" ¦ \\iT Pereira de Vello. Matia L. Pe-.cêndio que ccorreu a bordo do Bri

nlstério 4* Gu-rra, por decreto- de;i»S4; Jo*è Antônio de Alencastro Sil|_uls do MaranhSo, 3.- íargento Edl-Í Divisão de Cursos de Prhsarac&a] reira de Mello, cel." Rogaciano Fer- tannlc', vapor da Cunard Line dé]de casa. apto. ediiicio. móveis. J*^| ••*-?¦-o ,.n,.„ ,7 ,,. .bri, d, lísi88 do corrente, m Integrada «o vi. agregado p-r ter Vindo a es--cn Rodrigues de Sá. São Paulo, ao> ESèSâfei—- Curso de Pre^rã.-itif Mendc Hosa <»<•-Barro* Men, 27.666 toneladas, danificou bagagem,<ju*sdo e patinado. Mendo en_/"_-j R1° ae "*ne,ro'Charles -darmegabinete miniiíeriai, como Comissâo;ta capital a serviço d* Cia. Hirire-!.V> swe-^o twlslco Oscar Marcílino-.çáo à Academia Militar de Atrâihn.idc*' rei. Waldyr Manoel de Albu- c mulas postair, sejundo sc revelou quer bairro. Sr. RCv-a/.. — *«-«™y- VH"'* lií2,
JE*necÍ4l. il',tri"ií «*W*» *- »¦» _>-... •*-> ti.. ¦¦..,».. *-_*__T !.. „•-„„.„_ * A*4_. nA*tn >• m_«4m í Çírini-iirí»_k__

tal a" serviço da Cia. Hirirê-lsyrírVe^"»"»'!?}» Oscar Mwtílinõjçío «"Academia Militar de Aj^widc^wi^Waldyr^ JUta-{i''n_J« postais.' segundo" sc revelou;quer bairro, Sr. RCv,aA. — 3S-M64
onde b. a c.j,»„ç„*. '•t-* „>»*..»«. {NegreM — Tiveram ánicio dia j-iquerque. i*> ehtgn e êste porto « navio. (R;.'Bonsucess& iw*w



2.° Caderno

Correio da Manha
ftedação, Administração e Oficinas:

Avenida Gomes Freire. «1 '
TELEFONE: 52-2020

CORREIO DA MANHÃ, Sábado, 30 de Abril de 1955 y s*

Agência Central •> Bslcio (Publlcl-
dade -o Assinaturas): Rna da As
sembléia, 109 — telefones: 22-6313,
42-1053 e 42-8323.

SUCURSAL EM SAO PAULO
Rua 24 de Maio. 276, 12*

Telefona: 33-6891

8UCUR8AL EM MINAS
Rua Goiás. 65 — Belo Horizonte

Telefone: 2-0312
PREÇO DE ASSINATURAS

Anual  CrS 150.0%
Semestral  Cr$ so.OS

EXTERIOR
Anu«* .  Cri 300,0)
Semestral .  CrS 180,00

NOMERO AVULSO
Domingo. .....Cr| 1,50
Do dia  CrS 1,50
Atrasado:

Domingo  CrS 3,50
Dia útil  CrS 2.0»

EM SAO PAULO (CAPITAL)
(Por avião)

Dia: úteis  CtS 1,50
Domingos  CrS «.oo

Cobradores autorizados: — Francisco
Vieira de Souza, Joio Nanes, José

A IMO SOVIÉTICA E A
TCHEC0-ESLCVÁ0UIA OBTÉM
ENCOMENDAS NA FEIRA DE

UTRECHT
ÜTRECHT, abril (S.H.I.) — Já foivendida toda o coleção de peles ex-

posta pela União Soviética na Real
Feira Comercial da Primavera des-
ta cidade. Aquele pals também re-
cebeu encomenda de carros, tecidos,
máquinas de vários tipos e tapetes
ao mesmo tempo que prosseguem ne-
gociações para a venda de grande"olume de cigarros e gêneros ali-
mentidos enlatados, no valor de
1.500.000 rublos.'

Os expositores tcheco-eslovacos
também se mostram satisfeitos com
o interesse revelado pelos compra-
dores que visitaram a Feira. Até
agora, já receberam encomendas, de
materiais de construção (especalmen-

te cimento e lã de vidro) c má-
_ quinas. No entanto, não despertaram

Coelho da Silva, José Salvador Gl- muito interesse suas bicicletas e ar-
gante. Manoel Morley, Mario Simões tigos óticos. Compradores indonésios
Gonçalves, Pedro José de Souza e fizeram grandes encomendas de cer-
Sebastião Iilncnln. 'veja1 tcheca-eslovaquia.

Ps despachos de café
da presente safra

A diretoria do, Instituto Brasileiro do Café comu*
nica que, de acordo com o artigo 16 da Resolução n.°
91, que regula q escoamento dos cafés da safra de 1954
a 1955, expira hoje, 30 do corrente, o prazo dos despa-
chos de café do interior para os portos.

VIDA COMERCIAL
BOLSA DE VALORES DO RIC DE JANEIRO

:.

Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio
n.° 312, de 29-4-1955

Categ.: ESPÉCIE DE DIVISAS

ÜS$' ALEMANHA — PHONTOI 1»
2»

USÍ ARGENTINA.—PRONTOÍ 1»
2»

USS — A 120 DIAS... 1»
.-2*

USS URUGUAI-'PRONTO,. i*
,...,.. ,i*

FRS. FRANC —-PRONTO... ia
' 2"

— PRONTO.... '_*>
s ,9»

<"¦!'¦'¦¦ Ar'A

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

CÂMBIO
Ontem, êsse mercado funcionou cal-

mo, tendo o Banco do Brasil oficia-
lizado ,as seguintes taxas:

Vend. Comp.
Libra 52,6960 51,4080
Dólar .,- ..;.! 18,82 18,36
Franco suiço.. ., ., 4,4269 4,2834
Franco belga 0,3799 0,3639
Peso.argentino. .. .. 1,3320 1,3161
Peso Uruguaio. ., .. 5,8813 5,6579
Franco francês ,, .. 0,0538 0,0525
Escudo,. .... ,. .. 0,6607 0,6328
Peso boliviano 0,313". —
Florlm. 4,9497 4,8287'Coroa sueca 3,6402 3,3513
Coroa dinamarquesa. 2,7499 2,6340
Coroa tcheco-eslovaca 2,6139 2,55

OURO FINO

O Banco do BrasU afixou para a
compra do ouro fino, 1.000/1.000, *o
prego de Cr.? 20,8176.

, BANCO DO BRASIL.'-,.

O Banco do Brasil nfto esti ope-
rando om .üàmbio livre.

BONIFICAÇÕES
Tabela de Bonificações afixada pelo

Banco do Brasil, de acordo com a
Instrução n. 114, da SUMOC:

2» Cat 3» Cat 4*0»,
USÍ. ... . 18,70 24,70 31,70
Libra, £. . . 52,360 69,160 88,760
US$ convênio 17,19 22,95 29,67
Suiça .... - 4,3603 5,760 7,3924
França. . . . 0,0491 0,0653 0,0847
Bélgica. . , . 0,3406 0,4548 0,3880
Dinamarca. . 2,4661 3,2934 4,2565
Suécia . . . 3,3240 4,4390 3,7388
£, Islândia . 48,132 64,260 83,07)7

CAMBIO LIVRE
(Dia 29-4-955)

CotaçSes do dólar:
Na abertura: Compra Cr? 78.00 a

78.50, Venda Cr$ 80.00 a 80.50.
No fechamento: Compra Cr$ V8.80.

a 79.00. Venda CrS 80.50 a 81.00.
Cotações da libra:
Ná"lbertüra: Compra' CrS 216.00 ,a

217.00. Venda Cr? 222.00 a 225.00.
No fechamento: Compra CrS 216.00

a 217.00, Venda 221.00-a 225.00,
Mercado — Na abertura, estável; no

fechamento, irregular.

TAXAS CAMBIAIS FIXADAS
PELA CAMARA SINDICAL

(Dia 27-4-955)
Amerlca do Norte .. — 18,82
França  — 0,0538
Bélgica — 0,3799
Dinamarca  — 2,7499
Inglaterra.. ...... — 32,6960
Suécia — 3,6402

MERCADO LIVRE

Amerlca do Norte
Portugal
Inglaterra
Suiça
Canada.  ,,
Suécia
França

CAMBIO MANUAL
Dólar —
Peso argentino .... —
Libra _
Lira.. —
Escudo —
Peso uruguaio —
Franco francês .... —

79,4»
2,79

221,82
18,57
80,50
13,46
0,20

80,30
2,80

228,00
. 0,1340

2,85
25,30

0,23

i;aris, tel. por F. 981,00 comp. e
981.23 vend.

Gênova, por.L- 1.725 comp. e 1.773
vend. .

Bruxelas, por F. 139.97 comp. i
140.02 vend.

Estocolmo, por Kr. 11.5525 comp
e 14,5550 vend.

Copenhague, por Kr. 19.4087 comp
e 19,4112 vend.

Oslo, por £ Kr. 20.0137 comp. e
20.0162 vend.

Madrid, por P. 30.68.
Lisboa, por Escudo 80.30 comp. e

80.45 vend. .**•-'A,
Praga, por Kr. 20.00 comp. e 20.25

vend.
Berlim (marco bloqueado), por M.

11.7837 comp. e 11.7850 vend.

LONDRES. 28. .
Fechamento:
Londres, á vlsta. por £ sobre:
Nova York., á vista, por £ 2,7475

comp. e 2.7981 vend.
Rio dc Janeiro, livre, por CrS 215,00

comp. e 225.00 vend.
Buenos' Aires; por P. 38.75 comp.

e 39.12 vend.
Montevidéu, por P. 8.44 comp. e

8.68 vend.
Canadá, por $ 2.7656 comp. e 2.7668

vend.
Berna, por F. 12.2787 comp. e

12.2812 vend.
Amsterdam, telegr., por F. 10.6475

comp. e 10,85 vend.
Paris, tel. por. F. 980.62 comp. e

980.75 vend.
Gênova, por L. 1.725 comp. a 1.775

vend. ¦
Bruxelas, por F. 139.97 comp. e

140.02 vend. •
Estocolmo, por Kr. 14.5487 comp'.

e 14.5512 vend.
Copenhague, por Kr. 19.4062 comiJ.

o 20.0162 vend. .
Oslo, por £ Kr. 20,0130 comp. e

20.0175 vçnd.
Madrid, por P. 30.66.
Lisboa, por Escudo 80,30 comp. e

80.45 vend.
• Praga, por Kr, 20,00 comp. e 20.25

vend.
Berlim (marco bloaueadol. por M.

11.7787.comp. e 11^7812 vend.

DAN. KRS.

USf ITÁLIA — PRONTO.

USS ESPANHA. — PRONTO.

US$ JAPÃO — PRONTO

US? CHILE — PRONTO.

FRS. BELGAS'— PRONTO.

US$ POLÔNIA — PRONTO.

1»
2»

1»
2«

1»
2»

1»'
2»

_t:
2»

1*.
2»

MONTANTE DAS DIVISA3

Oferecidas Licitadas . ( Sobras

40.000!
5.0001

30.000|
30.000|

I
135.000

15.0011

85.000
5.000

19.950.000
1.030.000

93.000
; , 7.000

.' 22.000
3.000

15,000

15,000
45.000

eo.fjoo

700.000
50.000!

. 15.000

40.000
5.000;;

135.000|
15.000," !25.000-

19.950.000
1.030.000!

22.000|
8.000;

4.000!

55.000

700.000!

2.000!

I

30.000
30.000

60.000
5.000

98.000
7.000

11.000

15.000
45.000

5.000

50.000

13.000

Aglo

Min.
Ágio

Max.
TOTAL EM Cr?

26,10|
45,10

I— I

25,00
30,00

25,00!'

0,08501
0.0858

25.00
30,00

25,00

25,00

' 0,60

25,00!

26,30
45,10;

30,10
35,40]

35.001'

0,0871
0,0858

25,00!
30,00

25,00

25,00!

0,66

25.001

1.047.700,00
225.500,00

3.649.4fl0,<}0
493.200,00

.625.000,00

1.707.195,00
90.090 00

550.000,00
240.000,00

100.000,00

1.375.000,00

441.000,00

S0.000,09

TOTAL GERAL EM CRUZEIROS — 10.394.085,00

São as seguintes as farmácias de
plantão, hoje, sábado:

Rua Primeiro de Março n. 14. Ave-ni-ta Marechal Floriano n. 173. Rua
Sâo Francisco da Prainha n. 21. Rua
Lavradio n. 5, loja: Praça Cruz Ver-melha n. 28, Avenida Mem de Sán. 80. Rua do Catete n. 142. Rua do
Catete n.' 332. Rua Ipiranga n. 65
Praia do Flamengo n. 224, Rua idas
Laranjeiras n. 335. Rua Visconde de
Ouro Preto n. 84, Rua São Clemente
n. 186, Rua Marechal Cantuarla n.
106. Rua Arnaldo; Quintela n. 40. Rua
Carlos Góis n. 8iJ, Rua Humaltá n.
310. Rua .Voluntários da Pátria n.
365, Rua Pacheco LeSo n. 15-A. Ave-nida Bartholomcu Mitro n. 297, Rua
Gustavo Sampaio n. 831-A, Rua To-
neleros n. 21B-A, Rua Fernando Men-
des n. 45-A. Rua Santa Clara n.
127-A. Rua Júlio de Castilhos n. 13-C,
Avenida Copacabana n. 1219, RuaGarcia Davila 137-F," Rua Miguel Le-mos n. 44-A, loja; Rua Gustavo Sam-
paio n. 576-B, Rua Paula Freitas n.83-B, Rua Marquês de Sapucat n. á85.
Hua Santo Cristo n. 181, Rua Bento
Ribeiro n. 25, Rua Machado Coelhon. 174, Rua Santo Cristo n. 245, Ruo
Comandante Mpuriti n. 20/2, loja; Rua
Caíumbi n. 121, Rua Haddock Lobon. 153, Rua São Carlos n. 63-A, Rua
Frastísco Eugênio n. 120, Rua Ma-riz e Barros n. 455, Rua São LuizGonzaga n. 2314, Campo, de .«ai Cria-tovão n. 162, Rua General fadllhan. 3. Praça Saenz Pena n. 23, Ave-nida Tijuca n. 87-B. Rua PereiraSiqueira n. 60. Avenida 28 de Setem-bro n. 285, Rua Barão de Mesquitan. 766-A, Rua Deputado Soares Pi-lho n. 40-A, Rua Hipolito da Costan. 37-A, Rua Leopoldo n. 314-A, RuaAraujo Lima n. 19-A, Rua Vinte e
Quatro de Maio n. 655, Rua Llno Tei-xeira n. 174, Rua Cose Mauricio n,40-A, Rua Uctnlo Cardoso n. 26»,
Rua Maria Luiza n. 4-C, Rua Barão8om Retiro n. 87-A, Rua Aquldabunrt. 581-C, Rua Dias da Cruz n. 264-B,loja: Rua Monteiro da Luz n 441-B,Rua D. Romana n. 19-B, Rua Conse-lheiro Agostinho n. 171-A, Rua Ar-
quias Cordeiro n. «14, Rua Aristides
£?JLre.n' m' Avenida Suburbana n.6720, Avenida Suburbana n. 3850, Rua

120 Minas, 1.177,
4 Minas, 1934. pt., 1» sé-

rie ., 120,00
29 Idem.. -¦',, ;,, .... 123;00
20 Idem, 3» série 108,00

2 Pernambuco 52,00
14 São Paulo .. ..- .. .. 165,00

. 10 Idem, .4" Centenário 355,00
192 Idem, uniformizadas .. 820,00

Apólices Municipais do
Distrito Pefleral:

325 Dec. 1948  ,, 182,00
Ações de Bancos:

200 Brasil, Cr$ 200,00 .... 700,00
45 Cred. Real de Minas

Gerais, Crí 200,00.. .. 350,00200 Comercio, pt „ Cr$
200,00  ,,' .. 315,00

1.000 Moreira Salles, Cr$
200,00  .. ... ....... 235,00

T

Assis Carneiro n. 60, Avenida JoãoRibeiro n. 254-B, Hua Cerqueira Dal-tro n. 186-B, Avenida Suburbana n.8648, Rua Lobo Junior n 1354, RuaOrojô n. 179, Rua Montevidéu n.1330. Rua Pirangl n. 31-B, Rua Re-
gencraçSo n. 32B-A, Avenida Teixet-ra de Castro n. 121, Praça das Na-
ções n. 42-A, Rua Castldlo Nunes n.15o-B. loja; Estrada Velha da Pavu-na n. Ili45-B, Rua Mario Ferreira n.112, Rua Padre Januário n. 267-B,Avenida Democráticos n. 363-B, RuaUranos n. 1385. Rua Leonldia n. 42-A,Rua dos Romeiros n. 48-B, Rua Mt-nistro Moreira Abreu n. 209-A, RuaItabira a. 21-B. Estrada Braz de Pinan. 675, Rua Guáporé n. 245, RuaMajor Conrado n. 274-B, Rua LucasRodrigues n. 28-B, Estrada Braz dePina n. 1360. Estrada Vicente de Car-valho n. 393-A, Estrada MarechalRangel n. 847, Rua Pacheco da Rochan. 106, Rua Fernandes Marinho n. 45,Avenida Automóvel Club n. 4025, Es-trada do Areai n. 453. Estrada doOtaviano n. 232-C. Avenida das Ban-deiras ns. 41, 42 c 43: Rua Pereira da
P.°?M ¦£• 47"B- Rua Araçatuba n.14-H-7, Hua João Vicente n. 567, RuaGodofredo Viana n. 555, Rua JoSoVicente ,n. 1121, Rua Barão Triunfo«• 297, loja; Rua General Savaget n.80-B. Avenida Santa Cruz n| 402,
Rua Coronel Tamarlndo n. 612-A,Rua Augusto de Vasconcelos n. 20,
Estrada dos Vieiras n. 19-A, Rua Fa-xlna n. 22-L, Rua Peixoto de Car-valho n. 14. Rua Combu n. 9.
¦"¦ FEIJÃO A 28 CRUZEIROS^

0 QUILO!
S. PAULO, 29 (ASP.) _ O fel-JSo continua subindo de preço nes-ta capital, onde o produto de pri-meira qualidade já está sendo ven-dido a 28 cruzeiros o quilo.Aguarda-se uma reunião da COAPpara tabelar o produto a preçoacessível à bolsa popular. Outros pro-dutos também terão seus preços re-examinados na próxima reunião dês-se órgão, quando serão debatidosvarias solicitações de aumento, in-clusive do leite, da carne, do pãoe dos fósforos.

Falências e Concordatas
FALÊNCIA REQUERIDA —

Peixoto & Almeida Ltda.; No
Juízo da 14.a Vara Cível, o Ban-
co Pareto S.A., dizendo-se cre-
dor da importância de CrÇ .....
68.311,00, requereu a decretação
da falência da firma supra, esta-
belecida à rua Senador Dantas.'
30-16.° andar.

545,90 Moreira Salles .. ,. 240,00 220.00
Operador .. .. ,. ,, 260,00
Souto Maior .. .... 1.000,00 -
Lowndes. .,  198,00 -
Regional.  200,00

BUENOS AIRES, 29.
Fechamento:
Sóbre t/indres, á vista, por £:

Taxa ri ecomora (P) — 8.92.
Tar i de venda (P) — 8.98.

Sobre Nova York, á vista, por 100
dólares:
Taxa de comnra (P) — 321.50.
Taxa de venda (P) — 322.50.

CAMBIO ESTRANGEIROS

NOVA YORK, 29.

Abertura:
Nova York sobre:
Londres, por £ 2.7968 comp. e

8.7981 vend.
Montreal, tel.. por $ 1.0112 comp.
1.0118 vend.
Rio de Janeiro, por CrS 1,25 comp.

e 1.29 vend.
Buenos "Aires, tel. por P. 7.15

comp. e 7.23 vend.
Montevidéu, tel. por P. 30.87 comp.

e 31.12 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. 19.32

comp, e 19.34 vend.
Madrid, oficial, por P. 2,36.
Bélgica, tel. por F. 1.9923 comp.

e .1.9937 vend.
Amsterdam. telegr.. por F. 26.31

comp. e iJ.30 vend.
Lisboa, tel., por Escudo 3.49 comp.

e 3.50 vend.

NOVA YORK, 29.

Fechamento:
Novt York, sôbrs:
Londres, telegráfica, por 

'«- :Jt.7968
com», e 2.7981 vend.

Montreal, tel. por S 1.0109 comp.
c L0U5 vend.

Rio de Janeiro, por CrS 1.23 comp.
1.29 vend.
Montevidéu, tel,, por P. 30.87 comp.

e 31.12 vend. '
Buenos Aires, tel. por P. 7.JJ

comp. e 7.23 vend.
Paris, tel. por F. 0.2850 comp. e0.2862 vend.
Berna, tel. por F. 23.33 comp.

33.34 vend.
Estocolmo, telegr., por Kr. 19.Si

comp. e 19.34 vend.
Madrid, tcl. por P. 2.36. *
Bélgica, tel. por F. 1.9912 comp.

« 1,9937 vend.
Lisboa. teleRrâíic». por Eséudo'3.49

comp. e 3.50 vend.
Amsterdam. telegr.,

comp. c 26.31 vend.

MONTEVIDÉU, 29.-

Fechamento:
(Mercado livre para transferências

e nagamento de serviços financiais)
Sóhre Londres, a vista, por £:

Taxa de comnra (P) — 8.90.
Taxa de venda (P) — 8.96.

Sóbre Nova York, á vista, por 100dólares:
Taxa de comnra (P) — 322.50.
Taxa de venda (P) — 323.50.

Sfock Exchange de Londres'
".LONfiRÊsTlã! "

Plano B:
Títulos brasileiros:
Federais:

Conversão, 1910, 4  48,15,0
Empréstimo, 1913, 5 ..... 48,10,0

Estaduais'
Distrito Federal, 5 % (na-cionallzado) 28,0,0
Rio de Janeiro, 1927, 7 % 37.10.0
Bahia, 1928. 5 31,0,0Titulos dlvershs:
City of São Paulo Improve-

ments and Frcehold Co..Pref. açfies 10 shillings.. 0,9,9
Bank of London e South

Amerlca 5,113
SSo Paulo Gaz.. Co.. Ltd.

(preferenciais) 6,10,0
Cables & Wireless Ltd. (or-

dlnárias 2,3,6Wilson Sons & Cia." 0,1.4
Imperial Chemical lndus-trles. Ltda, ,,.. 2,31
Llovd's Bank Ltd. ("A"

Shares) , ,. -3,4.3
Rio Flour Mills & Grana-

ries. Lida.) 1,13,7
SSo Paulo Rallway Co, Ltd.

(ações 10/-) o,3,4
Titulos estrangeiros:

Consols.. 3 1/2%  60,10,0
Emp. de Guerra Britânico.

3 1/2 <-,,, 1927/47, ex-div. 81,0,0
Shell Transport Tradlng .. 6,1,0
Canadían Eagle Oil 2,10 3
Royal Dutch Petroleum .; 35,0.0

Ações de companhias:

5 Seg. Confiança, CrS
200,00 '¦ 410,00

2.500 Panair. Cr$ 200,00.. ,. 100,00
189 Paulista E. de Ferro,- 200,00, nom.   160,00
200 Idem, port  158,00
100 Arno S„ A., Industria

e Comercio; Pref., CrS
1.000,00  1.230,00

46 A Exposição Modas,
Cr$ 1.000,00, pref  1.180,00

100 Brasileira de Llgan-
tes Hidráulicos — CrS
200,00  240,00

150 C. Brahma, pref., CrS
200,00,. ..  ., 710,00500 Ferro Brasileiro, Cr?
200,00.. .......... 410,0027 Motorista U. Com. e
Importadora, Cr$ 200.00 200,00

HOOO-.Plastin-, Industria e.Co-
mércio', de Plásticos,
Cr$ 1.000,00.. ,. .. .. 1.000,00

100 Paulista F. e Luz, Cr$
200,00..  190,00

309 B. Mineira, pt., Cr?
.- 1.000,00  .. 1.600,00

100 Sid. Mannesmann, Cr$
1,000,00 ,.  970,00

-Letras hipotecárias:

40 Bco. Prefeitura do D.
Federal, CrS 1.000,00,

.7 %..  .. ..

Ciai. de Seguros:

Argos.. .. 
Garantia .-.
Mundial. Nacional de
Seguros

União dos Proprietá-
rios .. 

. Cia. de Estradas de
Ferro:

Minas de SSo Jero-
nimo. ord ,.

Idem, pref
Paulista, nom
Idem, port

Cia.. de - Tecidos:
America Fabril ....
Corcovado,. . .. ,.
Paulista, port
Progresso Industrial.
Sâo Pedro de Alcan-

tara,, pórt
Progresso Industrial.
Manufatora Flumi-
nense

Brasil Industrial.. ..
Nova America, nom.
Fabrica .de Filo.. ..
Petrcpóiitana.. .. .,
Cometa  ,,

Cias. diversas:

I"
450,00

1.400,00
160,00

Í.IOO.OO

400,00

170,00
158,00

.7,00
50,00

160,00
155,00

- 315,00
300.00
138,00
365,00

300,00
365,00

155,00
360,09

290,00
364,00

140,00
190,(10
470,00

8.000.00
320,00
500,00

475,00

despachado
sacas. para embarques 42. :

t COTAÇÕES POR '10 
QUILOSIncluindo o preço.da sacaria:Tlpó 3

Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 8

CrS
CrS
CrS
CrS
CrS
Cr$

321,00
319,20
316,80
314,40
312,00
398,00

Preço — Estado- de Ml-PAUTA •-
nas Gerais:

Tipo cornum  CrS 31,20Idem, fino  CrS 42,40Estado do Rio:
Tipo comum  Cr$ 30,00

CAFF,' A TERMO
Contrato A

Na abertura:

Maio, 1955 .....
Junho, ¦ 1955 ....
Julho, ,1955. . . . .
Agosto, 1ÍI55 ....
Setembro, 1S55 . . .
Outubro 1955 . . .
j Vendi Nada.

Mercaó-: Paralisado

Vend.
S/v.

304,00
300.00
297,50
296,00
297,00

805,00

BOLSA

OFERTAS DA BOLSA
Vend,
CrS

Obrlg. da União:
Tesouro, 1930, 7 %.. —
Tesouro. 1932, 7 _'_ ¦ 970,00
Tesouro. 1939, 7 __.. —Ferroviárias, 7 % .. 880,00
Guerra, Crj 5.000,00,

6 %.
Idem', Cr$'í.000.00 .'.'
Idem, CrS 500,00., ,, 415,00
Idem, CrS 200,00.. ... 166,00
Idem, CrÇ 100,00.. .. 83,00

Apol. da Unlâo:

Uniformizadas, 5 %..Diversas GmissAes,
nom., 5 % .... .. 730.00

Idem, port, 5 %. .. 825,00
Idem, antigas, 3 *;-*. 805,00
Idem, cautelas, 3 %. 780,00
Reajustamento Eco-

nomlco, 5 %. ....
Apols. estaduais: '

Comp.
CrS

850,00
960,00
880,00
850,00

4.150.00 4.100,00
815,000

410,00
164,00
82,00

730,00 720,00

Docas de Santos,
nom,.. _ • 200,00Idem, port 190,00 185,00

Força e Luz de Ml-
nas Gerais 165,00 160,00Cerv. Brahma, ord.. — 713.00

Idem, pref ;... 714,00 710,00
Mesbla,-, .. ,..¦,.,, 271,00 —
Siderúrgica Nacional 200,00 -' 195,00
Arno S. A.. Industria

e Comercio — 1.210,00
Sider. Mannesmann,

ord. .. ., 980,00 97},00
Brasileira de Gás .. - 285,00Ferro Brasileiro .... 420,00 415,00
Belgo Mineira. .... 1.610,00 —
Sul Mineira' de Eletri-

cidade, pref. .. ,. 140,00 13Í.00
Cimento Ara tu .. ..1.140,00 1,120,00
Cimento do Vale Pa-
«•alba 250,00 _ ,

Brasileira de Roupas. 1.250,00 1.200,00
— 300.00

167,00 165,00

190,00
300,09

720,00
815,00
800,00
760.00

850,00 830,00

300,00

950.00
290.00

200,00
950,00

250.00

pur 2S.S1

LONDRES. 28.

Abertura:
Londres, à vlsta por £ sóbre
Nova York, á vista, por £ J.797J

eomp. c 2.7981 vend.
Rio de Janeiro, livre, por Cr$ 213.00

comp. e 225 00 vend.
Buenos Aires, por P. 33.75 comp.

• 39.ia vend. *
Montevidéu, por P. 8.44 comp. e

1.68 vend.
Canadá, por . 2.7650 comp. e 3.7Í63

Vsnd.
Berna, por T. 12.8537 comp. «

12.5550 vend.
Amsterdam, telegr.. por T. 10.6437

•omp. • 10.8512 venrf

Funcionou a Bolsa, ontem, em con
dições ativas e acusou negócios de
senvolvidos. Ficaram ainda firmes e
melhoradas as apólices da União Uni-
formizadas e as Diversas Emissões nn-
minatlvas, com as ao portador e as
Obrigações de Guerra, fracas. As es-
taduais de sorteio tle São Paulo esti-
veram melhoradas e as de Minas, es-
táveis. Regularam as municipais cal-
mas e as ações do Banco do Brasil
firmes.

As de companhias regularam cal-
mas, tudo como se vê das vendas e
ofertas adiante.

VENDAS

Apólices da Unlao:

816 Unlform  ..
Idem, Cr$ 500,00 .. ..

60 D. Emis. pt
5 Idem..- .' .. .,

409 Idem, Emp. antigos ..
345 Idem  .,

D. Emis., nom., CrS
200.00.. ..

Obrigações; ;•'' y

5 T. Nac. 1930, dc Cr$
300,00

279 T. Nac. 1932
Guerra. CrS 200,00.. ..

I Idem. CrS 500,00 .. ..
Idem, cr? 1.000,00 . .

166 Idem.. .. .. .. .. ,,
21 UA;-.y Cr? 5.000,00 , ,

Apls. estaduais:

200 Minas. Populares .. ,.
18 Idem.. .. ,',- ,. .. „

Minas Gerais, 7 % .. 300,00
Idem, decreto 1.177.. 345,00
rdem. Cr$ 1.000.00,

S  .. 310,00
Idem, 1« série, 5 <_,: 124,00
Idem, 2» série, 5 <_.. 112,00
Idem. 3» série, 5 %.. 112.00
Idem. Popular, 5 %. 217,00
Recuperação Econo-

mica, 7 %, 1» série
Recuperação Econo-

mica, 7 _, 3* série
Recuperação Econo-

mica, 7 %, 3* série
Energia e Transport»,

%, l» série .. ..
Estado de SSo Paulo,

5 
São Paulo, üniforml*
radas —

Unificadas de Sio
Paulo, 6  380,00

Centenário de São
Paulo, 6 %.. .. .. 365.00

Pernambuco, 5 %. .. —
Estado do Esp. Santo,

 .. .. 400,00
Pref. de Belo Horl-

zonte. 7 *X  410,00
Pref. de Niterói CrS

600,00. 5 %;.' .. .. 220,00
Rodoviárias dn Estado

do Rio, Cr) 600.00.
8  525,00 520,00

Estado do Rio. Ele-
trificaçâo, 8 <*;-. .. — 785,00

Rodoviárias do Est
do Rio Grande do
Sul, 8 %.. .. .. .. — 700.00

Prefeitura de Cam-
pos, 8 

122,00

110,50
216,00

530,00 325,00

545,00 —

538,00 536,00

535.00 520,00

166,00 164,00

820,00

577,00

355,00
52.CG

400,00

215,00

Brasileira de Meia?..
Brasileira de Energia

Elétrica,. .. .-:"..,
Paulista de Forçada

Luz.- .-¦'  194,00
Cervejaria Cairú, ord. -
Mario Esteves Bebi-

das, S. A. ..  300.00
Marvin  240,00
Emp. Brasileira de

Produtos da Pesca 1.000,00
Refinaria e Explora-

ÇSo de Petróleo
União (ord, e pref.) 1.400,00 1.200.00Transportes Planae-
reos do Hlo de Ja-
neiro.. .. .. .. .,

Eletromar .. .... ..
Costa Pacheco Se Cia.
port

Docas da Bahia,. ..
Carioca de Industrias

Plásticas 1.800,00 1.500,'H)Lojas Americanas. .. 2.600,00 2,450,00Domingos Joaquim da
SUva.. _ Industrial Mercantil
de Ferro, Clmaf ..

Serviços Aerofotogra-
métricos Cruzeiro
do Sul .. ......

Harkson, Ind. e Co-
merdo Kibon .. .. —

Dias Garcia Impor-
tadora, ord 2.500,00' -.

Idem, pref  700,00 —Pneus General .. .. 1.050,00 I.OOO.OORegeneração de Óleos 1.100,00 —
Ind. Martins Ferrei-

 200,00- —
Força e Luz do Pa-

raná.. .. .. ,. .,
Parafusos Santa Rosa
Cabos e Fios Plasti-
cos

Panair
Carioca Industrial ..
Listas Telefônicas

CAFE' A TERMO
Contrato A

No fechamento:
. Vend.Maio, 1955  308,00

Junho, 1855
Julho, 1955. .,."."
Agosto, 1955 .-.'.',
Setembro, 1955 . . ,Outubro, 1955 ....

Vendas: Não houve
. Mercado: Paralisado.

303,00
295,00
294,00
293,00
292,00

Comp.
S/c.
s/c.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c.

Comp.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c,
S/c.
S/c.

DISPONÍVEL >'
SANTOS, 29.

Posição — Estável,•npo 4, Estilo Santos — Nominel.
Tipo 4, Santos Riado — Nominal.
Tipo 4, Sem descrição — Nominal.
Embarques  ,. 25.891
Entradas ............ 24 931¦Existência  1.797Í803
1 Sairam 50.897 sacas, sendo 22.575
para os Estados Unidos, e 28.322 paraa Europa.

ALGODÃO

DESPACHOS — Andrade &
Fontanillas: O Juiz da -l.a Vara
Civel recusou a proposta de fls.'
32, determinando ao Sindico que
cumpra quanto se contem no con- -
trato de fls. 38; em relac&o ao
mesmo proponente.

t. ii* ¦»'.

Empresa Reunidas de Publici»*1'11
dade S. A.: O Juiz da 4> Vara^
Cível aceitou as explicações detm
fls. 239 e mandou prossernlr o ao
feito. 'tio

ino.

O mercado de algodão eni. rama, re-
guiou, ontem, sustentado e com os
preços inalterados. Não houve entra
das e sairam 600, ficando em depó-sito ,25.234 fardos.

360,00 a 365,00
350,00 a 355,00

COTAÇÕES POR 10 QUILOS', Em cruzeiros
Seridó, tipo 3 .....
Seridó, tipo 4 .,..,

Pibra média:
Sertões, tipo 3 ....
Sertões, tipo- 5 ...,
Ceará, tipo 3 .,..,
Ceará, tipo 5 .....
Matas, tipo 3 .....
Matas, tipo 5 ¦'...,
Paulista, tipo 3 ...
Paulista, tipo 5 ...

345.00 a 350,00
Nominal

340,00 a 345,00
Nominal

325,00 a 330,00
Nominal
Nominal

315,00 a 320,00
ALGODÃO A TERMO

Por 1 Quilo
PAULO, 29.

Julho, 1955. .
Julho. 1955 . ,
Outubro, 1955 .
Dezembro, 1955
Março, 1956. .

Abert.
30,10
29,40
32,35
32,90
33,70

Fech.
30,20
32,00
32,10
33,15
33,70

Cotações do disponível
Tipo 4 '., 30,00
Tipo 5  20,00
Tipo 6  28,60

nada;

CAFE' A TERMO
Contrato B

. Abert.Maio, 1955. . , .
Julho, 1955 . . ,
Setembro, 1955 .
Dezembro,-1955 .
Janeiro, 1956 . ,
Março, 1956 . . .

393,9(1
375,90
371,90
371,90
371,90
371,90

Fech,
393,90
375,90
371,90
371,90
371,90
371,90

320,00 —

— 203.90

800,00 500,00

580,00

195,00
115,00

160,00
80,00

VENDAS — Na abertura nada; nofechamento, nada.
Posição — Na aberluva: paralisado,no fechamento, paralisado.

CAFE* A TERMO
. Contrato C

. Abert,
Maio. 1955 ...... 425.S0
Julho, 1955  398,90
Setembro, 1955 . , . 393,40
Dezembro, 1955 .. , 392,00
Jtneiro, 1956 .... 391,60
Março, 1956 .... 388,90

Fech,
421,80
394,90
389,40
388,00
387,60
384,90

VENDAS — Na abertura, nada; nofechamento, nada.
Posição — Na abertura, fraca; nofechamento: fraca.

NOVA YORK, 28.
Contrato -S" -_ Santos — Extrlta-

mente — Mole
NOVA YORK, 29.

«. , AbertMaio, 1955 5275
Julho, 1955 44^
Setembro, 1955 . , 40,33Dezembro, 1955. ... 38,25
Março, 1956,. .... 37,75

VENDAS — Na abertura:
no fechamento. 700.000 quilos.Posição — Na abertura, estável; no
fechamento, firme.

EM PERNAMBUCO
RECIFE. 29.

Mercado — Estável.
COTAÇSES — POR 10 QUILOS -

Matas, tipo 5, Cr? 415,00 e Sertões —
Tipo 5, Cr? 410,00

Entradas. — Ontem: 1.871; de 1" de
setembro, 340.621 quilos.Exportação: nada.

Existência: 14.527.
Consumo: 700. .

NOVA YORK, 29.
Abert,

Maio, 1955 .... 33,59
Junho, 1955 .... 33,74
Outubro, 1955 . . . 33,88
Dezembro, 1955 . . 33,86
Março, 1956 .... 33,91
Maio, 1956 .... 34,00
M- Up. Midls. . . —

Int. Fech
33,57 33,58
33,73 33,75
33,85 33,81
33,89 33,86
33,94 33,87
34,02 33,95

34,85

NA ABERTURA — Mercado Irre.
guiar, com alta de 6 a 7 e baixa par.ciai de 2 pontos.

NA INTERMEDIÁRIA - Às 11,30
horas — Mercado estável, com alta
parcial dc 1 a li pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
estável com alta de 5 a 8 e baixa de 2
a 7 pontos.

Fech.
51,25
44,58
40,35
38,15
37,14

GÊNEROS
O mercado de gêneros alimentícios

funcionou, ontem, com o seguinte
movimento:

BENTO GONÇALVES: 25 MIL
TONELADAS DE UVA

Bento Gonçalves, objeto de um re-cente sinopse do Conselho Nacionalde Estatística, figura como primei-ro produtor nacional de uva; Suacolheita, de 25 mil toneladas em1953, corresponde a 
'9J 

do total bra-sileiro c a 13.-Í da produção doRio Grande do Sul., Dois outros mu-nicipios gaúchos, Flores da Cunhae Caxias do Sul, se alinham en-tre os centros vlticultores do paisquc- produzem, anualmente, quantida-de superior a 20 mil tonelados.
Comuna preponderantemente rural,dos 25 mil habitantes recenseadosem 1950 apenas 7 mil residiam nocidade; 17 mil, ou seja, 69,*í, habl-tavam o quadro rural. Mais de me-tade da população ativa (54;) seocupava nos trabalhos do campo.As indústrias de transformação, àfrente das quais o fabrico de vi-nho, empregavam 20;.
Além da uva, . Bento Gonçalves

produz milho e trigo. Essas trêsculturas fornecem ao município 85",de seus recursos agrícolas, de 70milhões de cruzeiros em 1952. Sua
produção industrial é, no entanto,mais importante para a economialocal. No mesmo ano, só a fabri-cação de vinhos rendeu mais de75 inllhõcs dc cruzeiros.

AVISO A PRAÇA
SOCIEDADE COMERCIAL DE

TINTAS LTDA.
Rua Candelária n° 83

Cumprimos o dever dc comunicar
aos nossos fregueses, fornecedores e
Bancos em geral, que em virtude do
incêndio ocorrido á Rua Visconde de
Inhaúma n" 54, no dia 23 do corren-
te, o nosso estabelecimento foi des-
truido.

Encontramo-nos à Rua da Candeia-
ria n» 88 na firma H.A. MOREIRA
& CIA.a LTDA. - tel. 43-8247

SOC. COMM DE TINTAS Ltda. (a)
Antônio Teteeira (14094)

L. Magalhães: O Juis da 4.* "
Vara Cívul mandou renovar o pedido íi Delegacia de Vigilância.

Editora "O Sol": O Juíe da 10.*-'AVara civel despachou na forma1 **"
da promoção. *.'<>*

Lavanderia do Lar S.A.I o"^Juiz da 10.» Vai» civel mandou--incluir, como privilegiado, • cré- vvdito de Luiz Marins. -s*-»
AÇÕES EXECUTIVAS APO-Í:RADAS —. Exequente, João Sa*.

pienza. Executado, Silvio De Bo*.nis. Debito: CrÇ 66.000,00. i
Exequente, Damlana PedrosaAJoppert. Executado, Adames Do»- ¦

mingues Silveira. Débito: Cri ,.'•''*"40.000,00. w;j

Exequente, Vitor Peçanha. Exe»'»".'cutado, Francisco Osvia Sor aue. <¦*
Debito: CrS 28.000,00, '•¦«

ilull
Exequente, Allah Eurico SH-.'^veira Batista. Executado, Alcino,,A

S$£Kft!* Oliveira. Débito: Cr$»60.000,00. ,nr.
tíSl*.

Exequente, Ançusto César Cal- '"
das Cavalcanti. Executado, Re-'1"'
of^oo.oo*65 s,mões• Déblto: a'^"

Exequente, Gentil JoSo Barba» **
to. Executado, Fernando Hera- "
çllto Sarmento. Débitos Crt ...rV70.000,00. * !r!-

Banco do Distrito
Federal Ji.

DEPÓSITOS
CAUÇÕES

COBRANÇAS
CÂMBIO

Rua Assembléia, 72 — TI
Telefone 22-2118

Ihl
i*A

AT.
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*ia
iir>
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IV

RECEBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL

RECEITA ARRECADADA
Durante o mêi:

De 1 a 28 de abril
de 1955

Em 29 de abril de
1955

408.206.167.20

41.601.017,70

PROBLEMA DA CARNE ,
NA PARAÍBA

JoSo Pessoa, , (ASP.) — Piei.'team, mais uma vo, os marchantcí,aesta capital, novo aumento no qui- ;lo de carne verde, desta ver. ale*-gando quc subiram, assombrosamen-vte, as despesas com o transporta-,devido ao combustível e, depois, qua.os efeitos da tabela cm vigor es-,n-itariam circunscritos ao município clccnvJoão Pessoa, motivando êste fato» aas dificuldades quase Insuperáveis dQitofornecimento do gênero à popula-,^fao, 1r1,,
Como c fácil do concluir, depreen-de-se da reclamação dos fornecedorres que sua queixa so fundamenta,

em parte, na infcflciência do Or-i
gão Controlador dos Preços que es- ~»taria criando uma situação de de-,,„,
sigualdade para. os vendedores do-. »
carne da capital e do interior,

EDIFÍCIO majói
¦it

uftjai
au

Feijão, sacos . . ,
Açúcar, sacos . ,
Arroz, sacos. • •
Banha, caixas . .
Farinha, sacos. .
Charque, fardos •
Cebola, caixas . ,
Azeite, caixas., ,
Azeitonas, caixas.

Entradas Saldas
6.733 1.500
1,000

34.430

14.633
365
604

1.500
4.500

800
1.90!)

300

2.000.00
100,00

150,00 145,06

Apol. Municipais:

380,00 —

510.00 — ¦_^ « 20, port., 5%..
Cr? idem, nom  —

Emp. 1906, port., 6 185,00
„„,„. Emp. 1931, 6 % .. ... 158,00'-W-OOjEmp. ian, port.. 5 172.00310.00 Decreto 1.535, 7 <*-,.. 180,00
820,00!Decreto 1.550, % %.. —
830.00!Decreto 2.097, 7 %'.'. 180,00805,00: Açêes de Bascos:
810.001 Brasil.. — 710,00

Prefeitura do Diitri-1.0,00 to Federal .. .. .. S0O.0O 195,00
Mercantil do Rio de
Janeiro 460,00 445.00

Portuguêt do Brasil,
nom 380.00

420,00
180.00
154,00
170,1*0
177,00
170,60
175.00

-loo.OOjidem. port, .
960,00 Credito Real de Ml-160.00 nas Gerai
400,00 Da Capitai.. .. .. .,
810.00 Nacional de Minas'
820.00 Gerais .. ,. ,. .,

4.100,1» Lavoura d* Minai
Gerais .. .... ..

Comercio industria tle
Minas Gerais .. ,.S17.O0 j Comercio, nom. .. ..218,00iComercto, port. ....

380,00 —

SíOI». _-— 150,00

360,00

330.G0 —

520.00

380,00
310,00
315.00

Brasileiras.,/,. .. 300,00
Acos Especiais Ita-
.bira 2.200,00Mercado Municipal.. 200.00
Cervejaria Bohemia.. 81,00
Sanson Vasconcelo —

pre/ . '.. „ .. .. 1.000,00
Valtoia, 2» séri.. .. —
Ultragâs. pref. .... _
Parafusos Santa Rosa 200,00
Minas de Butlá.. .. 27,50
Energia Elet. Rio-

Grandense 190,00
Vale do Rio Doce .. 590,00

Debéntures:

218,03
160,00

27,00

540,00

VENDAS — Na abertura, nada; nofechamento, 135.750 sacas.

. NA ABERTURA — Mercado frou-xo, c-im baixa de 50 a 200 pontos.
NO FECHAMENTO - Mercadofrouxo, com baixa de 131 a 200 pontos. .. r

AÇÚCAR

Docas de Santos. 1% :— 1*0,00
Lar Brasileiro, ,2* sé-

rie, 8 %.. .... .. 170,00 161,00
Idem, 1* série, 8 198,00 —
Sul Mineira de Ele-

tricidade 150,00 . _
Cotonificio Gávea .. 190.00
Força e Luz Nordes-

te do Brasil 620.00 —
Hotéis Palace, 7 %.. 720,00
C. Brahma .. .... 4.800,00 —

Letras Hipotecárias:

Bco. Prefeitura do
Distrito Federal.
7 %i. .. .. .. ,.

Banco do Brasil.. ..
Idem. 3» série, CrS

1.000,00. 8,04 % .7

8in.no
800,00

800.00

— 800,00

CAFÉ

O mercado de'açúcar regulou, on-
tem, firme c com os preços inaltera-dos. Entraram 20.000 sacos de Ser-
gipe e saíram 10.000, ficando em es-toque 56.991 sacos.

COTAÇÕES PARA 60 QUILOSBranco, cristal  CrJ 310,00Mascavlnho  cr$ 280,00

„", EM PERNAMBUCO
RECIFE, 29.

Mercado — Estável.Preço — Por 60 quilos — Usina de
primeira, CrS 320,00 — Usina de ge-
£?¦?&* nSo cot-"do - Demerara, Cri295.00 - Cristais, Cr$ 310,00.Entradas — Ontem: nada; desde1" de setembro. 6.319.622.Exportação: 7.985.Existência: 1.792.200.

Consumo: 2.000.

CACAU
NOVA YORK, 2&.

Maio. 1955
Julho, 1955 . . .Dezembro, 1955 , . .Janeiro, 1956 ....
Março, 1956. ....
VENDAS— Na abertura, nada;
fechamento, 345 contratos.

Abert. Fech.
33,35 32.15
33,90 32.79
34.20 33.40
34,10 33,35
33,50 33.10

no

NA ABERTURA — Mercado irre-
*-ular'J:om alta de 10 a 15 e baixa dc
10 a Sâ pontos.

COMPANHIA BRASILEIRA
DE ARTEFACTOS DE

BORRACHA
Assembléia Geral

Ordinária
Ficam os Senhores Acionistas

da Companhia Brasileira de Ar-
tefactos de Borracha convidados a
se rennirem em Assembléia Ge-ral Ordinária, na sede social da
Companhia na Avenida Snburba-
na n.° 315, no próximo dia 2 de
Maio, às 10 horas, para deilbe-
rarem sobre a seguinte ordem do
dia:

a) — aprovação do balanço e
contas relativas ao exercício so-
ciai encerrado em 31 de dezem-
bro de 1954;

b) — elei$ão dos membros doConselho Fiscal e respectivos Sn-
plentes, fixando os sens pro-ventos;

c) — assuntos gerais.Rio de Janeiro, 20 de Abril de1955. a) — RAUL DE CARVA-LHO BRITTO, Presidente. LUIZ
GONZAGA DO NASCIMENTO,
E SILVA, Diretor Secretário.

(26851)

SERIA SUSTADA A SA?DÃ
DA BANHA

18.240.570,80

Total  539.807.184,90
Em Igual período dc
1954  521.566.614.10

Diferença para mais
neste mis .. ,, ,,

Durante o ano:

De 2 de janeiro a
29 de abril de 1935

Em igual periodo de
1954,. ., 

Diferença, para mais
neste ano .. ....

2.429.222.335,10

2.180.859.690.40

248.362.644,70

R. D. F., Secção de Controle e
Estatística, em 29 de abril de 1955.

MESBLA S/A.
Dividendo e Bonificação

sobre ações
Comunicamos aos Senhores Aclo-

nistas que a partir do dia 5 de Maio
de 1B55 será pago o dividendo semes-
trai na base de 12% (Doze porcento)ao ano.

Outrosslm, ^solicitamos a apresen-
tação das cautelas para efeito da dls-
trlbulção de uma nova ação para ca-
da quatro antigas, conforme delibera-
çSo da Assembléia Geral Extraordiná-
ria realizada cm 17 dc Dezembro de
1954.

No caso de ações "ao portador" de-
verá ser, na mesma ocasião, pago o
impAsto de renda devido sôbrc o va-
lor nominal das ações da boniflea-
ção.¦ Expediente: Diariamente das 9>á ás
11 "2 e das 13<2 ás 16 horas, exceto
aos sábados, á Rua do Passeio, 52 —
10» andar (Elevador pela Magazine
Mesbla).

Rio de Janeiro, 29 de Abril de 1955
(a) A. A. Santos — Diretor Tesou-
retro (101589)

GRAFICA LASSANCE S.A.
Acham-se à disposição dos Senho-

res Acionistas, na sede social, â Rua
do México, 41 — 13» and. Gr. 1308,
nesta Capital, os Documentos de que
trata o Art. 99 do Decreto-Lei n»
2627, de 26 de setembro dè 1940.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 1955
— Gráfica Lassance S/A. — (a) Jor-
ge Lassance — Diretor Comercial

(103851)

Ficam convocados os condôminos .'
do Edifício Majói para assembléia"
extraordinária 2a. Feira, dia 2 da-Maio, às 20',i hs. em 2a. convocação"
âs 21 hs. no apt. 701 deste Edifício"- "
Assunto — Eleição do sindico.

(14096)- -

UM ERRO QUE PODERÁ
ACARRETAR GRAVES

CONSEQÜÊNCIAS
FORTALEZA, (ASP.) — O pre- W .

feito Acrlcisio Moreira Rocha, em-*-'»novas declarações sflbre o precáriannfuncionamento da Usina de Mucu-hj-i
ripe, atirmou quc houve erros téc- "¦¦
nicos por parte dos engenheiros da-""
Companhia Construtora da Usina ei'"-»
quo devido a tal engano, o canal'"'*
que leva água às máquinas está""
provocando assoreamento no local. Ca-1--"-*
so nfio haja providências urgentes, **-
tflda a obra ficará perdida, amea- ",'
çando a cidade dc ficar sem lua'^-
e energia. •->¦

cir^a ^TeilS WRMAN PUBLICIDADE S. A.
^^at^dic^!taWéB Geral Extraordinária

Ia. Convocação
Slo convidados os Srs. Acionistas

a se reunirem em Assembléia Geral

que o presidente da COAP, que
viajou ontem para o Rio de Ja-
neiro, foi tratar rm capital da Re-
pública, junto ao presidente da
COFAP. cie uma forma que lhe
possibilite sustar a salda, pelo me-nos em parte da banha do nos-

!*o Estado para os mercados

êsse mercado funcionou, ainda ea-

10_quiloc-;e .durante os trabalhos qfc>" ~" T B t iTÜ !Sdã visaria forcar uma h.i« nna-íim. dt deliberarem sflbre a autoriza

Extraordinária, is 15 horas do dia 101
de Maio de 1955, na sede soclal á rua

houre vendas «Abro o produto «widisponibilidade. Ertradas 4.458 sacas!,
pela estrada de redigem. Embarques' CHICAGO. 2312.851 sacas, para a Europa e 400 pa- Maio, 1953 ra « Aua. Existência 73.434. Café Julho, 1955

TRIGO atual preço pelo qual
„ 

* 
ÍÃ ttmt*sAmm \ • ri r» fi ¦ r:. ¦*. A

.«.»«¦» j .

'H.II.HWH-

forçar uma baixa 1 „«„ _u ,_, -+_ "ía^,v~t
vw.vtío qual a banha ^ifkffl^SA!ta«£JSffi£ XVIU úo*

sendo vendida e. mesmo, fazê-; K"™ww d«*a Sociedade.
I* aprecer no mereatio local, pois; Hif/ °(< Janeiro. 30 de Abril de 1955

2.11,871 que êsse produto está quase desa- ~ ía' Oscorjao Aragão de Vaseonctl-
1,95,50 'parecido em Porto Alegre. Hos — Dlretor-SecretárUt . (111)

ELETRO BAVÁRIA S'A 4
RUA BONFIM N.° 369/373 A

ASSEMBLÉIA OERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Srs.—
acionistas a se reunirem eiCA
Assembléia Geral Extraordi-->*
itária, no dia 5 de maio de.
1955, às 15 horas, na sede so-
ciai à Rua Bonfim, 369/373;;,
a fim de re- e ratificando a «
Assembléia Geral Ordinária".'
de 31 de março, deliberarem -*••
sobre a seguinte ordem do;^
dia: «ii

A — Indicação dos mem*T;,'
bros para o Conselho Fiscal:^-
no exercício de 1955; ,"

B — Determinar seus ven- "
cimentos n/período. '„%

Rio de Janeiro, ,•
ELETRO BAVÁRIA S. A- L

Hans Schoemer
Diretor-Superintendente
ELETRO BAVÁRIA S. A.

Johnn llg
Diretor*Superintendcnte 7,

(25746);-'
AUXÍLIO DA ASSOCIAÇÃO Ü
COMERCIAL AS FIRMAS .

ATINGIDAS PELO INCÊNDIO £O conselho diretor da Associação
Comercial, na sua reunião de on-' -
tem, presidida pelo sr. Rul Gomea
de Almeida, determinou quc o Dc-,
partamento Jurídico da casa fiquej,^
à disposição dos comerciantes sócios „.,
ou proprietários de várias firmas pi
comerciais cujas sedes foram destruf-"- >

por incêndio, há dias, na»"''
ruas Visconde de Inhaúma e da'"'
Candelária. Os advogados da A.C^l
executarão quaisquer tarefas de ai-„„I
sistência âs firmas sinistradas.

Na mesma reunião, foi aprovada.

¦¦¦¦ 

:

por proposta do diretor José Luiz
de Oliveira e por unanimidade, mo-"
Çáo de apoio aos srs. Alberto Ed-
gard Brandão e JoSo Jabour, con-
selheiros da Associação Comercial «
membros de duas das referidas fir-
mas: a "JoSo Reinsldo Tecidos" e
a "Exportadora Jabour Z.A.".



O DA MANHA, Sábado, 30 de Abril do 1.55 2.° Caderno

NOTICIAS
Em viagem, _o aos devo.mos es-, caco ce acha inclinado, sem a se»

quecer nunca de levarmos mapas ro
doviârlos, para melhor orientação do

ASUPERMARCHA
A maioria doe automóveis quo pos-

suem apenas três velocidades, se ws-
sentia até bem pouca tempo de um
desgaste de motor multo maior .que
o necessário, quando trafegava por
boas' estradai. Aí quèstfió é que. a"prtee''. direta em grande velodda-
de, obriga normalmente a girar mui-
to o motor, aumentando _traprdi*
nàriamente a sua ralação, 'o que, nfio
é. preciso dizer, acarreta certamente
uni desgaste multo maior de suas pe-
ças.,

Suponhamos qua o motor, girando
a 4.000 rotações por minuto, produ-
za uma velocidade de 100 quilômetros
horários. Em boas «stradas, bastaria

para alcançar essa velocidade uma
potíncla de 3.000 rotações por mlnu-
to, o que logo noa mostra, que o ex-
cesso de rotação é apenas pre.ludi-
ciai. Qual a soluçío para compensar
6sse inconveniente? _ claro que seria
necessário inventar um sistema que
fizesse reduzir automaticamente a
rotação do motor sem queda de ve-
locldade, assim quo sa Verificasse que
o dita•rbfeç8'o"«|a excessiva. Á solu»
ção apresentada'por alguns fabrican-
tes de automóveis foi a caixa .com
quatrp mudanças em vez de apenas
três como geralmente estávamos aco*.
tumados. '-;.'

Outra solução apresentada por aquê-

_t
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A produção francesa, ultimamente, vem se adaptando às linhas americanas,
tal corno podemos ver neste Rêgence, exibido no último salão de Paris. O

interior é forrado .de couro branco e seu preço nada convidativo:
•—.... 1.034.000 francos

les que julgam que só cm circuns-
tancias excepcionou i necessária es-
sa redução da, rotação do motor, <
que tais circunstanciai nSo justifl-
cam uma quarta mudança permanen-
té, dedicaram suo'atenção à chamada
"supermarcha" a que nos reforhyas,
ou, Wbuio a chamam os americanos,
o «'overdrlve",

Este "pverdrlye'* dos automóveis
potentes o especialmente dos ameri
canos, é um mecanismo na salda da
caixa de câmbio de tr£» velocidades
e que proporciona automaticamente
ou à vontade uma nova combinação
de engrenagens. O "ovsrdrive" pode
ser usado em segunda ou na "priae"
direta',; o que fas com quo o auto
móvel tenha realmente 5 nurcha*
para a frente. A vantagem dê—n dia
positivo é evidente, pois obriga a me-
nos mudanças no tráfego, uma vez
que. o "overdrive'' dispensa o' uso
da embreagem. Nas altas velocida
des, a '^JUpermarcha" obriga q motor
a menor número de rotacõW ,qüe a
'íprfse" normal e, tal, procedimento
ae1- traduz por uma apreciável redu-
çfio no consumo da gasolina e. ame-
nor desgaste do motor uma vez que,
para o mesmo número de quilômetros
percorridos houve um número' mu}-
to menor de rotações dò motor.''_ 

pois indubltável que a "super
màrçha" representa um acessório se
não indispensável, pelo .menos multo
conveniente para o melhor rendlmen
to do automóvel de três velocidades.
Ás características técnicas do "over-
drlve" exigem maiores considerações,
* delas nos ocuparemos próxima-
mente.-

___» , £_l__S__B*w__
B_? ____Ê__r' •

___________?_:_K_________S_ *_£:

BBPMrl
§&________H___1»;> V' *^_BH__

_P^'^__B<__f______: w*t__';

caminho a seguir. Sus consulta, en-
tretanto, deve ser feita sempre'por
um "navegador*', _-fim.de não dis
trarrmos nossa atenção do volante.

As tyiçhen,tes nas mas, tâo comuns
em nossa cidade, oferecem _m duplo
perigo pára os automóveis:,' à água

puuõ entrar _í> iXiQvor, ____n do-o c_»v
sar de trabalhar.» os freios-.jpodem
ficar encharcados,; perdendo toda: a
sua eficiência. Cuidado, portanto, com
as nras alagadas.

cessiria estabilidade, portento.

Antes de levantar o carro, entre-
tanto^ convém desapertar llgeiramen.

' "'•' .v1

te as porcas, o que depois será, mais
difícil, em virtude da roda girar com
a pressão que fazemos nas porcas.

As porcas retiradas das,.rodos, de-
vem ser todas colocadas , no buJSo

¦ __£_&__2_í__ \z* '«_e»_?_l___i_r^^i
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a fim de não termos que ficar mais
tarde procurando o lugar em quo as
largamos.

_OTMÓVEIS DE OCASIÃO
VENBE-SE — uma (1) geladeira"Clímax", com garantia. Bua Pru-
ciente de Moraes, 500, apto. 101, Tel.
47-0625. (26977) 64
VENDE-SE — M. G. Salão 1949 -
4 portas preto, econômico, em bom
estado, favor telefonar 27-4058. Ba-
se: CrÇ 75.000,00.

CARRO Econômcio M. G. 1949 -
Salão preto, bom estado. Ver e tra-
tar A Avenida Gomes Freire, 769,
com o sr. Afonso, segunda-feira de-
pois das 13 horas. Base: CrS 75.000,00.

(28981) 64

COMPRO de particular uin carro
conversível. De preferência Che-
yrolet 1951/53. Pago à vista. Tel:
47-7370. Eventualmente, troco
por um Mercury 1951. 4 portas.¦ ¦¦¦•¦, (25779) 64
MERCURY _ Vendo, de 4 porfàs,inecânido. Cl rádio, modelo -1951, dq¦uso particular, pouco rodado. Vern» garage do .fdlfíclo à Av. Delfim•tbreira, 992, tratar no apto, 203, Le-i tilon. Bate Cr$ 245.000,00.
[• (25778) 64
,PLDSMOBI_E 88 — 1951, Entrada
,prS 130.00000,00 e q restante a longo
,jrazo. Particular vende de seu uso,
,gm estado de novo, sujeito a qual-.ãuer exame. Ver e tratar à Rua
Senador Vergueiro. 92 — Flamengo,
fom o porteiro, sr. Francisco,
¦_,'-'' (2M62) 64
JÓRD CLUB COUPE o mais lindooo Rio tudo em porfeltissirno estado
2592-46, muito pouco rodado pois es»T<_e parado por questão de inventa-
lio. Ver e tratar a rua Barão da
forre 293. Tel. 47-2473. Ipanema.
¦ (01014) 64•rvoivo __ CRS 118.000,00

Super-equlpado: Rádio, nylon, ban»d* brancas, sport-llght. etc. — CôrAJSU1.•»- Ru» Marquês de São Vicente,17 — a&vea J- Br. João.
(25773V «4

PEUGEOT — 1B50 — Ótimo estadp
— Máquina inteiramente retificada
~- Preço CrS 140.000,00 — Ver e tra.
tar na rua Paissandu 228 com Moa-
cir ou Edgard.  (13137) 04
SINCA 1930 — 4 portas em perfeito
estado, próprio para moça tipo 1.100
Rua Barão da forre 293, Ipanema —
Tel, 47-2473. (15013) 64
FIAT 500 — Vendo Urgente. Faz
320 lilm c/ 20 litros Forrada á ny-
ion, pintura o mecânica 100Í. Base
Cr$ 83 000,00, Rua Barão da Torre,
293. Ipanema.

(25776) 64
FÍÃT 500 — 39.000,oo~».Vende-so cm
ótimo estado, maquina retificada, 5
pneus novos. Ver Praia da Bica 1191— Jardim Guanabarr,; Ilha do Go-
vemador. (13266 64

WOLKSWAGíN -1954
Vende-se em estado novo. — Ver

» tratar a rua Leite Leal, 135 — Fun-
dos. Falar com Victorino. Tel. 45-5809(102503) 04

V0LKSWAGEM "53"
Vendo novo, equipado — B3se: CrS

167.000,00. Rua Rodolfo Dantas 93 —
Apto. 1202. — 37-1470 .

(7801) 64

195 5

Preço tabelado
Zoro quilômetro
Pronta entrega

RIO MOTOR LTDA.
(Concessionários autorizados)

Rua General Polidoro, 260
Fone: 46-0122

(101850)_fi4i

CARROCERIES
FAZ-SE NOVAS e REFORMA-SE

qualquer tipo, — Oficina completa
de consertol. — Rua Assunção, 328 —
Tel. 29-7477.— Botafogo.

¦¦• ;' (09297) 64

ALUGAM-SE
CARROS

Chapas, particulares s/ chofer, ame-
rlcsnos. Mecânicos, equipados, moüc-
los 32, 53, 54. — Informações telefo-
nes: 37-8812 a 46-8943. Avenida Prado
Júnior, 145-A-Loja — Copacabna.

(13022) 64

àUJ-UE UM AUTOMÓVEL
Dlrija-so você mesmo, — Oas 0 fts

12, das 14 as 18 horas — Telefone:
42-0311,  (16446) 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
Dirija Você mesmo. Chapas parti-

cularcs, últimos modelos. Rua Fran-
cisco Otavlano 35. - Tels.: 27-8904 e
37-1470 - Copacabana. (213901 64

Conveniente ainda, para Estes pe-
Sa somos obrigados a mudar um quenos reparos que somos obrigados

pneum;f;lco -estourado, convém toma:-
cuidado, com a cplocação do macaco.
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A posição que vemos Ilustrada é. ovi-
dentemento defeituosa, porque o ma-
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si faser, 6 o uso de uma lanterna e
fósforos, no caso de termos qu« tra-
balhar de r.olte, na mudança de um
piieumátíco do carro.

PNEUS
RECAUTCHUTAGENS: 500 - 590 — 640 — 670 — 710 — 760— 820 X 15

Pretos e brancos — 500 — 550 — 600.-i.- 670 — 700 — 760 x 16. Dosconto
15%. Trocamos na hora devolvendo carcassas perfeitas. MEIO-USO
Grande stock de pneus1 perfeitos pretos c brancos — 670x15 desde Cr $ 100,00.
NOVOS — Goodyear' — 'Brasil'-» Firestóne — Desconto 10% + 3% da
tabela. — Rua Aires Saldanha, íi — Copacabana — Tel. 47-7779.

(28471) -64

VENDAS DIVERSAS
ELECTRO_-X - Aspirador Z_ e
enceradeira urgente família que via-
ja vende aparelhos suecos importa-
dos novos ultimo tipo alndtx na em-"Wagem aspirador 5_0,00 enceradei-
ía 

'3.000,00, Rua Carvalho de Men-
donça, 112, apto. 1204, Copacabana—
Lido — Tel. 37-2591.¦ 

(28504) S9
VEWDE-SE tapete fr„ces,""3,20x2.40
Çrf 15.0C0,00; eletrola CrS 10.000,00
o grupo mola veludo 2 poltronas
sofá bom estado CrS 12.000,00. Ver
Humb, Campos, 957, 101 — Leblon
OU tel. 47-3425.

, (12147) 89

FAQUREIO PORTUGUÊS. Ven-
do riquíssimo, «stilo Luis XV eni
prata âe lei, 164 pesas, sendo 24
douradas, preso de rara ocasião.
Inf. 57-6472. (13077) 89
ATENÇÃO — FogSea a gás d.i Light,
usados, perfeitos e garantidos, só
com Alcides, vendo, troco, reformo e
faço por encomendas para pensOes,
hotéis e restaurantes. Rua Barflo do
rom Retiro, 1389-B, Tel. 58-2777.

(13074) 89

VENDE-SE aparelho "d? revelar e
ampliar filmes marca Testrete, tone-
ricano, completo com 23 peças. Pre
ço Çrf 0.000,00. Vende-se também um
fogão Cosmopolita dt 4 bocas, sem
uso, Preço Çrf 2.000,00.
___, (13081) i9

AR CONDICIONADO — Vende-se ur
gente um aparelho usado para 90
metros c_.':os, americano. Negócio
de ocasiíio. , Preço baso 16.000 cru-
zeiros. Ver e tratar à Rua Silvei-
ra Martins, 164, apto. 302.

..•.-. (00089) Í9
FAMÍLIA Norte americana,
em' regressoaosEE.UU., vende utill-
dades domesticas - por preço de oca-
sião. Ver e tratar à Rua Dias Fer-
reira, 471, apto. 303. Leblon.

(14087) «I
PROJECTOR de Cinema Kodak e
máquina de filmar Kodak (Magazl-
ne) 1:191 lente de 8 MM. com es-
tojo.' Dormitório Americana com 2
colchas Americanas — Junto ou se-
paradamenèt, e artigos diversos. Rua
Visconde; de Albuquerque, 882, apto.
302,, Leblon. Tel. 47-5713.

.,.•''; (28685) 89
AMERICANO QUE SE RETUVA —
Vende geladeira. Philco automática,
C^ai- nova de 11' pés, mesa de jan-
tar e seis cadelns, panelas Revê-
re, 'aparelho de Jantar chinês mar-
ca Norltake para 12 pessoas, etc.
Rua Jeronimo Monteiro, 35, apto. 402,
Leblon (última rua antes de Vlscon-
de de Albuquerque e entre Ataul-
fo de Paiva- o San Martin).•." /. ., (H53J) S9

ANTIGÜIDADES — 1 relógio de
mesa de bronze, trabalho fino
tendo mais que 150 anos origem
trancais, vende-se 1 aparelho fot-
tográfico novo marca "AGFA"
(alemão). Prego CrS 900,00. 1

relógio de pulso para senhoras de
ouro com brilhantes marca OME-
GA (suíça). 1 relóiiio de pulso
para homens ouro 14 quilates,
sendo novo. tendo calendário. 1
relógio de mesa estilo trancais
tendo mais que 80 anos vende-se
para proso de ocasião. Rua Joa-
quint Murtiiiho, 868 apto. 102. \\¦•;¦ , (12192) 89

AMERICANO QUE SE RETIRA
Vende mobilia de sala de. jantar,
dormitório, ve:'.:Jos e mMdes tama-
nho 44, aparelho de jantar de 93
peças, geladeiras» fogSo a gás, uten<
sllios Ce cozinha,, cortinas, camas be.
liohe, rádio de mesa,. tapetes, me-
sas de brldge. Rua General Venan
do Flores,. 100, apto. 402.

(11538) «9
VEN---S3 por Cr$ 4.500,00 rádio"Philips" 7' válvu_s perr:ito fundo
r--nento d cama patente para.crian.
ça estilo provençal, imbuia Cr|...
800,00. Tratar Av. Traplcheiro, 130.
Tijuoa. (H503) 89
FAMÍLIA -- que Be muda para apar
tamentoi vende: louças, cristais, ricas
toalhas de renda e linho jantar^ jar-
raí, járrfies, blsculs porcelanas, chi-
nezas e íranceías. Aparelho cninez,.
Jantar,' bandejas ê balxela de prata,'
quadro3, geladeira, aspirador e ence-
radeirá E. Lux, estátuas. Jardim, má-
quina costura portátil elétrica etc.
Rua Domicioda Gama.22, Haddock
Lobo. (13185) 89
VENDE-SE uma maquina de costu-
rar' "Singer!1 para Industria, Mode-
lo 209. (28540) 89

VENDE-Se, motivo viagem, máquina
lavar Westinghouse automática, .pou-
co uso, "Clothes dryer'*.- novo .(má-
quina' secar roupa) conjunto ideal
apartamento 1 televisão admirai de
mesa, 10 poíegadas, máquina fotográ-
fica Spoed-Graphic Baby, com flash,
teleobjetiva e acessórios um amplia-
dor Omcfta novo e material de cá-
mara escura. Ver e tratar sábado
de 14 horas em diante. Rira Suo
Salvador,' 99, apto. 1101. NSo se
atende pelo telefone,

.(15003) «9

TOALHA PORTUGUESA H. medin-
do 3 metros com 18 guardanapos —
inteiramente bordada.' Vendo — No»
va. 7.500 cruzeiros. Tel. 26-5917. :

(4834) 89

CASAL QUE VIAJA — Para Amé-
rica do Norte vende urgente com
grande prejuízo pois só tem 5 dias
para embarcar: 1 geladeira General
Eletrlc, 11 pés, 5 anos de garantia,
pouco uso, custou 45 mil cruzeiros,
vendo por 25 mil cruzeiros; 1 radio-
vitrola super-moderna long-play, mó.
vei clarb-marfim, custou 25 mil cru-
zeiros :por 9 mil cruzeiros; l' bate-
deira de bolo Sunbeam Mlitmaster,
pouco uso, custou 7 ml) cruzeiros pormil cruzeiros! 1 máquina de escre-
ver moderna, Hermes, portátil, de 7
mil cruzeiros, por 3.600 cruzeiros; x
grupo de 'sala 6 peças, custou 12.000,
vendo por 5.600; 1 tapete estrangei-
ro, custou 8 mil, por 2.500 cruzeiros;
ricos quadros a óleo com ricas mol»
duras; 1 sofá-cama, 2 abajourt, 1 de.
mesa todo em seda, outra :oe. pé,estilo Luiz XV,- custou 4 mil cruzei-
ros, por 2 mil cruzeiros; 1 aspirador
ielétnco marca eletroliut, custou 5
mil, cruzeiros, por 2 mil cruzeiros; 1
taquclro .^e' prata . contendo 133 pe»
ças, mais o estojo, custou' 12 mil cru-
zeiros, por 5.500 cruzeiros; 1 rico. es»
pelho vlénense, grande, de parede,,todo lapidado, custou 9 mil cruzeiros,
por 4.500 cruzeiros,' 3 menores por700,00, cada; panei».*, «ratos etc-Ver
à Rua Beltort Roxo, 50, apt". 104, Fa»
vor não telefonar, entrar pela es-
cada de serviço,. 1,* andar, perto da
praia. (14142) 89
GRAVADOR -»- Revero conjugado
com rádio com duplo volume de
controle microfone, r.ovo-modêh» 1055,
particular vende tel: 57-8965*

¦ •¦ flaWO 89
AMERICANO vende: Rádto»Vitrolã
GE, tipo consolo, 3 velocidade», trem -
elétrico marca LIonel, completo, com

mudanças e vários vagões auto-
mátlcos, acessórios, montado em me-
sa de ping-pong. Rua Joaquim -Na-
buco, apto. 201. (1S-4) 89

VENDE-SE conjunto em embula ma-
ciça,' todo trabalhado, constando de:
mesa console, com dupla finalidade
— como mesa e aparador — es-
pelho "carreair" e seis cadeiras es-
tufadas a couro. Pela melhor ofer-
ta. Rua Gomes Carneiro, 51, apto.
102. Copacabana. (13086) S9

GELADEIRA KELVINATOE —
Vende-se de 7 pés por CrS .....
15.000,00. Ver. à rua General
Venâncio Flores a.° 3S6 apto.
401. — LeWon. (14122) 89
AR CONDICIONADO — Vende-se
Carrler, recondiclonadò, 112 HP, por
CrS 15.000,00. Ver Rua Sao Francls-,
co Xavier 182-A, tratar 16-7887.

(5847) 89

j-Lnjvy\ru-i*anru-Mni*^^^

VENDE-SE — Esorivaninha tipo an-
tigo Laublscfi; Cadeiras antigas de  _.   .
Jacarandá; Serviço chá è café me- fás, e uma cortina de tecido algodão
tal prateado; Salvas Prata Portuguê- branco. Vende-se com- pouco uso è
sa;!Bieieleta menina aro 18; Poltro- apUrado gosto, Ver'a rua BarSo' Ipa»
n»! Tot-pàfielrn, elétrica: Ferro Ele- nema 127. apto; 503.- •

Móveis e Decorações

MOVEU DE LUXO
¦' • 

?

Vendem-se por motivo de mudança os seguintes mó-
veis: Sala de jantar estilo Inglês, fabricação Mappin —
Mesas de escritório finamente trabalhada com poltrona,
fabricação Laublsch — Grupo dourado estofado em legí-
tirao gobeíim — Vitrola Cape-heart usada ~ meslnhas
francesas — Espelho de Cristal venezlano —' Mobília de
quarto em cerejeira, fabricação Laubisch — Sofá íestofado

.— Grupo dourado estilo Império. Podem ser visto à Praia
de Botafogo h.° 130, com 0 porteiro. Tratar pelos' têls.
27-6463 e 23-1553. . $':, ,." (28676) 83
MQVEIS CLÁSSICOS, .poltronas, so»

(13347) :83
na; Torradeira elétrica; Ferro Ele
trlcb para Waffles e Sandwlches tor-
rados;. Aparelho Elétrico, para Polir _,ztnj,.qE ..or motiVQ de vlagtme Lustrar e- furor; Copos finos; Uu- ^Pírfi p°rra „nr.tS0. m_i
ças, .vertido., usados _senhora_mane- 

-V^nJunto para escritório, mesa

VENDE-SE lindo' dormitório de ca»
sai ;:na sala.-de jantar, ¦' mesa -de
estilo, radiovitrola e grupo madeira,
paiinhn, forrad em', veludo. ' Fona
25-8704- , (aft7fl3) 83
MOBÍLIA de ferro e balanço. Ven-
dern-se. Av.' N. S, Copacabana 664
Apart..302. 37-0111. • (1SM6) 83

ZmVT°ê^cTj^°v^re MST-^tSne3 _5_3ffif _SS aW.CANO v:nde: mesa consoTo
_tros artt_S Gustavo 8a_»to 441 P0^**1'''aovo •• _ adro .a.olao. Rua com 4 cadeiras, tapete 2 1/2 x.3.

_to moa-Leme 
bamp-19 *41 BerSo da, Torre 1Í5.C2. Ipanema. cama de casal, cômoda com gavetas- apto. 1003 r- Leme. „__ (11745) 83 «andes, cama de criança. brínaUedos(13251) 80

n_I JARDINEIRA 500
Ultimo modílo. com radio Somente

com 17 mil kms. Particular vende a
Av. Rui Barbosa 560.

(13209) 64

. SniDEBARER 150/1951
. 4. portas, seis pneus banda branca,
rádio original, mecânica impecável
podendo verificar ficha com repre-
cen tantes, pintado & um mis, vende-
se por ter recebido 1052, Rua Aires
Saldanha «3. — Telefone 47-7285, Sr.
J08E'. (38510) 64

FORO 5 3

LINCOXJV
CONVERSÍVEL - MODELO 1953

'-• Estado de novo, equipado. Preço Cr$ 50.000.00. Tratar
flft Agencia Amendoeira, sr. Américo. (7764) 64

-i CONVERSÍVEL MERCEDES BENZ-300
8 portas - Vende-s. com 15.000 Kms. sendo uni
cò no Brasi|. Copacabana Pálace-Hotel, Apt.0
432 — Telefone 57-1818, das 9 às 12 horas.
• IV

(4821) 64

OLDSMOBILE 9S - 4 PORTAS
__.s!?___!,I_l ° t,JoI°' ° auUÔmetros. Um revendedor Ja ofereceu
5J_*«_?2.O0Ot0.0, ¥ieí0 da vend* n» l0'a: Ct* '10.000,00, Meu preço CrS6W.0Õ0.00. Livre e desembaraçado quarta via. Ver à Rua Humaita 261.Botafogo, cora o porteiro, ou o garogUt* ou telefonar para 21-4553 » 26-7284A parttr das 12 horas; (Í3317) 61

QLDSMOBILE HOLLYDAY—MODEL01954
___ O mais lindo auto do D. Federal em duas a.radáveis cftres pérola
claro.-» verde claro, completamente equipado e c/ apenas 2.000 milbas,
•st* à venda e pode ser visto i Av. Lauro Sodrí n. 1 ~ Túnel Novo— e tratar pelo tel. 28-0727, ou no domingo à Av. Oswaldo Crus n. 45 —
_el. 25-0558, com o sr, Luciano. (28547) 14

„ Compra-se Cadillac 62 ou Oldsmobil 98 com
_. portas 54 ou 55 de preferência com ar condi-
cíonado novo..

Tratar como Sr. Juracy •— Tel 22-2037.
(25812) 64

-li

< t

1950JARDINEIRA FORD
* 

t_ Vende-se uma jardineira Ford de 8 iugares, bando branca,
forrado a couro, em ótimo estado de máquina e carroceria. Ver

Jb trator à Av. N. S. Copacabana n. 434 - apto. 302 — Tel.:
¦57-2503. (13359)64

_ CADILLAC - VENDE-SE
Modelo 1950, Fleetwooâ, eom 4 port&s, cor aiul, em ótimo es-

pado de conservação, carro irupertedo dos Estados Unidos, pneus
?em bom estado, rádio e Spot-Lisjht. Ver e tratar com Mámede,
_ Rua São Clemente n.» 284 — Botafojo — Telefoae 46-S530.

(oooii) e«q
w

JÜ
HÃO mu SEU AUTOMÓVEL

SE 1__ K DiHHEIRO
Bewlve—os, AINDA HOJE. » sua situação íiaanceka. com

|f_i«-B__ reciproca». Rua Evaristo _ Velfa _• 35, sala 605,
Telefone: 22-6180.

(88225) «4
.esquina da Rua Senador Dantas

4 portas, mecânico, copo undersoal
melhor oferta. Ver Avenida 38 de
Setembro 227 (Garage lAlso-Brasllelrat

(2S4S8) 64

HENRY JR 54
Preto 6.000 kms. capa rádio undor-

scal. Vende-se melhor oferta, Ver tra»
tar Bua Engenheiro Gama _bo 87.

(28487) 64

SIMCA ARONDE
Vende-se modfilo 19.12, em perfeitoestado, de nova, bem equipada, Ver e

tratar ca Agencia Slmca,. & rua Vis-
conde de Pirajá a° 892, tel. 47-6000.

 (14144) 64

Y0LY0 1952
Azul, forrado a nylon; 160 contos

a vista, domingo a rua Pires de Al-
melda 15, apto. 502, fones 29-4014
Dias \.tels, 4 tarde; Av.~ Pres. Wilson
210, no patlo interno, — Traga seu
mecânico. (28971) 64

TEMPO FURGÃO
Vende-se carro 1953, 8 m3 oapaci-

dade, porta lateral e traseira, pelamelhor oferta fone 30-0373. Domingo
49-0884. Tratar Bua Teixeira nibelro,
583 — Sr, Blcalho. (9464) 64

LINCOLN 1954"
Caprí-Conveíiivel, Pouco uso.

Toda equipada. Aceito froca —
Rua do México n° 31-C. Telefone
529253. (13334) 64

FORD 1954
Sedan» 4 portas, zero km.—

Todo equipado. Rua México n*
31C - Telefone 529253.

(13335) 64
VOLVO 444

Vendo em magnífico estado, multo
econômico, cOr assul, forrado a nylon
pneus novos de banda branca. Base
Cr) 120.000,00. Bua Barão da Torre,
292. Ipanema. (22777) 64

AUSTIN.A'70-1952
Vendo, estado de novo, tudo 100%'faço qualquer experlênola. — Ver

Bua Htimalta, 131 — jardim Botânico
(131) 64

ENSINA-SE A DIRIGIR
CARRO DE SOTO 1951 - Aulas par-

tlculares individuais, apanhando o
aluno em casa. — Curso prático e r*-
pldo. — Trata-se dos papeis na Inspe-
torla. - 42-6S38. SOARES. — NSo en-
contrando, favor deixar recado.

PICK-UP
VOLKSWAGEN

Preço tabelado
Zero quilômetro
Pronta Entrega

RIO MOTOR LTDA,
(Concessionários autorizados)

Rua General Polidoro. 200
Fone: 4W)t22

CANOS DE DESCARGA E SILENCIOSOS
Vende-se e coioca-se com rapidez e perfeição. Pedimos mar-

caía hora. Lanterneiros. Pintores. Mecânicos. Rua Aires Sal-
danría n. 27 — Copacabana —, Tel. 47-7779. (07543) 64

;v_,,t ,," "_n^n a mT^ttTa _»_ e outros artigos, Pode ver à Bua
BOTAS DE MONTARIA vendo no- FAMÍLIA ESTRANGEIRA — venae G Venâncio Flores 508 Apto. 208

custon-'Tel.P49a27«Cta,le 
^ "& * ScWSSÍS __J-fS_ SSS__S **' " * " ^ ^^

custo, lei.. •»B.^?i, ,., { ^i, como (jeladelia Philco 12 péB 1954, sa-(134Q0) 89 Ja de |antar completo, dormitório, rá--¦¦' ___2____" ía de jantar completo, 
"dormitório, rá- QUAETO laqueado. Vende-se. Preço

QUADROS a óleo — Vendo dois de dlo-vltrola, sofás, poltronas, cortinas de ocasião. Fonf 28-3073. r°'""
nlntnK hvneitoirn r>n-n tHpb Trtniíllirf. n*f»_ Pfll*» V_r dnS 14 hOfílS GlTl diante _T. _ . ! ' __ __"__£__ __IfiU-Ui-tUO U OICU — VBllUU UU1Ü UC (UU-VHIUJU, OU1UD, jjutHUuua, _«**_._,»

pintor brasileiro, com rica moldura etc. Para ver das 14.horas em diante
* .. ._ _ !____ m_i . a_ hnai  _._ -1« _«-«< AQn n_t<* RAO

V1LVULSS
/___ fabricamos

para
qualquer
tipo de
motor

Mqntemos em
estoque aço
cromo silício,
importado
da Suécia

DESCONTOS
ESPECIAIS
PARÀREYEN,
DEDORES

CINPAL
COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS

PARA AüfOMÓVEIS*S. A.
Rua Américo Brasiltense, 420

Tel$» 32^704 e 33-9671
Sao Paulo

ANESTBSIA — Vende-se um apare- vende uma sala de. jantar moderno vaçBo. Ver e tratar na rjia Alrne -
lho Heidbrlnk com adaptacfio de "To em madeira clara composto de um da Godinho n. 4 apartamento 301.
Amo Fro""e em'•oèrtelto estado de bufet uma mesa 8 cadeiras novo de Lagoa, Gávea. (15119).' 83
?;.ji ... - n_ A.. _ nrlmaln filmllrintlp 6. d« fabríCÜCÜO Z-J.Amo Fro" e em perfeito estado de ouier um» mesa o vauc.»_ ™<u «v uagua, ua»™. ........«,
funcionamento ¦*• conservação. Av. —primeira .qualidade, e, de íah"ca«'<° DORMITÓRIO de Imbuía maciça;
Epltaoio Pessoa 850 apto, 1202. americano para tratar Dias da Bo- tlla . Colonlal. Americano, /onsti

(13280) 89
BATEDEIRA AMERICANA nova. com
10 velocidades e acessórios para
moer, bater, expremer, etc Cr? 3.200
— Bua Alice 691.' .

(13397) 89

t_t *

VITROLA POBTATIL AUTOMÁTICA
sr Long-play (Maleta) V. M. Tri-
omatic, Vendo 5.000 cruzeiros. Tel.:
22-5994. Quase o preço do Toca-Dls-
co. (28731) 89
VENDO toalhas e jogos americanos
de ronda de. Venesa. Inf. tel. ..
25-9373.- y (15072) 89
r __IA americana, por motivo de
mudança vende o conteúdo de casa,
incluindo geladeira . e congcladora".'"estinghouse" de doze pes cada;
fogão "Jappan" largura Wcm; ma-
quina lavar roupa "Easy Spindrier",
Aspirador' G. E... louça V/edgwood,"Napolcão Luy" 134 peças; serviços
de prata ' Inglesa para chá e . café,
Veja sábado e domingo entre as
de e as deoito da tarde «avenida
JoSo Luiz Alves, 168, Urca.

(00025) 89

J.V\

Animais

T___Ttf

PEQUINES — Vende-se lindo filho»
te macho, pais premiados e pedigree
do BKC. Rua Barata Bibeiro 587
1001 - Cop-;. 57-5300. (05JH) 83
FILHOTES . de cachorro DalrnaTian
Vende-se já desmamados. Tratar à
rua BarSo da Torre, 180 tcleíono
43-4931 - Ipanema. (15107) 63
CÃES de guarda Dobermann Kê_Ãs-
trad;» no BKC. Vendem-se á rua
Araxa n. 90 Grajaú. — Tel. 23-2905.

(25J63) 63
CACHORRO COC__ft-SPAN_L, pre-to, belíssimo exemplar com 8 raeses.
Vende-se já vacinado por ínoüvo de
yjj_m. Rua Bolivar 80. Posto 5,
BOXEB — Vendem-se machos com
60 dias da idade. Beprodutorei im-
portados. Registrados no B.K.C. Vere tratar com Edgard, & Bua Maria
Eugênia 75. C-l. Tel. S6-__3.

(28_4) 83

CMS MÍBÃÍS
Vende-se lindos íilhotes & rua je-rattlM, 44,- pró__a Praça Santos

Dumont »~ G&vca. , .

Pecuária
GADO LEITEIRO

compra e ven_A. permanente de
garrotes PO e PC, novilhas e vacas
FO e PC e fêmeas mestiças a partir
de >,<_ sangue, das raças HOLANDESA
GÜERNESEY e SCHWYZ, devidamente
registradas nas suas respectivos Asso-
ciações. — ANTAO CORRÊA — Tele-
fone 23-3226 — C. Postai, 851 — Blo

Compra e Venda de
Casas Comerciais

INDUSTRIA — Vende-se Industria
vinculada ao ramo de perfumaria
em pleno funcionamento, Instalada
em edifício e terreno de 1.800 metros
quadrados com esquina para 3 ruas.
Conduçlo da todo gênero a porta. —
Tratar diretamente com os proprie.
tarlos marcando encontro pelo tel*
fone 13-2541 de 13 as 18 noras, de
segueda a sexta-feira- .'

(28531) 80

ótimos para presente. Tel.: 49-2721.,?___. R»a ReP. do Peru 230. auto. Goz. 2_W__ - Particular vende: ,em(13398) 89 AMERICANO , chego.' Estados Unidos perfeito estado de uso e conser-
._ ._... ,,»nrir> nmn snln rlr> Inntnv moderno ,r.rin Vor i> trntnr tin rua Alrnei»

americano i»ra uaw„ ^«» «•'" tlla Colonlal Americano, constando
cha .71 apto. 303. Copacabana 8 as £e 2 Camas. 1 armário. 1 comida,
13. (2S535) 83 . m„«.inhn. 1 eaneiho. CrS 15.0000000
MOVEIS ~ Ocasifio — Vendo quar-
to de casal, estilo colonial america-
no, embula mássiça de 32 por 22; qto.
de solteiro; Eletrola em estado de
nova de 25 por 16; Radio, enceradei-
ra, . etc. Motivo mudança de domi-
cillo. Tel.: 57-5425. Constante Bamos
136 apto. 1003. (28558) 83

MÓVEIS — Rica mobilia de sa-
Ia jantar Provença! com 14 pe-
oas. Preço 40 mil cruzeiros. Ven-
de-se por motivo de viagem. Rua
República do Peru, 886. Copaca-
bana. (14071) 83
VENDEM-SE, Móveis americana in-
clulndo uma cama grande de tipo
Hollywood. Pa-íi ver à Bua J080
de Barros 18 depois 1000.

(07737) 83

POB MOTIVO dé mudança senhora
vende: 2 jarras de cristais alemães,
1 par de jarras Vieux Paris antigo, 2
pratos de Saxe, 2 centros de mesa
de cristal, 1 centro de mesa porce-
lana alemS, 1 relógio de mármore,
1' cama de jacarandá, 1 casaco de
pele Schweltbrant; 2 vidros dé per-
fumes franceses Fleur de Bocallle
legítimos, e outras miudezas. Bua
Redentor 226 — Ipanema.

(7758) 89

MÓVEIS — Vende-se rico dormi-
tório estilo Provençal para casal.
Preço 20 mil cruzeiros. Rua Re-
pública do Peru, 386 —- Copaca-
bana. (14070) 83

ANTIGÜIDADES — Senhora euro-
pela vende as suss porcelanas, cas-
tiçais, grupos, lustres saxe, capodi-
monte malser. Consolos, pés de Buli,
meslnhas, cadelrlnhas, bronces aba-
joures, peças chinesas. Urgente —
D.rttlssimo por, causa viagem. Bua
Siqueira Campos 68 apto. 903 Copa-
cabana. (13031) 89
MAQUINA SOMAR — Vendo nova
marca Victor último' modelo ainda
na embalagem original. Oportunlda-
de. Bua Prudente Moraes, 664, apto.
403 Ipanema.

{((29894) 89

1 mesinha, 1 espelho. CrS••18.0000000
Acelta-sc ofertas — Av. Delfim Mo-
reira, 306 — Leblon. (11540) 03

CÔMODA FRANCESA Legitima,
perfeita, vende-se Avenida Copacaba-
na 731 apto. 302, 2» andar.

(28730) «3
VENDE-SE uma bonita sala de jan«
tar d« imbuia cor de jacarandá, cs-
tllo Chipendalc, toda trabalhada a
mSo. Preço de ocasião. 20 contos —
27-31113. (28713) 03
VENDE-SE uma • pequena escrlvani-
nha de estilo madeira clara. 800,00

Telefonar 27-3183. (28721) 83

OPORTUNIDADE — Vende-so grande
gala de jantar nova estilo antigo ja-
carandá completa, saVa de almoço,
2 lustres grandes de cristal verdadei-
ro, antigo 2 apliques de cristal e ou-
tros moveis usados de luxo. Ver e
tratar diretamente com o proprleta-
rio Av. Rui Barbosa n. 60 apto. 1001
das 8 is 17 horas no domingo das 9
às 12 horas. Tel. 25-3206.

(2855G) 03

MOBÍLIA CHD?ANDELE — Vendo 1
dormitório casal, com 11 peças e
pouco uso. Preço CrS 18.000,00. B.
Gorceix, 11 — 47-1157 — Ipanema.

(7792) 83
DIPLOMATA se desfaz de biombo
coromandel autêntico, 4 folhas (Cri
20.000); móvel chlnez antigo (Cr$ ..
25.000); camiselro estilo francês (chif-
íonler); peq. secretaria laça verme-
lha; lustre de cristal; espelho vene-
stiano (Cr% 6.000); grande JarrBo de
sévres; bandejaB de prata; fogão
americano, Tel. 25-6161. (12039) 83
VENDE-SE para desocupar lugar —
vende-se 2 poltronas estofadas, em
perfeito estado. Bua Paissandu 228 —
falar com D. ZIZA. (14143) 83
FAMÍLIA — Por motivo de mu-
dança vende. Sala de jantar, dormi-
tórlos, grupo estufado, poltronas, me-
zlnhas, bar, móveis de copa, sala
com mesa, consolo p • pequeno
apto., cômodas armários, estantes,
consolos, camas, cadeiras, sofá-ca-
ma, grupo rústico Gelll. Movei de
canto Luiz XV, buffe rústico, etc.
etc. Av, Copacabana, 828.

(08143) 83

VENDE-SE por motivo de viagem
uma sala de jantar colonlal. Preço
marcado 15 mil cruzeiros. Ver e tra-
tar com o Sr. ISAAC à Rua do Bla-
chuelo, 134. só os dias utels das 9
às 17 horas. (25654) 83

ALUGAM-SE móveis modernos e
cadeiras. Preços módicos. Rua
Frei Caneca n/> 9, todos.^ 

^

GRAVADOB DE SOM — Vendo no-
vo de fita duas velocidades "Ekota-
pe" último modelo portátil. Oportu-
nidade — Bua Prudente Moraes,
564, apto. 403 Ipanema.

i(29893) 89
ÈLECTROLUX — Vendo uma ence-
radeira Electrolux, sueca, 2 anos de
garantia, espalhador de cera. 2 Jogos
de escovas e 1 jogo de flanelas, tudo
por Cr$3.300,00 à vista. Tratar à rua
Visconde de Inhaúma, 134 — 4» andar
sala 426, tel. 23-4787 — Casa Tinoco,

__ _arDcKmÍÍr_?.0aL_<fáVi?â f S^lF^^Iç ,.,_«
preço desde Cr? 3.500,00 — Bua Vis- de cinco poltronas separadas, em
conde de Inhaúma. 134, 4° andar, sala Diástico azul, vermelho e branco
426. Tel. 23-4787. Casa Tlnoco. £ um baf 

'^mbém 
em plástico

ELECTROLUX vendo 1 aspirador des- vermelho, com t^bucos; um
ta marca com tudo completo por Cr$ BOfa de jacarandá patinado, tor-
2.500,00 e outro com garantia da —J- J- ..«i«j« -. ;--. Iiuí- :>, i:
fábrica, novo por CrS 3,300,00 — Bua
Teixeira de Melo 87 — Telefone
27-5424 — Ipanema.

ELECTROLUX — Vendo uma ence-
radeira sem uso com garantia, es-
palhador de cera automático, um
Jogo de encerollxa, jogos de esco-
vas um jogo de flanelas, tudo por
CrS 2.500,00. Ocaslãol Rua Teixeira
de Melo, 87, Praça General Osório
— Ipanema. Telefone 27-5424.

(8) w
COFRES

rado de veludo vermelho; uma
cômoda de jacarandá com três
gavetões e três gaveta;; pequenas.

Visconde de Pirajá n.0 216, apto.
301. (36) 83

-3. DOURADOR - Executa-se quâfqüêr ^W m^^tS-flO^^:venae-se corres e arg._-i.rat,aih0 de douraçSo. Restaura-se an- y.i'^-. .- .-.„
nrens.i. moveu de es- .,__.,_,_.._ . ,.„„ ... .../..,.:. „„

\.,uii:-¦¦'_ '.'! m_ "iu»w«, taiuvuMwii _»__»*_-

Y_J_ es^___S,.._ _fÍL ^antigüidade e laquca-so móveis em es- fi—-."1' w.:.??.
critorlo — Compram-se cofres usados
— Na Rua Teófilo Otoni, 120 — Te-
leione 43-4548. (13047) 89
MAQUINA OLIVETTI — Vcndc-se
uma completamente nova, Lexikow

i 80, carro 35 cm. Preço Cr8 18 mil.
Ver Senador Dantas -20, 1L° andar.

(28644) 8»

rifo. Bua Carlos de Carvalho 60
apto. 214. — 22-2925. OLIVKIRA

de-se em estado de nova. Tra
tar. Telefone 29-9224.

(78202) 831

(14095) 83

(28450)03
SALA Dl JANTAR — • _tbr'lc5ç5o

VENDE-SE — Sala do jantar chlpan-
dale, em madeira compensada mncl-
«... feita sob ,ncomenda, constando
de 1 etagere artisticamente criado,
1 bar todo íorrad<. de eBpelho da
c.istal, uma mesa de abrir, 6 ca-
com espaldar. Ver e tratar Rua Pru-
dente de Morais 734, apto. 305, Sr.
Alvarenga, das 12 ás 13,30_ e; da;
18,30 às 20 horas. (0773S) 03

VENDE-SE mobila de quarto Chl-inn-
dale em ótimo estado folheada a Ja-
carandá, uma moDilla de sala de vi*
sitas colonial tudo em ótimo estado.
Preço barato para desocupar lugar.
Ver e tratar à Rua Professor Eurl-
co Babelo 131, tel. 48-7971 "-$.4807.:

(14110) liJ

SALA JANTAR COLONIAL
Vende-se urgente por módico pre-

ço fino conjunto com 12 peças de
imbuía maciça entalhada a máo. Ver
Rua Anchleta 16 - apto. 4041 ~ Tel.
37-3815, (7732) 83

COMPRAM _ MÓVEIS
Telefone: 28-6721

(13116) 83

JACARANDÁ'
Fábrica de Móveis "Adaim"

Peças avulsas, grande variedade. —
R. BRONUSZ — R»a A-Slinçao, 23-A.

MOBÍLIA COLONIAL
Vende-se uma nova, inclusive cai-

xa para rádio, à rua Xavier da Sil-
veira, 29 — Apto. 803 — Copacabana.

(13110) í!3

MESA FRANCESA
E "ÍCONE"

Pessoa que residiu na Europa se
desfaz de mesa do Jansin, 2 andares,
com bronzee de um ícone prata-dou-
rada, bem como de 12 pratos prata
para sobremesa. (115081 83

gavetões e três gavetas pequenas. p^J^^_^<_%_vn><_C»^wv
Ver depois das 15 horas à ma

Diversos
-—; íf~,- MANICJRE - PEDICURE — Calos,

URGENTE — Vende-se um sofá de ca,osidadeSi sobrancelhas. Trabalho
luxo de 3 lug. almofadas soltas _em absolutanl£,nt<s garantido. Atende sô-
veludo e outros objetos de estilo, men{e g domlcnlo a acnhorM e se-
também serviço de Jantar porcela- horltas „ em Copacabana. Tc'eío
na Bosenthal. — Telefonar 37-1554. ,—^,,

(126) 
'83 ne 57-0134. (25797) 74

33-6153. (14147) 74.
INSTALAÇÕES COMERCIAIS — dê-

(00034) 83 corador modernista, renova, ampila
_ , .—;—t __;"i_._i.i __ tnstalaç5c5i comerciais, sem multa
Sala de jantar Colonial — ven (j^p^, orçamenio sem compromls-
rip-sp. em estado de nova. Tra- ._ «nriuniv» «D/ovacáo na Prcfciso, inciusive aprovacSo na Prcíei-

tura. Tratar com 8ERGI 23-2960.
IU04) 74

4i 4 *
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TEATRO DE BOLSO
Reservas Tel.: 27-1037 (Só depois das 13 hs.)

Cia. Ludy Veloso — Armando Couto
DEFINITIVAMENTE'— 2 ÚLTIMOS DIAS"DO TAMANHO DE UM

DEFUNTO"
De VAO GÔGO

Hoje às 20,15 e 22,15 — Amanhã às 21 horas.
, (102622)

m70'S^Mttfv^ lm
\7*-i0m_Wwm_üL ____F%_______°& V vJ»§2 iü

RPPvsw Btc^ik__iB
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(102621)
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Hoje às 16 às 20 e 22 hs. • 5as-feiras Vesp. • A pretos reduzidos
Dia 20r "SÂBR1NÀ"r um espetáculo para todas as idades

PAPEL
Bobinas e resmas em Iodos os

tamanhos o qualidades
Entrega imediata, preços de atacado' diretamente das fábricas

DELFNOF. MA
MATRIZ

Avenida Marechal
Floriano, 21

Telefone 43-9866
Rio de Janeiro

FILIAL
Rua 16 de Março,

50
Telefone 6959

Petrópolis
(3346)

ORGANIZAÇÃO
JOAQUIM DE FIGUEIREDOS S/A

Av. Presidente Vargas, 446 — Grupo 604
DESPACHOS MARÍTIMOS

ARMAZENAMENTOS

FINANCIAMENTOS
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«K EDDIE ALBERT

' V»vi^,âtn_d3 e filmai rna romântica e eterna Roma!
"ROMAN HOLIDAY"

COM. IÍMCKTOS WACIONM5
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cBrcs TECHNICOLOR

&»&{e*Ckxixclcr:

JOHN WAYNE
BETTY HEID

HARRYJARE.!
BEULAH B0ND1

JAMES BART0N
SAMUEL S. HINDS' 
MARJ0RIE MAIH

MARC LAWRENCE
BIRtÇROdt I1ENBV HATHAWAY"The Sh»pherd oi lha HlUi"

^SSS&ÈÍ_~í^:-,Si'Vfi.í _»i

22-9S58
Este 6 o telefone pelo qual V. S. poder& chamar a Conservadora Da-

fer, para limpeza de sua residência ou escritório. Raspagem de tacos,
enceramento, calafetamento, pinturas, ete. Pesa orçamento aem com-
promlsso (U175)
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BOLOS ARTÍSTICOS
PARA CASAMENTO, MODELOS

ORIGINAIS. — Telefone 26-6204.
. . 

(IS)

TAPETE BOUCLÉ
Para íorração novo e de côr azul

Joffre, 2 m. largura- e 20 m. comprl-
mento. Vende-se por Crí 380,00 o me-
tro quadrado & rua Leopoldo Miguez
26 — apartamento 1002.

(121)

PERSIANAS
VENEZIANAS

Suas persianas não funcionam regu-
larmente? As cordas ou cadarços es-
tão esgarçados? Procure o quantoantes o médico em 58-4943, que será
Imediatamente atendido — Serviços
garantidos com orçamentos grátis.

(11031)

TÍTULO - IATE CLUBE
Compra-se titulo de sócio proprle-

tório do Iate Clube do Rio de JancI-
ro.,— Tratar com MARIO,— Telefo-
ne: 46-2020. (13034)

DIVORCIO
e novo casamento no México
Amplas Informaçóes grátis. — Es-

merada atcnçfio. — Travessa Ouvidor,
36, 2.° and., sala 25 — Tel. 52-1334.

LIVROS USADOS
Compro bibliotecas e avulsos. Pago

bem. Atendo a domicilio. R. México
158 — Sobreloja.

Telefone 22-6946

MOEDASÃNTIGAS
Compro, brasileiras e. estrangeiras

de qualquer metal Rua México, 148.

AS20
E22k
t-SPORL•(.SI6HS*

fona fites etu4ooi$

TEMPORADA POPULAR Bilhetes à venda nos boteis: Sto
Francisco, Guanabara, Marlalva,
O. K.( Embassador, llajubá e

Casa Gebara Ouvidor.

POLTRONAS Cr$ 80,00

S/L.
Telefone 22-6946

(29911)

CORRAM TODOS
Velo ao "FERA" da Rua da Alfan-

dega, 284, com, pouco dinheiro e saiu
com um balaio cheio de mercadorias.
Blusóes de seda a Crs 60,00, meias a
Cr8 60,00 a.dúzia, gravatas a 15,00 e
uma Infinidade de artigos para ho-
mém. V, S. poderá Imitar, para ex-
perlmentar. — Rua da Alfândega, 284
l.°, ou Reembolso Postal.

(102417)

FERA DO 284
"O FERA" está vendendo blusóes de

Unho i. Crt 220,00, cuecas americanas
á Crt 20,00, gravatas a Crt 15,00, etc.— Ver para crer no "FERA" da Hua
da Alfândega, 284, 1.°, ou pelo Reem-
bolso Postai. (102418)

i Vtn TÊ_._2-9104

0 MICO QUE l!A0 GARANTE 0 SERVIÇO!
«O TRABALHO PERFEITO NAO PRECISA GARANTIA".

Estofaria — .mpalhaçlo — Colchoarla — Inacreditável! Por CrS 950,00
forra-se uma poltrona com tecidos modernos. Atende-se pelos telefones
46-5459 e 57-4398. Victor on José. (29910)

Guerra aos Felipetos
Vai pintar sua casa? Seu apartamento? sua geladeira os seus

móveis? Pinto à pistola. Não precisa ser enganado e nem di-
nheiro adiantiído. Serviço garantido. Sr. José Maria, está à sua
disposição pelo telefone 48-9502. (13133)

LUSTRADOR DE MÓVEIS
Lustra, conserta, encera móveis, llm-

pa e muda a cór. Recado para Soares— 43-8720. (25767)

SINGER
Vendemos ótimas máquinas Singer

recondicionadas das antigas 3 gave-tas — 10 anos de garantia — Crt ..
5.200,00 — Entradas de Crf 200,00 e
CrS 250,00 mensais — Preço mais
barato para quem comprar à vista.
Também compramos máquinas usa-
das de qualquer marca Ruy Mafra *
Irmão — R. Aristides Lobo 134 —
Tel. 28-7547 — "cumprimos o queanunciamos". (29262)

ÚNICO
_>E MOLAS ENSACADAS

molejos: macio — médio
— duro

VENDAS A VISTA E A PRAZO
DE COLCHÕES SUMIERES E

TRAVESSEIROS
Ria Machado Coelho. 162

32-W53 e «2-9815.

ESTUFADOR PARTICULAR
Capas — Cortinas decorações serviço garantido. Dá-se re-

ferências. S. Medeiros —Tel. 25-4132. (13195)

CONFECÇÃO
Fabrico de rouprts para senhoras vende-se. No centro, 300 m2,

ítima freguesia, telefone, bem organizada, maquinaria completa.
Pare informação telefonar 57-5947, depois de 18 horas. (90)

Telefones: 43-0117 e 43-0532
(102628)

Lancha Nova - Vende-se
Motor de centro dc «5 HP com mudança de direçio hidráulica.

Cab.-_e eom WC. Pronto para entrega, CrS 2M.MMMM. cap. Aytrs —
Gustavo Simpaio n. IN, apto. «03. (OTM)

BALCÃO FRIGIDAIRE G. E.
c/ mostrai!or 3,S5, outro baleio aço <•/ estufa envidracado 4 mets., va-

rojo dgarros aço, geladeira 4 portas, bombas de água, ventilador de pé,(.ivisõe. de madeira, escrivaninhas, estantes, etc, bom preço. Tratar Rua
Marquês de Abrantes, ÍIO-IS. Fone 25-1247. (12038.

DECORAÇÕES
EM MADEIRA

DEMA projeta e executa mo-
dernas decorações para lojas,
lialls, escritórios e apartamentos.
Rua Evaristo da Veiga, 16 - 14.°

— sl 1408 - TeL 42-9899
(98717)

ACORDEON NOVO
Pessoa recém-chegada da Europa.

Vende um super Stradella de 120 bal-
xos modelo tropical de luxo. Tratar
pelo telefone 37-2185. (13084)

IdUPAS USADAS
CRS 400,00

Compramos ternos e vestidos usa-
dos. — Pagamos até CrS 400,00. <•-
TINTORARIA ALIANÇA. Atende-se a
domicilio. — Av. Mem de Sá, 103.
Tels. 22-4846 o 52-S803. (28636)
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ESTRANGEIROS — PRONTA ENTREGA
ABSOLUTA GARANTIA CONTRA ..

CONSANGÜINIDADE
Vendemos todas as raças, qualquer.
quantidade todos os tamanhos, sangue.
puro com PEDIGREE. Os animais no-
der&o ser vistos e escolhidos no DE-
PARTAMENTO DE PRODUÇÃO ANH,
MAL, Posto MARACANÃ. Informa-
çSes e detalhes com FAZENDINHA.
TRÊS CARAVELAS, representada por
Exp. Imp. «TUPINAMBA" LTDA. —,

Rua México n. 74 — Sala 510
Fone: 42-9047 — RIO.

i OUE WM.t MAIS?™ (102445)
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SALVADOS DE INCÊNDIQ?
TECIDOS .1
55 CAIXAS E 190 FARDOS

Vendem-se salvados do incêndio da Casa João Rey-
naldo Tecidos S. A. Ver no armazém da Companhia Indí-
gena MpÔrtadora — Av. Rodrigues Alves n.° 801. Oferta»
no Instituto de Resseguros do Brasil — Av. Marechal. Câ-
mara, 171 — sala 411, onde também será fornecida relação
detalhada das mercadorias a venda, com respectivos preços
de custo. (11721);

REPRESENTAÇÃO
OFERECE-SE

De móveis de tubos de aço cromados, com exclusivi-
dade para a praça do Rio, a firma que queira fazer pequeno
financiamento.

Telefonar marcando encontro para Niterói 2-3593 ou
7597 com sr. Mottá. (14106)

MAU PORTA-ARREIOS
Vende-se uma, fabrico Hermes, de ocasião. Tratar com

o Sr. Jair, quarto arreios n.° 1 — Soe. Hípica Brasileira —
R. Jardim Botânico, 421. (28536)1

SÓCIO ou SÓCIOS
Industria de Motores e Carros, integralmente nacionais,

precisa de sócio ou sócios para realizar produção de grande
atualidade, com Cr$ 2.000.000,00 a CrS 3.000.000,00 reali-
záveis em 6 meses, com possibilidades proporcionais de
participação na direção. Telefonar para 57-7781.

(7741V

MOLÉSTIAS SEXUAIS - IMPOTÊNCIA j
NOS CASOS INDICADOS — CONSULTAS: CrS 30,00

Tratamento pela honnonioterapla e alta freqüência, específica
da velhice precoce da função sexual no homem e na mulher,
irritabilldade, fadiga e insônia nos casos indicados. Enferma-

cem a cargo de técnico e profissional 'Mi?! ornado.
CLÍNICA DR. SANTOS DIAS

RUA SAO JOSE' 50, 9.° andar - Conjunto 903 . TEL. 32-6230
Horário: — Diariamente, das 15 às 19 horas.

(17997)

FALTA ÁGUA?
Fabrlcam-se e colocam-se caixas dágua de cimento armada pré-fabrt-cadas e de tijolos, no solo ou sistemas, a partir de 1.000 litros. Os me-

lhores preços da praça. Orçamentos sem compromisso, "Irmãos Garcia''— Vieira Souto, 9o — Ipanema — TeL 47-J47Í. (06031)

i _^L_ _d flfl^^k I | I I Wm A V mWÊ 4St f I ( A WmÊ'"'' K^áf tMt «j_§» í __)j ¦_»A"I Wfc I I t jB ¦
^h^^S£^^^^S2S^^s^^^^^^^^22______^__^__^__2S

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS
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SECRETARIA SOCIAL
ORIENTADORA

Atende a domicilio. Orienta, traba-'lha:; domésticos, correspondência e
programas de recepções. — Telefone
37-6198. Copacabana.

(0459)

Compra-se iudo
Máquinas de costura, de escrever,

rádios, geladeiras, enceradeiras, venti-
ladores, cristais, porcelanas e tudo
que represente valor. Paga-se bem.

Telefone: 43-7180
(28377)

Compra-se tudo
ROUPAS USADAS

Maquinas de costura, de escrever,
rfidlos, geladeiras, enceradeiras, venti-
ladores, cristais, porcelanas e tudo querepresente valor, -Paga-se bem

FRAQUE COMPUTO
Vendo sem ter sido usado, fraque,

colete cinza e calça listrada, mane-
quim SO — Alfaiate André Dias —
Quitanda, 21 sobrado. (131165)~MAUL0TS

Americanos recém-chegados —
Tendo 3 últimos (42 e 44) tam-
bém anágaaas de nylon (senhora
e criança) calcinhas espuma de
nylon, sandalhas de nylon. Tel.
26-2S64. (15139)

ENXERTOS
Vendo de diversas variedades, en-

zertos de limoeiros, laranjeiras, fru-
ta. do cenúe e roseiras. Tratar em'
Niterói, pelo telefone 2-2998.

(15099)

CAUTELAS
Compro. Pago alto preço. Pre-

ferência negócios grandes, sobre
brilhantes, moedas, jóias tinas,
pesas raras. Sete Setembro, 125,
1°. ^12106)

DETETIVE PARTICULAR
Com longa prática, encarrega-

se de qualquer caso de investiga-
ções particulares. Sigilo absolti-
to. Av. Venezuela, 27 — S/D18
— Tel.: 30-8767 — BECHARA.
.......,...: w (25765)
*^AMAAA>**^'V^*^^a*>**^-*^V*aa-*VWVrvV-***M**.**WVVW^

COMPRA-SE TUDO
Geladeiras, pianos, móveis, objetos de

arte e outros, maquinas, televisão, ca-
sas completas, automóveis, prédios etc.

Tel. 48-1901 - MELLO
(11378)

COLCHÕES
Reforma e faz novo a domicilio de

crlna, cabelo, cearlna e cortlça. —
MARTINHO — Telefoní: 26-8529.

(08124)~ 
DIA DAS MÃES

Um presente maravilhoso I Um ro-
alárlo contendo a água da fonte ml-
lagrosa de N. 8. de Lourdes da Fran-
ça — Cada rosário é fornecido com
™ lindo estójo e um certificado denarantla — Venda exclusiva na. AuaAraújo Porto Alegre n° 88 «obreloja
n° li: (25793)

ROUPAS USADAS
Compram-se a domicilio e pagam-semais 100% que qualquer outro.
, Telefone: 22-5568

J* (14011)

TERNOS ÜSlDÕT
COMPRO - PAGO BEM.

Telefone: 22*4435
(14027)

ENCERAD0RES
Conceituada Organização manda a
domicilio, a preços módicos, profissio-nais competentes. Serviços garantidose com esmero. Escr. tel. 22-7801. Sr.
Altair. Orçamento grátis.

(4853)

Telefone: 43-92.32
(25023)

PROFESSORES
2.° Caderno

ADMISSÃO — PRIMÁRIO e Gina
slal. Militar lcnclona com responsa,
bllidade. Tel. 26-5518.
AMERICAN ENGLISH por pro*. N.
Americana especializada, conversação
bolsas de estudos. Inglês social o Co-
mercial.' Método americano moder-
no e rápido. Tel.; 27-0J71. O. Anita.
INGLÊS — Professora com prática
ensina crianças e adultos. E. Vera— Tels. 26-2369 OU 46-0408.

t(ÍÍW) ti
MATEMÁTICA — Ginasial — AlU
no do 4° ano da Escola Nacional, de
Engenharia dá aulas particulares.
Hora CrÇ 100,00, Telefonar para•7-7577. (8853) 87
PROFESSOR de Matemática, Inglês
e Latim, engenheiro ensina a alai
nos do curso secundário — Meto
do prático e eficiente, dando sóll
da base aos alunos que-tem difi
culdade cm acompanhar os cursos.
Tei. «18-9294. Copacabana.

(05*39) 17

Modas e Bordados
BCWtDADOS FINOS —'Vendem-se jo,
gos de cama, mesa, lingerle e coi-
chás de fustão. Aceltam-se encomen-
das. Facilita-se. Rua Paula Freitas
45 apto. 401. Tel. 37-3054.

(9453) PI
REfÍARD — AROENTitE — Vendo
grande, bonita peca, por preço de
ocasião. Trotar tel. 49-2721 até 12
horas. (13401) fll
MODISTA — Trabalha em vestidos
do poupellne a Cr» 350.00 garantin-do o feitio. Tel. 25-8160.' (14076) 

_81
BORDADOS ILHA DA MADEIRA.
Toalhas e colchas o que. há de
mais bonito. Vendem-se, tratar pe-
lo telefone 25-9609. '(28709) 81
TRABALHOS manuais. Senhora ldfl-
nea e habilitada ensina, bordados
(em geral) cr; ->s, tricô, •VocS.uol-
sas, etc. Também ensina corte e
costura, inclusive enxovais de noi-
vas e de bebês. Tel. 46-2223.

(15083) 81
NOIVAS vende-se um lindo casaco
de pelo Muskrat 3 1/4 sem uso che-
Rado dos EE. UU. Preço de gran-
de oportunidade Crf 16.0000.00 a vis-
ta. Tel. 28-8406. (25773) 81

"TOILÍS" (MOLDES)
FRANCESES

Em algod&ozlnbo de vestidos' e
tallleurs p/ nova Estac&ú Inverno

Tel.: 57*1055
(12212) 81

«VWS*>>»^<IV««*'>«<V\A<P^*VP*««j>VPy«<VP*V*«*'W>P'WP»

Médicos e Sanatórios
VIAS URINARIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA

DOENÇAS
DAS

SENHORAS
Cirurgia especializada — Uretroscopias — Endoscopías

BLíNORRAGlA, TRATAMENTO RÁPIDO
, DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAI ANA, 24

__ (19259) 80

VIMJ UMINMIUM.J, MIN3, DCAIUM, ri

DR. A.ARCKEMANN

DRA. MARIA COLEN
Médica da Assistência Municipal

Especialista em Moléstias de Senhoras — Partos — Hcmorróldas •
Varlzes. Distúrbios da McnstruaçSo e da Menopausa. Corrlmontos. Es-
tcrllldade. Frieza sexual. Cons.: AveaÜda 13 de Maio n. 13 - 18.* andar,
sala.. 19. Diariamente a partir das 14 horas — Fone 82-1985. («30425) 10

Dr. Augusto dos Santos Albuquerque
DOENÇAS DO CORAÇÃO — Pressão alta — Falta de ar — PalpitaeOei.

APARELHO DIGESTIVO — Digestões difíceis — Prisão de ventre
Rua 7 de Setembro, 88 • 2.» - sala 15 — Dai 14 às 18 horas — Tel. 52-5442

(9198) 80

DR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
' Membro efetivo da Sociedade

de ScxoioRlii de Parla
DOENÇAS SEXUAIS DO DOMEM

Rua do Rosário 98 — De 1 às 6 horas

OR, PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS

Kua do Rosário 98 — Do 1 as 6 horas.
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Cofres espalhados pela Cidade, da
Fundação Abrigo do Cristo Redentor,
atue socorre vewoaa, mendigos e meno.
res desamparados, são mais proveito*
sos do que óbulo individual.

AULAS DE PORTUGUÊS — Mário
R. Martins, antigo professor do Co-
legio Pedro II, em qualquer grau
e para qualquer fim. Correção e re-
dacao de trabalhos literários em pro-
sa e verso. Tel. 42-0303.

(122000} 87
QUÍMICA — Aula» particulares por
professor registrado Preço base Cr?
100.000,00 t;'. ¦"" 7837. (12067) 87
ACORDEON ensina por lüótodo fá-
cil. Maestro Alberto Suzln. Telefone
46-51BB. (12032) . 87
f AQUIGRAPIA — Pitman em inglês
frawcls, português e alemãs, Olivei-
ra-Baer. Rua Álvaro Alvlaia, 24. 6.°
and. apto. 601. Clnelflndla.

INGLÊS, francês, alemão e português^
por próis natos, regs. e dipls. Qlf
velra-Baer Raaa Álvaro Alvim 24,
ir- and. apto. 601. Cinelíndla.

(1S106) 87

INGLÊS — Professora ensina a mo-

Sas 
e crianças. Preço módico, Tel.

7-8860. (14146) 87
VIOLÃO — Professora ensina amo-
cas e crianças. Preço módico. Tel.
87-8880. (1««) 87
PITMANS. Estenografia em inglês ,
português, também aulas práticas de
Infles. Mrs. Wilson Hotel Ipanema.
Av. Epitácio Pessoa 3.678 Quarto 214
Rio. Tel: 47-6090. (11490) 87
AULAS —.só individuais, dê decora-
çao e estilo de Interiores, por decora-
dora dipl. estrangeira. Método prá-
tico. «7-2*33.

(07740) 87
GINASIAL — Leciono português,
maetmática, francês, latim, geõgra-
fia e história, tel. 87-134D.

(33744) 87
JOVEM1 professora, ensina inglês na
sua residência. Copacabana. Meto-
do rápido. Tratar com Miss Dana. —
Tel.: 37-6115. (28733) 87
PRIMÁRIO — Professora jovem e
paciente leciona em sua residência
acompanhando crianças c| dlficulda-
de na aprendisagem. Tendo entre ou-
tros o curso de Pslco-Pedagogla da
Sociedade Pestalozzi. Tel,: 47-3842.

(13247) 87
PORTUGUÊS para .I5strangèlros. Fa-
lando diversos Idiomas e perfeita-
mente o português, dispondo dè pou-
cas vagas leciono em minha residen-
cia em Copacabana. Tel.: 47-3842.

(13246) 87

ACADÊMICO leciona matemática e
descritiva para cursos ginasial e cien-
tlfico. Tel.: 26-2796.

(28724) 87

¦ ¦ ,

MATEMÁTICA — Engenheiro dlspóe
de algumas horas por dia para au-las particulares. Telefonar para DrSantana, tel. 22-2185 Ramal 9, entre
12 e 18.horas. (15097) 87
PROFESSORA DE PIANO do Con-
servatórij B. de Música, dispondo
de horas vaaras, aceita alunos. Te-
lefone: 27-7368. <*£7£0) 87
PROFESSORA paciente oferece-se
paria dar aulas do curió primário em
casa do aluno podence também le-
cionar em jardim da infância ou co-
léglo. Tel. 47-C973. (25784) 87
SENHORA estrangeira poly^lotta, c/
grande prática, ensina francês, ale-
mao e inglês na própria resldên-
cia ou no domicilio dos alunos. Te-
lefone: 47-3805 de 10 até 18 horas

(12048) 87
TURISTAS — ~Pàra 

Itália. Ensina-
se a falar italiano, praticamente e
rapidamente. Telefone: 57-2946.

(29725) 37

VIOLÃO — Leciono a moças — Tele-
fone 58-1006. (13055) 87

AULAS DE PUNO
Âuías adiantadas de piano:

Nadame Pélrus Verdié, da Es-
cola Leschlli!(i. Fone: 27*8411.

VENDEDOR (A) — Precisa-se CasaAcordeon Azul, desembaraçado mesmo
sem prática podendo ganhar multo
bem. Apresentar-se de 8,30 ate as 10
horas ou de 18,30 até as 19.3Q horas.
Av. Rio Branco, 277, sala 1.604-A.
NSo se atende por telefone.

(04870) 55
— Sabendo tocar um pouco plano ou
acordeon, pode ganhar com o vende-
dor (a). Apresentar-se Av. Rio Bran-
co, 277, sala 1G04-A de 8,30 até 10 ho-
ras ou de 18,30 até 19,30 horas. Não
se atende por telefone.

(04871) 55
PRÊCISA-SE de alfaiate civil e mi-
litar para trabalhar em Três Cora-
çôes — Sul de Minas — Paga-se bem,
Procurar Rua da Quitanda n. 17 —
3:» andar, sala A — entre Kl e 12,30
hs. - Da. GILZA. (14138) 55
GRANDE OFICINA GRAFICA pro-
cura com grande experiência impres-
cores para maquinas automáticas,

Í>lanas, 
para serviço de primeira qua-idade em cores. Oficial dc encader-

naçSo e impressor de ofí-s-3t. Lugar
de futuro com bom ordenado. Apre-
sentar-se à Rua Luiz Câmara 335 ou
telefonar para 30.9900, falar com Sr.
Ernesto. . (28582) 55

(85003) 87

LÂTIH — PORTUGUÊS — 1HGLÊS
Professora formada, _ tendo leciona-

do «san ginásio, leciona ensinand? a
criança a estudar. Método moaerao-
Tratar com D. Leda — 45-4252.

(13323) 87

FRANCÊS
rroícsBor parisiense' da aula em ca-

sa dff aluno, centro e zona sul. —
Prepara paria viagens e cursos. — As
melhores referências. — Telefonar;
87-1410. (25747) 87

MIS-FRANCIS
Aprende-se em 6 meses com lições

Individuais, combinadas. — Sistema
Americano. — Cri 180,00 por mes. —
Conversação. — Inf. Edificio DARKE,
13 de Maio, 23, 6.» andar, sala 607,
írente Teatro Municipal.

(13013) 87

Ouro e Jóias
; 0 LÃNGE — JÓIAS

Confecção de Jóias do bom gosto a
preços razoáveis. Venda de Jóias fl-
nas e relógios. Ruá; Gonçalves Dias
84 — 3° andai: — Sala 303. Telefone
52-9194. (25793) 7»
itol*a^****a^*e*Ê+e****e***^k^t^V*M*+i***ia^*$+e*r*

MATEMÁTICA E PORTUGUÊS -
primário e ginasial, lecionamos acom-
panhando as lições dos colégios. —
Tel. 46-0812. (13094) 87
•a^«ayV*»<*M«a/*a«*^pVV'a-*V*)/**^«V*a.*V*^/«t-<*V*at*

Achados e Perdidos
PERDEU-SE uma Carteira de identi
dade pertencente ao Corpo de Bom'
belros dé Cezar da Costa Soares, re-
sidente á rua Issaua n. 281, em Bon-
(-.'.cesso, no percurso de Caxias à
Bonsucesso. Gratifica-se a quem ti-
ver achado, e entregar no local acl-
mo, (26963) 81

PERDEU-SE
Ontem, na , Praia do Flamengo,

curva da Amcndoelra, lado do mar.
um relógio de senhora, em ouro, com
a lrascrlç&o Van Cleef (patenteado),
com pulseira também de ouro crave-
Jada de rubis. Trata-se de um obje-
to de grande estimação. Gratiflca-se
multo' bem a quem o restltulr. Infor-
maçóes para o sr;. JACY, tel. 42-8150.

(15114) 61

Instrumentos de Música
PIANO ESSENFELDER em estado de
novo, vende-se à rua da Carioca n
70. Casa Oliveira. (28720 75

QYNECOLOOISTA
DR. RAUL PACHECO OoeraçOea.

partos, regimes. Rua Senador a>ntas.
40. Tel-: <g*88Mj^^^^(1837iài 80

Máquinas Diversas

bechstein — Vende-se excelente
piano, com 88 notas, de. marfim e 3
pedàis. Ver e tratar à Rua Gonzaga
Bastos n. 397. (28727_75
FAMÍLIA ESTRANGEIRA que se" re.
tira do pais venda piano novo, tipo
apartamento, cepo de metal, cordas
cruzadas, 3 pedais, quase sem uso,
maravilhoso som, preço base 29.GQ0
cruzeiros. Rua Benjamin Constant 49
— Apto. 601. Gloria. ' (28633)75
ACORDEON "DALLAPÍ" - Novo, 120
baixos, 12 registros. Vende-se rua
Hadock Lobo 146 apto. 401. — CrS
28.000,00. (28728) 75
VIOLINO FRANCÊS. De grande
sonoridade *>- solist-s.—. conser-
tlstas. Tele. 45-5135. (1*033) 75

NTA6EM
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PIANO CRS 13.500,00
Tipo Pleyel

, Vende-se um em perfeito estado
motivo de viagem. Ocasião ünica. Ver
e tratar a Praça Presidente Agulrre
Cerda n° 16 opto. 704. Bairro de Fi-
tlma. Este bairro fica na rua Ria-
chuelo (Centro). ((28565) 75

COMPRO
1 PIANO
47*2361

Tenho urgfacia, embora precise re
paro. Pagamento imediato. Tcl. 47-2381.

(32331) T5

PIANO BLüTENER — Vamde-se ma-
ravilhoso armado em ferro preço Cr$
28 mil a rua Felipe Camarão 81. casa
8. (28732) 75
ACORDEON — desde 100 cruzeiros
por mês (a prazo só no Rio) Scan-
dalll, SopranI, Hohner, violões, rá-
dios, planos, saxofones, e clarinetes,
gaitai de boca. Tudo sem entrada e
sem fiador. Grátis método para es-
tudar. Maior depósito Casa Acordeon
Azul, Av. Rio Branco, 277 dentro
da Galeria do Edificio SSo Borja,
ou filial a Rua dos Arcos, 21, Pa-
ra professores e revendedores des-
conto excepcional; Tels. 32-8750 e
42-971?. (06445) 75
PIANO alemão o que pôde haver de
bom, .vozes soberbas, estado perfei-
to garantido, 3 pedais, 88 notas, po-
da ser visto sem compromisso. —
Preço em conta. Cons. Zenha 61.
Tljaiwa — próximo à Praça.

(7774) 75
MARCINEIRO — Encarrega-se de
qualquer serviço de mobília. Estan-
taa armário embutido. — Telefone
48-1839. (28725 741,

EMPREGOS DIVERSOS
OFERECE-SE cozinheiras, arrumadei-
ras lavadeiras e babás com reterei-
cias. Procurar- de segunda a sabá-
do. Tel.: 42-8867. (13362) 53

BABA' — Precisa-se de responsabi-
Udade com boas referencias para
uma menina cie 3 anos. Tratar a rua
Barão de Ipanema 127 — apto. 503— (Pagi-se bem). *

(13410) 83

INGLÊS
Traduções e Versões

Rapidez e perfeição. Tels.
22-2463 e 22-5417, Aurélio.

45-5536,

(13187) 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se» de moca com prática de

«erviços de escritório. Dlriglr-se á
rua Álvaro Alvlm 24 — 4° andar, sala
4, do 9 ás 11 horas da manha.

(13190) 55

COZINHEIRA
Casal estrangeiro sem.falhos pre-cisa de cozinheira snuití1 competon-

te de forno e íogSo. Exlgem-se refe-rônclas. Paga-w bem. Av. Atlântica.
1558 — 9» andar — Telefone 37-9305

(11512) 55

VENDEDORES - OPORTUNIDADE
Precisa-se com grande experiência

e conhecimento no Praça para venda
de materiais de construçío. Tratar áAv. Graça Aranha, 182, 3° andar —
Cia. Nacional de Materiais do Cons-trução. (26955) 55
^»^«*^*^*^*^^S«**»a«*^»^*^V^M»«^»#VV«^VVV«V«V«pVVVVV->,

Criados
EMPREGADA — Precisa-se com
ooas referências para o serviço desenhora só de fino tratamento. E'
preciso que saiba cozinhar muitobem, .que seja multo limpa e edu-cada, que seja sossegada. Prefiro
que não tenha parente*. Informa-
ções pelo tel, 26-2463. (14082) 83

ENGENHEIRO ELETRICISTA
,Prectsa-se com prática de obras de
construção civil. Tratar à Av. Chur-chill, 94 — 6° pavimento, oom D.NUMte.  (13388) 55

American Company
InlernaÜenally Known American Company Seeks Young

Man, single,' age 25-30 fo be irained for responsible posi*
fion. Knowiedge of english essenlial. Excellenf opportunlfy
for active and reliable person, wlllíng fo travei. Handwrltfen
iellers sendlng full pariiculars, ingluding age, inslruclion,
pasf experiente, ií any, and a recent photograph fo 28484
care of this paper. (28484)55

Superintendente
Importante organização imobiliária, já com uma grande car-

feira de administração e condomínios, necessita de pessoa com
capacidade, idoneidade, e apresentação, para assumir a superin-
tendência da firma. São requisitos essenciais: o conhecimento
completo das questões sobre administração de bens e de condo-
mínios, prática efetiva desses serviços em organização semelhan-
te, conhecimentos de contabilidade, facilidade em expressar-se,
mais de 30 anos de idade. Lugar de grande faturo para ele-
mento inteligente e ativo, pois, Já podendo começar com um
ótimo ordenado e mais comissões, poderá melhorar muito com
o aumento da produção. Os interessados deverão escrever de
próprio punho, para a caixa n.° 102749, deste jornal, indicando
pretensões salarial, endereço e aptidões. (102749) 55

Procura-se CASAL sem filhos para
HOTEL DE VERANEIO

Boa educação, falando além do português, alemão ou inglês,
homem para auxiliar escritório, contabilidade e administração,
Senhora para controle do material da cozinha e rouparia. LUGAR,
DE FUTURO. Ofertas à CAIXA POSTAL 30 — Teresópolis —
Estado do Rio. (00022) 55

ESTENODACTILÓGRAFAS
E AUXILIAR - ESCRITÓRIO

Precisa-se de uma boa «estenodactilógrafa de inglês-portu-
guês, uma estenodactilógrafa para português, e uma auxiliar
escritório com conheeimentos gerais. Tratar à Av. Presidente
Wilson 165, 4.° andar, das 9 às 17 horas — Sr. Ricardo.

(13275) 55

NOVOS
A CASA GARSON apresenta ao público o mais lindo e variado stock de modelos dc cauda, ar-

mário e apartamento pelos menores-preços da praça e com a mais ampla garantia. Facilitam-se os
pagamentos. Ver em exposição nas CASAS GARSON, & Rua Urugualana ns. 107-109 e Rua do Ou-
vldor n. 137. entre Avenida e Gonçalves Dias. (24016) 75

LOCOMOVEI/
Compra-se um de 250 a 300 HP. Ofertas detalhando

características, estado'de conservação, preço e condições
diretamente para ENGENHO OABRIELENSE LTDA., Caixa
Postal 7 — Cidade de SÃO GABRIEL, RIO GRANDE DO
SUL (29926) 78

:i GRUPO GERADOR DIESEL
aMARCA "KAEMPER", FABRICAÇÃO ALEMÃ

Vende-se um grupo gerador de 35 KVA, 4 tempos, 1.500 RPM,
55 HP, completamente novo. Tratar b Rua Jorge Rudge rt. 120-A
(Vila Isabel). (13265) 78

GElfA&OR
Industria interessada em adquirir grupo gerador de

150 KVA, baixa rotação, 60 ciclos, 220/880 volts, pede
ofertas para o n. 13208 neste jornal. (18208) 78

TERRAPLENAGEM
Execuíam-se mecanicamente todos os serviços de

aterro, dasatêrro, desmonte de rocha, fundações, pavimen*
taçõeo, e%

Tratar com Araújo pelo telefone 37*9259. (7751) 78

PIANOS NOVOS
Bechsteln, Bluthner, Pleyel. Wcimar,

Bentbley e lôdns A* marcas, A vista e
20 roe=cs. Apartamento S0.O0O — Rua
Dr,;« de Dezembro, 113 — Catete. <

124043» ta

COMPRO
1 Pt ANO
32-3857

Pagamento ft vista — mesmo que
necessite conserto. — NSo faço quês-
tia de preto nem de marca.

(06019) T|

COMPR01 PUNO
Urgente par» particular anessao pre-cisando reparos. Pago muito bem i

vista. — Fone: 48-0241.
(777«) W

embora precise de reparos pago bem.

COMPRO UM PIANO
Urgente 48*0431.. .. „-»!

(28840) 7S

COMPRO 1 PUNO
Fone 29-0259 (8 a< 12). NSo venda,

por ler um anúncio grande, sou pro-
rlssional e compro para minha ofi-
clna. (5844) 75

COMPRO
1 PIANO
25*7409

DT* CAUDA otj ARMÁRIO — Dispenso
intermediário. A VISTA.

(12258) TS

COMPRO
1 PIANO
57*0960

Particular compra, mesmo prtcltan-
do repare». — Pago bém àitSatà. —
Telefone: 97-4880 — URCJENTE.

(072W) TS

Compra e Venda
de Prédios e Terrenos

APARTAMENTOS
CONSTRUÇÃO

BASTANTE
ADIANTADA

A PARTIR DE Cr$

em QUINTINO
QUARTO E SALA CONJUGADOS E DEPENDÊNCIAS

138.000,00
COW APENAS Crt 2.500,00 ENTRAM

GRANDE FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO
MENSAIJDADES DESDE Cr$ 1.441,80

¦

EDIFÍCIO INCA
RUA GO>ÁS, 878

Próximo a Estação e ao PONTO FINAL dos LOTAÇÕES
QUINTINO-MAUÁ

Ver domingo de manhã -— No próprio local
.Detalhes: Av. RIO BRANCO 9Í — 7.° And. Salas 4 e 6.

Tels.: 23-5269 e 23-5783.
(28474) 9i

ENRDLADORES PARA MOTORES ELÉTRICOS
i^PSÈSa* iJadúst^,,• necessita, de ENROLADORFS para w.o-torra elétrica)» pequenos com experiência comprovada, toforaaa-mações detalhadas para Caixa Postal n.« 4.120 Rio de toSrô.
?, „^iidade' n8c-on<*"<*««te. experiência e referência. oSü>¦na-se sigilo. (119) M

GRANDE OPORTUHIDADE PARA
CORRETORES DE IMÓVEIS

LOTEÃHENTO em campo
ESTRADA DO MON», 873

Precisamos de corretores para a venda de óticos lotes e d-
tios já demarcados, em loteamento de propriedade da firma cons-
trutora BRANDÃO. MAGALHÃES & CIA. LTDA. e do corretor
ÁVILA RAPOSp, sitnado & Estrada do Monteiro, 873, bem pr6-ximo da Estação de Campo Grande, (Distrito Federal), cotm bon-
des, ôaalbus e várias linhas de lotações à porta. Urbanliaçtlo bem
adiantada Avenida principal com 20 metros de largura. No planourbanístico estão incluídos: encanamentos de água potável e águas
Pluviais, ruas asfaltadas, praças ajardinadas, sarjeta, eto, Lotea-
mento inscrito de acordo com o Decreto-Lel n.» 58. Pagamos boa
comissão. Tratar eom os proprietários, na Rua Sen. Dantas, 78 —
10.» and. Grupo 1.007. (1019S8) «5

YEÍÍDfDÕRB
Precisam-se para equipamento de escritório,

devendo os interessados preencher as seguintes con-
dições:

1) Idade entre 25 e 35 anos;
2) Conhecimentos de Contabilidade;
3) Terem trabalhado em escritório;
4) Boa instrução, cultura, boa apre-

seniação.
Escrever dando amplos detalhes a R.R.r Caixa

Postal 1025 — Rio de Janeiro. (25771)55
American company needs fluent English and Portaguese

male corresponder! Good opporlunily for future advancement.
Leller in hand wriltog and pidure fo Sales Department are of
this newjpaper, box number 7789 stating background ind sa-
lary desired. Applicanls must be under 25 years old.

(7789) 65

Auxiliar de Enfermeira
i
i

para cata particular, lugar permanente, preciia-ie uma com prática dohospital ou cassa de saúde. Queremos uma pessoa de responsabilidade, queseja educada. e simpática. Ordenado Cr$ 3.000,00, quarto próprio e bas-
tante folga. Respostas p. Rua da Assembléia n. 109 — "Correio da
Manha», sob o n. 15108. (15108) 55

FÁBRICA DE TINTAS -- VENDEDORES
Fibrica de esmaltes, laças, solventes, etc., procura elementos bera In-

troduzldos e conhecedores do ramo. Paga-se bom ordenado, ajuda do
custo e comlssSes. Inútil candidatar-se sim os requisitos aelma. Cartas
para o n. 13059 na portaria dêsto jornal. (1M59) 55

VENDEDORES
Firma importante precisa de vendedores especializados para

o ramo de material de construção, exitjindo-se referências. Tra-
tar à Rua do Riachuelo, 339. Das 18 às 19 horas. (09475) 55

ELETRICISTA
Precisa-se de dois eletricistas industriais com bastante conheci-

mento e que saibam trabalhar à base de diagrama. Av. Presi-
dente Wilson, 165 - 9.° andar. (28672) 55

ADMINISTRADOR
Pessoa competente, com longa pratica em administrar fazendas, com

todos os documentos e referências, oferece-se para ocupar cargo em
grande propriedade ou companhia agro-pastorll. Cartas para a. 1008 na
portaria deste jornal. (01008) 55

Precisa-se de um desenhista para o ramo de
eletricidade em geral - SIEMENS DO BRASIL COM-
PANHIA DE ELETRICIDADE - Avenida Presidente
Vargas n.° 409-2.» andar. (11511)55

FERRAMENTEIROS
Grande industria necessita de Ferramenteiros com ex-

periência comprovada. Informações detalhadas para Caixa
Postal n.° 4.120 Rio de Janeiro, indicando idade, nacional.-
dade, experiência e referências. Guarda-se sigilo.

(508) 55

SECRETÁRIA ALEMÃ
Com conhecimento de inglês procura emprego para

a parte da manhã. Tei. 37-6377. (13212) 55

SUB-C0NTAD0R
Grande Organização precisa de um com capacidade e

iniciativa própria. Cartas para a Caixa Postal ia. 3723, nesta

capital, indicando cargos ocupados, referências e pretensões.
(28492) 55

Assistente de produção
Laboratório farmacêutico procura elemento ativo e

competente para as suas seções de embalagem. Os candi-
datos devem ter bastante experiência desses serviços bem
como amplos conhecimentos dos métodos modernos e má-
quinas empregadas. Cartas com todos os informes, inclusive
remuneração desejada e pequena fotografia para o n. 13207
na portaria deste jornal. (13207) 55
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Centro

ALUGA-SE uma sala de írente Ia
do da sombra com sanitário e sa.
leta. de entrada a Rua México, 41,
grupo 1401. Informações 27-4367 —
Pxeço CrS 5.000,00.

(15074)
ALUGAM-SE duas salas conjugadas
• uma separada, todas com direito
a sala de espera, para escritórios co-
merciais, pequenos negócios, cônsul-
torlos médicos, gabinetes dentários e
etc. Frente para a Av. Presidente
Vargas e Rua Uruguaiana — Ver e
tratar à Rua Uruguaiana, 113 — 2o
andar. (7753) 1
ALUGA-SE — Grande sobrado, pri-melro andar, Av. Presidente Vargas
n. 2890 para escritório ou indústria.
Tratar tel. 25-8543. (14115) 1
ALUGAM-SE ótimos apartamentos,
bem arejados, em 1." locação, a fa-
mllla de respeito, na Rua Francis-
co Muratorl, 14. (00085) !
ALUGA-SE 8 salas, com banheiros
privativos, de 70 m2, 103 m2 e 120
m2. Aluguéis d' Cr$ 5.000,00 a CrS
8.000,00, cada. Prédio servido com
S elevadores. Grandes áreas de ser
viço. Frente para 2 ruas. Avenida
Venezuela, 1 - fi.° pav. Tratar no
10° pavimento. (06346) 1
LARGO DE SAO FRANCISCO 26
APTOS. 1103 e 1104 — Primeira lo-
cação, saleta, amplo quarto, banh.
kitch. CrS 4.000,00. Chaves c| por-
teiro. Adm. Nacional. Av. Pres.
Ant. Carlos 207, 2o pavto. Tel. ..
42-1314. •¦ (14152) 1
AV. FRANKLIN ROOSEVELT 39 -
Aluga-f,e o apto'. 409 do ed. Portu»
gal, primeira locação, frente c| vesti-
bulo, .ala e quarto conjugados, ba-
nheiro completo, kitch. CrÇ 3.500,00.
Chaves com o porteiro. Adm. Na-
cional. Av. Pres. Ant. Carlos 207,
*» (pavto..tel. 42-1314. (14155) 1
RUA DEBRET 23 — (Em frente ao
Min. da Fazenda) — grupo 413 —
Saleta, 3 salões e serviço sanitário.
140m2 aproximadamente. CrS 
IS.000,00. Chaves com o porteiro. —¦
Adm. Nacional, Av. Pres. Ant. Car-
los 207. 2» pavto., Tel. 42-1314.

(14153) 1
LARGO DE S. FRANCISCO — Alu-
ga-se no Edifício Patriarca, Largo
de SSo Francisco esquina Rua An-
dradas os aptos. 907, 1505. e 1507
de saleta, quarto, banheiro e kltche-
net. Ver no local. Tratar com Da.
Huberta fone: 22-6183,

(07731) 1
CENTRO — Aluga-se no Largo de
São Francisco n. 26 os aptos. 1318 e
1319 próprios para escritório — Alu-
guel em conjunto, CrS 10.00,00 e CrS
5.000,00 cada um — Chaves com o
porteiro sr. Aguiar e tratar com SO-
BRAL _ SOBRAL S.A. — pelo tel.
57-9133. . (23230) 1
CENTRO" — LARGO DE S. FRAN-
CISCO, 26 — Alugam-se em Ia. lo-
cação, para escritório, os aptos. 513
e 514 — do frente para o Largo, com
hall, sala, banheiro e cozinha — Cha-
ves com o zelador — Tratar Banco
Irmãos Guimarães — Adm. Bens —
Rua Quitanda 80 — Tel. 52-4165.

(13289) 1
•CENTRO — Edifício Pata-lasca — Lar-
go de SSo Francisco n. 20 — Alugam-
s% os apartamentos 1.417 — 1.418 —
1.419, compostos de: saleta, sala, ba:
nheiro completo e tótch. — Chaves
com o porteiro sr. Aguiar — Tratar
c. Graça Couto S. A. — Ind. e Corri,
à rua- Buenos Alijes 48, — 3.» andar

(28504) 1
CENTRO — Alugamos no Largo
de São Francisco de Paula n.° 26
Ed. Patriarca o apto. 503, re-
cém-constraido, de frente, eom
sala, banheiro e cozinha ameri-
cana. Preço CrÇ 3.000,00 acresci-
do de taxas e Impostos. Tratar
com a. Imobiliária Zlrtaeb Ltda.
na rua da Alfândega, 108-1.° an-
dar. Tel. 23-3996.

\ . 
(13356)-!

FUNCIONÁRIO — Precisa quarto no
centro com ¦ moveis até 1.000,00. —
Tel. 37-4894. Dr. Lúcio das 7 ás
10 horas da manhã,

(28702) 1
CENTRO — Largo de SSo Francls-
co edifício Patriarca, aluga-se o
apartamento 1510, frente para o Lar-
go, para escritório, chaves com o
porteiro, tratar no Banco Ultrama'
rlno, Rua do Ouvidor, 109,
_^ (07777) ;

CENTRO — Edifício Patriarca —
Largo de'SSo Francisco — Alugam,
se os apartamentos 1417, 1418 e 1419,
saleta, sala grande, kitchnete e ba
nheiro completo. Chaves com o por-
teiro Aguiar. Tratar com o proprle
t&rlo 25-4920, ..(13191) 1
AVENIDA RIO BRANCO — Alugo
área com 80 m2, podendo ser dl
vldtda em 3 salas, com sanitário,
no Edifício IRACEMA, à Av. Rio
Branco, 151, esquina de Assembléia,
Preço Cr$ 11.500,00, livres. Ver com
o sr. Álvaro e tratar com Olyntho
Ribeiro i Rua Júlio de Castilhos,
25. apto. 1202, tels. 47-1841 e 47-5885. 

(07303) 1
CENTRO — Alugamos no Largo de
SSo Francisco, 26, Edifício Patriarca,
o apartamento 417, com aaleta, quar'
to, kit e banheiro, chaves na por-
tarla, tratar na E.U.C.I. av Erasmo
Braga, 227, 3° andar. Telefone; —
42-1077. (11524) 1
CENTRO — Procura-se um grupo de
3 (trea) salas para escritório com
telefone no centro da cidade contra'
to de seis meses ou um ano, Fineza
dar ofertas pelos telefones 42-9861 —
22-0651 a noite 48-4493 com o sr.
Francisco. (13370) 1
CENTRO — Rua Evaristo da Veiga
35 apto. 1.616. Alugamos otlmo apar-
tamento próprio para residência ou
escritório. Ver no local com o portei
to e tratar na Empresa Brasileira de
Administração Ltda., à Rua da Qui
tanda 47 — 3.° andar, sala 1. Tel.:
22-5827. (28662)
SALA — Edificio Darke — "''Alugo sa-
Ia dividida em duas terceiro .andar— Edificio Darke. Tratar cora o Dr.
Henrique ou Wilson — Av. Í3 de
Maio 23 ,- 3.o — sala 324 — Exéelen-
te ponto comercial. Aluguel CrS ..
4.000,00. (13342) 1

GRAJAU ,~- Alugam-se os últimos
apartamento^, novos, prontos parahabitar, no melhor ponto deste balr-
ro, em lindo edifício — Rua Maré-
chal Joíre, )74. (05817) 3
ANDARAI'— Aluga-se o apto. 407 à
Rua Paula Brito 671, com sala, varan.
da, 2 quartos, cozinha, banheiro, área
com tanque e dep. de empregada —
Chaves cprsi o zelador — CrS 3.200,00,Tratar Banco Irmãos GuimarãesAdm. Bens — R. Quitanda. 80
Tel. 52-4163. (13286) 3
ALUGA-SE — Grajaú —¦ Apartamen.
tos todos de frente para grande jar-
dim de varanda, saia, dois quartos,
excelente cozinha, copa, área, depen-
dencias para empregada e local para
guardar automóvel — NSo falta, água
— Ver Rua Borda do Mato 272 — Blo-
co 1 apto. 302 — Informações pelo
telefone 38-8824. (9472) 3

—-

ANDARAI — Otlmo apartamento
de frente — Alugam-se no majesto-
eo conjunto residencial recém-cons-
truldo, à Rua Leopoldo, 549, com
grande sala, í quartos amplos, ba-
nheiro completo, cozinha, quarto e
banheiro de empregada e área de
serviço com tanque. Aluguel Cri...
3 700. Ver no local com o Sr. ES
TELITO E TRATAR COM Derene —
Engenharia e Construções Ltda.,àR,
da Quitanda, 3, ll°o andar, salas —
1101/5. Tels. 42-3552 e 22-8595.- (11516) ;
GRAJAU — Aluga-se o apartamen
to 404 da Fraca Edmundo Rego, 12
com 2 ótimos quartos,« demais de-
pendências, inclusive de empregada.
Ponto inicial de linhas de ônibus
e lotações. Ver domingo da 9 as
12 horas e tratar pelo tel. 48-5817.

(11506) 3
_oAAAAAAAnr»riri*t*i**" mmmm^^*^^*^*»^

'URCA — Rua Almirante Gomes Pe-
reira 67 — apto. 102. Alugamos oti-
mo apartamento constando de sala
2 quartos e demais dependências. Ver
no local e tratar, na Empresa Brasl
lelra de Administração Ltda. a Rua da
Quitanda 47, 3.' andar, sala 1. Tel.
22-5827. ' (28664) 4

Botafogo e Urca
ALUGA-SE esplendida casa para te-
sldencia de familla.de tratamento, e|
quatro salas, quatro quartos, gara-
ge e jardim. NSo falta água. Tel.: ..
26-3732. (00105) '

APARTAMENTO — Aluga-se
um excelente apartamento em
Botafogo, constando de três am-
pios quartos, sala grande e de
mais dependências. Tel. .....
46-2752. (14093) 4
BOTAFOGO — Em casa de familia
que nêp falta água, aluga-se um" quar-
to mobillado, com pensSo farta, á
•lia Macedo Sobrinho n. 20, em fren-

te a Cisa de Saúde SSo José, Largo
dos Leões. .JSo se atende telefonemas.

(14080) "

BOTAFOGO — Alugamos em.edifício
novo na rua Viuva Lacerda. 12 o
npartamento 103 de 2 quartos, sala,
banheiro, cozinha e dependências,
Ver no local e tratar com Imobiliária
Cintra Oliveira. Tel. 43-1981. ¦

(14129) 4
RUA HUMAITA, 261 — Aluga-se lO'
ja, com sobreloja, tendo cerca de 100
m2. em edifício novo. Local de futu-
ro. Próprio para farmácia. Aluguel
progressivo e convidativo. — Tratar
na I.C.I.S.A., av. Venezuela, 27, 8o
and., s| 812. Tel. 43-6463.

(102441) 4
HUMAITA — Em edifício bem loca-
lizado, á Rua Humaltá 261, alugam-
se, em primeira locação, apartamen-
tos com: 1 sala, 3 ou 4 quartos e de-
mala dependências, inclusive quar
to de empregada. Garage, em sepa-
rado. Chaves na portaria. Inform.
na ICISA, Av. Venezuela 27, sala
812, tel. 43-6463.  • (102437) '

ALUGAMOS otlmo apartamento a
rua Eduardo Gulnle, 6 apto. 103 es-
quina de SSo Clemente, com 2 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro social
completo, quarto e WC. de empre-
gada e quintal com pequeno jardim.
Ver no local, chaves com o porteiro,
e tratar na» SeçSo de Locações do
Banco Imobiliário e Comercial S. A
a Av. Erasmo Braga n.» 255-A — So.
breloja, no horário de 9,30 as 17 ho.
ras, pelo telefone 52-3033 — Ramal
41.- f. (00141) 4

Avenida Beira Mar, aluga-se
pequeno apto. com telefone e
mobillado, só à senhor de muitas
responsabilidades e de alta posi
çào, favor escrever nesta reda-
(cio n.° 7781. (7781) 1
CENTRO — Alugam-se em primeiralocação os aptos. 1504 e 1513 do edi-
ílcio Patriarca — Largo de SSo Fran-
cisco, constando de varanda, saleta,
armário, kitch., banheiro e uma sa-
Ia. Aluguel mensal Cr$ 3.600,00 e
taxas — Tratar com os procuradoresOrganização Técnica Imobiliária Nor-
ma Ltda. Rua do Carmo 71, 8° an-
dar. salas 801 e 802. — Diretor An-
tõnio José Cepeda. Corretores e nd-
mintstradores de bens. (15136) 1
CENTRO — Alugam-se cm primiiirn
locação os aptos. 707, 708. 807 e 808,
do Edifício Patriarca — Largo de
SSo Francisco, constando de corre-
dor de entrada, armário, lütchnette,
banheiro e uma sala c| 3,00 x 4,50,
aluguel mensal CrS 4.000,00, aceitan-
do-se ofertas. Tratar com os procura-
dores: Organização Técnica Imobilia-
ria Norma Ltda. — Rua do Carmo 71— 8» andar, sala 801 e 802. Diretor:
Antônio José Cepeda. Corretores e
administradores de bens. (15135) I

Andaraí e Grajaú
GRAJAU — APTO. Primeira locação•— Rua Juiz de Fora n. 56. Aluga-se
o apto. 301 com 3 quartos, todos com
armários embutidos, grande sala, CO'
pa-corinha e dependências do cm
pregada. Aluguel CrS 4.500.00. Chaves
no local eom o encarregado Antônio
Tratar à Av. Churchtll 94. sala 207
eu pelos tels. 22-4530 ou 27-5527.

(15093) 3

BOTAFOGO — Alugo o apto, 101,
térreo, da rua Jornalista Orlando
Dantas (ant. D. Ana) c| 2 salas! 3
quartos, copd-cozlnha, armário em<
butldò, banheiro completo, varan.
da, quintal c 2 tanques e quarto de
empregada — Aluguel 8.000,00 —
Chaves p. obséquio no apto. 102 e
tratar com OLYNTHO RÍBEIRO á
rua Júlio de Castilhos 25 — apto,
1202 - tels. 47-1841 e 47-5885. •

(153)
ÓTIMA CASA de 2 pavimentos,
à rua 19 de Fevereiro n.° 96, Bo
tafogo, eom 3 salas, 3 quartos,
hall, lavanderia, quintal, 2 ba
nheiros sociais, área útil ca. 300
m. aluga-se para familia de tra-
tamento. Aluguel Cr$ 10.000,00.
N&o falta água. Chaves eom o
proprietário, das 13 ài 16 horas,
Av.. Almirante Barroso n,0 91,
sala 710. Tel.: 22-2690.

(28592) 4
QUARTO — Aluga-se em confortável
apartamento, com bonita vista para
a Bala de Guanabara, sem refeições,
a casal ou pessoa de tratamento —
Tratar pelo telefone 25-3318.

(28539) 4
APARTAMENTO — Aluga-se o de n
102 à rua JoSo Afonso. 58, com uma
sala grande, um amplo quarto, ba-
nheiro e cozinha completos, quarto e
banheiro de empregados, área com
tanque, quintal etc. — Aluguel Cr*
3.000,00 — Chaves no apto. 101 —
Trotar com F. P. B. Cardoso e Cia.
Ltda., á rua Buenos Aires 90 — sa-
Ia 709^ (28719) 4
BOTAFOGO — Aluga-se á rua Está
cio Coimbra n. 37 magnífico apar
tamento n. 304, em primeira locação,
sobre pilotis, com vestibulo, ampla
sala, 2 grandes quartos, armários em-
butldos, banheiro, cozinha, área de
serviço e demais dependências, inclu-
slve para empregada — Aluguel Cr$
5.500,00 com direito a' uma vaga na
gí.rage — Ver no local e Informações
com SOBRAL & SOBRAL S. A. -
pelo tel. 57-9133. (13240) 4
URCA — Aluga-se o ótimo apto. 204
á Praça Tte. Gll Guilherme, 2, com
sala, 2 quartos, e demais dependen
cias — Chaves no apto. 38 — Tratar
Banco Irmãos Guimarães — Adm
Bens — R. Quitanda 80 — Tel. ...
82-4165. (13310) <
HUMAITA — Alugo apto. 'frente c
3 quartos, sala. varanda, dependen'
elas criada — Local próximo colégio
Pedro II — apto. 101 — da R. JoSo
Afonso 21 — Vér chaves no 303 —
CrS 4.200,00 .— Dr. Jorge 22-8340

(13273)
BOTAFOÇO — Aluga-se o apto. 409
da Praia ¦ de Botafogo esquina com
á Rua Faranl n. 3 com saleta, sala,
e quarto conjugado, banheiro com'
pleto, cozinha — Chaves com o por'teiro — Tratar na Auxiliadora Pre.
dlal S. A. — Trav. do Ouvidor 83— a.» andar das 12 fls 17 hs. Tel.
52-5007. (28566) 4
BOTAFOGO — Alug.i-se o apto. 1109
da Rua Faranl n. 3 de frente com
hall. sala, quarto conjugado, kitch-
nette, banheiro. — Aluguel CrS ....
3.200,00 — Chaves corn o porteiro —
Tratar na Auxiliadora Predial S.A.
Trav. do Ouvidor 32 — 2.* andar das
12 ás 17 hs. Tel. 82-5007. <VV"

(28573) 4
•BOTAFOGO — Aluga-se o apto. 502
da Rua SSo Clemente n. 373 com
sala, 3 auartos, cozinha, banheiro, de-
pendências de empregada — Chaves
com o porteiro — Aluguel CrS ....
8.000.00 — Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. — Trav. do Ouvidor
32 — 2.» andar das 12 ás 17 hs. Tel
52-5007. (28574) 4

GRAJAU' — Alugo o apartamento 202
da Rua Carnani 464 c. 6, com sala. 2
quartos, boa cozinha, banheiro, va-
randa e área — Aluguel Crf 3,000,00— Chaves por favor no apartamento
S01 — Tratar Da. Leida, telefone ....
K-4055 — Ramal 25. (Í8591) 3

BOTAFOGO — Alugam-se a par-
(ir de maio apartamentos de
quarto, banheiro, kitchinete na
roa Voluntários da Pátria n. 344,
esquina de Camuirano. Aluguel
CrS 2.300,00. Tratar na Atlas
Administradora Limitada. Rua da
Quitanda n. 3, 6o andar. Telefone
42-6945. (13139) 4
BOTAFOGO — Aluga-se à rua Paulo
Barreto 53 — ótima casa de dois pa-
vimenlos com jardim, grande varan-
da, sala de entrada, sala de visitas
três grandes quartos, dois banheiros,
copa, despensa, cozinha, «ande quar-
to e banheiro de empregada e garage— Ver e tratar no local entre I e 4
horas, (£3323) 4

BOTAFOGO — Aluga-se otlma resi
dencia de 2 pavimentos totalmente
reformada com 3 salas, 4 quartos ba
nheiro. cozinha, copa, quarto de em
pregada, nSo se permite sublocação
oficial. Aluguel 6 mil cruzs. Deverá
entretanto o locatário pagar a re.
forma no valor de Crf 40 mil. Ver
na Rua Alfredo Chaves 60 chaves e
informações no 51.

 (13361) 4
BOTAFOGO — Rua Barão de Lucc"
na, 72 -- npto. 201 — Alugamos mag.
nifico apartamento de frente, cons-
tando de grande sala, jardim de In-
verno, 4 quartos, banheiro, cozinha,
dependências de empregados, arma-
rios embutidos, água em abundan-
cia. Ver no local com o porteiro e
tratar na Empresa Brasileira de Ad
mlnistraçSo Ltda.-, à Rua da Quitanda 47, 3.o andar, sala 1. Tel. 22-5827.

(05545) 4
APARTAMENTO DE .LUXO — Av.
Rui Barbosa — Aluga-se amplo apar.tamento para família de grande tra-
tamento, com 4 quartos sociais, ampla
sala espelhada, grande varanda envi-draçada com frente para a Baia de
Guanabara, dois banheiros completos,
armários embutidos, 3 quartos paraempregadas ê dependências — Gran-
de copa com box para geladeira emáquina de lavar roupa. O aparta-mento ocuoa todo o andar e tem on. 1001 — Chaves com o porteiro. —
Av; Rui Barboía 314 — Tratar com
Graça Couto S. A. — Ind. e Com.
á rua Buenos Aires, 48 — 3.» andar— Tel. 43-7170. (28595) 4
BOTAFOGO — Aluga-se urgente óti-
mo apartamento mobillado com sa-
Ia, e três quartos e dependências— Tratar pelo tel. 46-4759.

. (13390) 4

Catete e Glória
ALUGAM-SE uma casa por Crf .
5.000,00 c/ 1 si. e 2 quartos, na
parte de cima, 1 si. 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha e terraço
na parte de baixo. Banheiro de em-
pregada e jardim nos fundos. Água
em abundância, clima fresco e sauV
dável. Ver e combinar contrato a
rua Tavares Bastos 299 — Catete.

(12014) 5
QUARTOS — Alugam-se a senho-
res do, comercio ou industria; i
Rua Visconde de Paranaguá, 19 —
Glória, entrada pela Rua Taylor.

(ii47i) i
ALUGAMOS ótimo apartamento em
primeira locação, à Rua Taylor, 31,
apto. 805, Ed. Santa Izábel, com quar'
to, banheiro completo e Kitchnete.
Ver no local, chaves com o por-
teiro, e tratar na Seção de Loca-
ções do Banco Imobiliário e Comer-
ciai S.A., A Av. Erasmo Braga, 255-
A. Sobreloja, no horá-,o de 9,30 às
17 horas, pelo tel. - ^833, Ramal
41. (00130) S
CATETE — Aluga-se otlma loja com
44m2 c| sanitário em prédio acaba'
do de construir, a rua Bento Lisboa
n.° 97. Ver no local e tratar com
"Acir" AdministraçSo, Comercio. In
dustrla e Representações Limitada
Av. Presidente Antônio Carlos 207
sala 402-A — Telefones 52-5320 e
32-9738. (26979) 5
CATETE — Rua Bento Lisboa 87 —
Alugam-se acabados de construir a
dez minutos do centro com condu-
ção a porta ótimos apartamentos de
frente compostos de entrada, quarto
kitchnete e banheiro. Ver no local c[
o porteiro e tratar com "ACIR" Ad-
ministraçSo, Comercio, Industria e
Representações Ltda. na Av. Presl-
dente Antônio Carlos; 207, sala 402-
A. Tels.: 52-5320 e 32-9738.

(26978)

C atu mbi
CATUMBI — Aluga-se bons apar-
tamentos à Rua do Chlchorro, 29,
com sala, saleta, 2 quartos, cozinha
e quarto de empregada,' ou vende
se com 50* financiado. Podem ser
vistos a qualquer hora com o Sr.
FERREIRA. Tratar com os proprle
tárlos à Rua México, 45, s/loj?, sa
Ia 202. Tel. 22-0724.

(11476) 6

Maracanã
MARACANÃ -r Aluga-se à Rua Pro-
fessor Eurico Rabelo, 133, precisando
de pinturas casa de dois pavimentos,na parte alta 4 quartos, saleta de cos-
tura e banheiro completo, na parte
baixa 2 salas, copa cozinha, quarto
empregada, banheiro, 2 tanques, quar-
to de arrumações e quintal. Tratar
ao lado n. 131 e pelos telefones 48-7971
e 34-4807. (14117) 7
MARACANÃ -- Aluga-se ótima ca-
sa com 4 quartos, grande sala, ba-
nheiro em cor, cozinha com armários
de aço e grande área com dependen-
cias de empregada — Exige-se fiador
Idôneo — Ver e tratar a rua Luís
Gama 41 — Aluguel Crf 4.800,00.

(28534) 1
"onacabana e Leme

Alu-Vaga em garagem
ga-se uma vaga por Cr$
400,00, de edificio situado no fi-
nal da rua Ayres Saldanha. Tra
tar pelos telefones 27-9997 e ..
22-2672.  (85075) 8
POSTO 4 — Alugo o apto. 705 da
rua Domingos Ferreira 63 constando
de quarto e sala separados, banheiro
cozinha, quarto e banheiro de em-
pregada. Aluguel: Crf 3.700,00. Ver
no local com o porteiro e tratar com
Olyntho Ribeiro a rua Júlio de Cas-
tllhos 25, apto. 1202, tels.: 47-1841 e
47-5885. ;i3330) 8
POSTO 6 — Alugo o apto. 703 da
Av. N. S. de Copacabana 1418 cons
tando de sala, 3 quartos, banheiro co-
zinha arca com tanque e dependen
cias de empregada. Aluguel: 5.100,00.
Ver no local com o porteiro Cedllo
e tratar com Olyntho Ribeiro a rua
Júlio de Castilhos 23 apto. 1202 tels.
47-1841 e 47-5885. (13331) 8
POSTO 6 — Alugo o apto. 902 da
rua Júlio de Castilhos 25 de frente
facilidade de condução, pintado a
óleo, constando de 2 salas, jardim de
inverno em mármore, calacata, 3 qtos.
banheiro em cor com box, cozinha
área com tanque, dependências de
empregada e garage. Aluguel: Crf
7,200,00, Ver com os porteiros e trô'
tar cora Olyntho Ribeiro a rua Ju.
lio de Castilhos 25, apto. 1202 tels.:
47-1841 e 47-5885. (13329) S
COPACABANA — Av. Copacnbann
542 — apto. 1.004 — Alugamos para
escritórios, consultórios ou residen
cias, no melhor ponto de Copacabana
ótimo apartamento constando de sala,
quarto, banheiro e cozinha. Ver no
local com o porteiro o tratar na Em-
presa Brasileira de . AdministraçSo
Ltda. a rua da Quitanda 47 3.* andar
sala 1. Telefone 22-3827.

(28851) 8
ALUGA-SE a rua Rodolfo Dantas 85
apto. 801 de frunte, livda vista, com
sala e quarto conjugados, banh. e
kit primeira locação chaves com
porteiro. Tratar tel.: 28-2320, das 9
as 10 hs. (13349) 8
COPACABANA — Aluga-«e ótimo
apartamento composto de sala, 2 va-
rendas de inverno, 3 quartos depen-
dencias de empregados, cozinha e ba-
nheiro e com vaga na garage. sito
na Avenida Atlântica 3.440 apto. 411
com ou sem moveis. Ver no local das
8 as 14 horas todos os dias.

(26980) 8
AVENIDA ATLÂNTICA — Suga"-
se em apartamento de luxo, ótimo
quarto mobillado, atapetado, banho
quente, café pela manhã, telefone,
etc. para casal distinto ou senhor de
respeito, Ver e tratar. Avenida
Atlântica. 290, apartamento 45 — fo-
ne 31-7913. (13260) S

COPACABANA — Alugam-se
apartamentos novos, Edifício
D'Artagnan, rua Inhangá, 33-7.°
e 8.° pavimentos, 2 salas, 3 quar-
tos, 2 banheiros, armários embu-
tidos, pintura a óleo, copa-cozl-
nha, área, W.C. e quarto de em-
pregadas. Com ou sem garagem.
Chaves no mesmo prédio, aparta-
mento 703. (13269) 8
COPACABANA — Alugamos à Av.
N. S. Copacabana, 542, o apto. 407,
com quarto, sala, cozinha, banhei-
ro. chaves na portaria tratar na
E.U.CI.. Av. Erasmo Braga, 227, ler-
ceiro andar, tel. 42-1077.

(11526) 8
ALUGA-SE — Em Copacabana —
Amplo quarto de frente, a senhor
de responsabilidade. Informações pe-
lo tel. 37-2317. (11603) 8
COPACABANA — Posto 2 — Alu-
go apartamento dois quartos, duas
salas, cozinha, banheiro comp., mo-
blliado, com geladeira elétrica e te-
lefone. Aluguel Crf 6.500,00 mensais.
Contrato por um ano. Tratar no
tel. 37-6079. (H50I)_ 8
COPACABANA — Lido — Aluga-
se sala para modlsta com telefone
em ambiente de respeito. Otlmo lo-
cal tel. 37-7849. (11509) i
COPACABANA —• Quarto grande de
frente, ótimo mobillado, cama de ca-
sal com colchSo de molas, aluga-
se em .apartamento confortável, não
falta água, perto do Cinema Roxi,
á Av. N. S. de Copacabana, 920,
apto. 1101. WS28) í

COPACABANA — Lido — Aluga-
se quarto para casal ou 2 senho-
ras com refeições em casa de res-
peito. Com ou sem móveis. Telefo-
ne: 37-7849 (.11610) 8

COPACABANA — AlU_«.-s«
apartamento - rna. .Túli de Castl-
lhos", 87 apto.~70Í, de frente, com
2 salas, 2 amplos quartos, cozi-
nha, banheiro, dependências de
empregada com espaçosa área la-
drilhada e vaga na garagem. —
Aluguel Cr$ 5.500,00. Chaves
com o porteiro; tratar à rua da
Alfândega 103. Telefones 23-0038
e 43-2306. (13206) 8
COPACABANA — Apartamentos ít-
namente mobillados — Alugam-se os
apartamentos 206 e 502, de írente,
á Rua Leopoldo Miguez, 107, era edl-
fido onde não falta água, com: sa-
Ia, quarto, cozinha, banheiro e pe-
quena área emo tanque. Pintados
a óleo e inclusive geladeira e tele-
fone. Chaves com o zelador. Alu-
guel Crf 4.800,00. Tratar no Banco
Irmãos Guimarães — Adm. Bens.
Rua da Quitanda, 80 — Tel.: 52-4165.

(13302) 6
COPACABANA — Aluga-se o ótimo
apartamento 406, à Avenida Nossa
Senhora du Copacabana, 759 (Edifi-
cio do Cine Art-Palácio), no me-
lhor ponto do.bairro, em 1.» locaçSo
com: sala, 3 quartos, sendo 2 con-
jugados, hall, banheiro em cór, co-
zinha, área com tanque, varanda e
dependências de empregada, além
de venezianas Paramount. Chaves
com o zelador. Aluguel: Crf 5.500,00.
Tratar no Banco IrmSos Guimar5es

Adm. Bens. Rua da Quitanda, 80
Telefone 52-4165. (13304) 8

COPACABANA — Apartamento rí
camente mobillado — Aluga-se óti
mo apto. 803, à Rua Xavier da Sil
veira, 115, com 2 salas, 3 quartos,
banheiro social, copa, cozinha, área
com tanque, dependências de em:
pregada e garage (com diversas utl-
lidades), em perfeito estado, lu
xuoso, todo mobillado com móveis e
utensílios. Chaves no apto. 603.
Tratar no Banco IrmSos GulmarSes

Adm, Bens. Rua da Quitanda, 80
Telefone 52-4165. (13294) 8

COPACABANA — Aluga-se aparta.me?ÍÍ! J*e sa'a • quarto, pintado,mobillado, por Crf 3.500,00, íiador oudeposito. Ed. Olympia, Rua Figuetre-
do Magalhães, 32, apto. 412. Telefo-
ne: 25-9950. Chaves com o portei-ro-  128481) 8
LEME — Aluga-se à Rua GustavoSampaio, 508, apto. 403 com ótimasala, quarto, banheiro completo em
cor, cozinha, com geladeira, pequenaárea com tanque e banheiro de em-
pregada. 'Aluguel Crf 4,000,00. Tra-
tar na "PROLAB. Tel. 22-0601.(13198) I
APARTAMENTO DE FRENTE —
Alugo ótimo de saleta, sala e quar
to separados, cozinha c/ fogão e forno
a gá;, banheiro comp., armários em-
butldos, deposito para malas. Telefo-
nes na portaria para uso exclusivo
dos moradores. Ver e tratar na
Praça Edmundo Bittencourt, 85, apto.
308, com o encarregado. Copacabana.

. (13219) 8
ED. PRESIDENTE — ¦ Primeira loca.
çSo á Av. Prado Júnior, 135, es
quina N. S. Copacabana, aluga-se
os apartamentos de frente 1005 e
1006 de sala quarto conjugado, ba
nheiro completo e kitinete, sancas
e ílorões, Ver no local com o por'
teiro. Tel. 28-4697.

(11475)8
COPACABANA — Aluga-se em ca'
sa de familia de alto tratamento,
um quarto de frente com grande
terraço, mobillado e com pensão, á
uma pessoa que dê referências. Rua
Sá Ferreira, 205. (11493) 8

No melhor ponto de Copacabana,
alguns passos da praia com um
panorama deslumbrante, aluga-se
em edifício recém acabado o
apartamento n.° 1102 na rua Al-
mirante Gonçalves 23/27, cons-
tando de duas salas (conjugadas)
o íiU&rtOSs u£-u»ÊaTG CGIi-P-Cw *»-
côr, cozinha, área de serviço, dep.
de empregada e garagem pelo
preço excepcional de CrS 
8.000,00 com contrato c fiador.
Ver e tratar com o porteiro sr.
Oliveira ou pelo tel. 27-3389.

(13328) 8
COPACABANA — Apto. aluga-se â
Rua Domingos Ferreira, 66 mobillado
com três salas, quatro quartos, _a-
leta de almoço, cozinha, área de
serviço, dois quartos de empregada,
telefone e garage. Nunca faltou
água. Ver diariamente. Tel.: 37-7104,
das 9 ás 13 horas. (28530) 8
COPACABANA — Aluga-se à Rua
Hilário de Gouvêa n.° 84, ótimo apto.
n.° 1002, em- primeira locação, com
2 salas, 3 quartos, banheiro com
box, cozinha, área de serviço e de-
mais dependências, inclusive para
empregada. Aluguel Crf 6.500,00,
com direito a uma vaga na garage.
Informações rfelo tel.:r 57-9133, com
Sobral & Sobral S. A. (13245) 8

COPACABANA — Aluga-se o apto.
303 da Rua Gomes Carneiro, 153
com-sala, jardim de inverno, 2 quar
tos amplos, cozinha, banheiro e de'
pendências de empregada. Chaves
com o Porteiro. Aluguel 
Crf 4.500.00. Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. Travessa do Ouvidor,
32 — 2.° andar, das 12 ás 17 horas.
Telefone 52-5007. (28578) 8
COPACABANA — Passa-se o con'
trato de ótimo apartamento de íren-
te com vestibulo, 3 quartos, 2 va-
rãndas, banheiro com box, cozinha,
tanque e dependências para empre-
gada, na rua República do Peru, 350
apartamento 201. Chaves no aparta-
mento 402. Tratar no Banco IrmSos
GulmarSes — Adm. de Bens. Rua
da Quitanda, 80 — Fone: 42-8271.

(28590) 8
ALUGA-SE apartamento na Avent
da Copacabana, - 656 — apartamento
601, com saleta, 2 salas, 3 quartos,
banheiro, cozinha, área, quarto de
empregada e banheiro respectivo.
Aluguel Crf 7.000,00, incluindo-se
fornecimento de água quente dia e
noite. Chaves com o Porteiro, Sr.
Manoel, i Infcrirwções outras: fone:
37-8575. (28581) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
403 dá Rua Paula Freitas, 90, com
2 salas, 2 quartos, cozinha, varanda,
envidraçada, banheiro, área com
tanque, dependências de empregada.
Todo atapetado e encortinado com
ou sem mobília. Tratar na Auxilia-
dora Predial S. A. Travessa do Ou-
vldor, 32 — 2.a andar, das 12 ás 17
horas. Telefone 52-5007. (28567) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
817 na rua Felipe de Oliveira, 4 com
sala e quarto conjugados, varanda,
banheiro completo e cozinha amf-
ricana. Chaves com o Porteiro. Tra-
tar no Banco IrmSos GüimarSes —
Adm. Bens. Rua da Quitanda, 80
- Telefone 52-4165. (13301) 8
COPACABANA — Garagem —
Particular — Um edificio & rua
Fig. Magalhães alugar -se algu-
mas vagas para guardar autos
particulares. Tel. 26-8956.

(14102) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
807 da Avenida. Atlântica n.° 478, de
írente para a Rua Gustavo Sampaio,
com sala dupla, 3 quartos, varanda,
dependências de empregada, cozi-
nha. Chaves com • Porteiro. Alu-
guel Crf 7.500,00. Tratar na Auxilia-
dora Predial S. A. Travessa do Ou-
vidor, 32 — 2.°. andar, das 12 às 17
horas. Telefone 52-5007.

(28572) 8

COPACABANA — Aluga-se à Rua
Souza Lima n.° 48, ótimo aparta-
mento n.° 1104, de sala, quarto con-
jugado, cozinha e banheiro.. Alu-
guel Crf 3.000,00. Ver no local e
tratar com Sobral & Sobral S. A,,
pelo telefone 57-9133. (13237)8
SENHOR, português, deseja quarto
ou sala de frente, mobillado, inde-
pendente e com serventia ou tele-
fone, em Copacabana, entre os pos-
tos 2 a 5. Aluguel até Crf 1.800,00.
Dá-se referências. Resposta a este
jornal para o n.» 13227. (13227) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
108 da Rua Barata Ribeiro, .185 mo-
blliado com sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro, dependências de empre-
gada. Com rádio e Geladeira e te-
lefone. Chaves com o Porteiro. Alu-

f;uel 
Crf 5.000,00. Tratar na Auxi-

ladora Predial S. A. Travessa do
Ouvidor, 32 — 2.o andar, das 12 is
17 horas. Tel.: 62-5007. (28577) 8
COPACABANA — Alugo o apto. de
quarto e sala conjugada, saleta se-
parada, banheiro e cozinha, i Rua
Barata Ribeiro, 74. Apto. 1012, por
Crf 3.500,00. Chaves com o porteiro
e tratar com o Dr. Lindolpho, à Rua
Senador Dantas, 20 — 10.° andar.
Sala 1009. Telefone 62-1900.

(13253) 8
COPACABANA — Aluga-se à Rua
Rodolfo Dantas n.o 85 ótimo apto'.
305 com vestibulo, sala, varanda,
quarto conjugado, banheiro, cozi-
nha completos e tanque. Aluguel
Crf 3.500,00. Ver no local e infor-
mações com Sobral A Sobral S. A.
pelo telefone 57-9133. (13241) 8
COPACABANA — Aluga-se à Av.
N. S. de Copacabana n.° 1181 mag-
nifico apto. n.« 301, com sala, 2
quartos, banheiro, cozinha e demais
dependências, inclusive para em-
pregada. Aluguel Crf 5.200,00 com
direito a uma vaga na garage. Ver
no local e informações com Sobral
& Sobral S. A„ pelo tel.: 57-9133.

4 
(13242) 8

COPACABANA — Aluga-se, em
primeira locação, o apto. 201 de
frente, à rua Barão de Ipanema,
116, esquina de B. Ribeiro, com
varanda, quarto, banheiro e kitch.
CrS 3.000,00 mensais tratar com o
porteiro. Exige-se fiador idôneo.

(28537) 8
COPACABANA — Aluga-se ótima
vaga na garage do edifício à Rua
Toneleros, 170. por Cr? 300,00. Tra-
tar no Banco IrmSos Guimarães —
Adm. Bens. Rua da Quitanda, 80 —
Telefone 52-4165. . (13297) 8

COPACABANA — Aluga-se o apto
702 de írente para a Rua Barata Rt
beiro, 283, esquina com República
do Peru, com grande Linving,
quartos, banheiro, em cór, armários
embutidos, copa, cozinha, depen-
dênclas de empregada, grande área
com tanque e garage. Ver no local.
Construção de M. M. Roberto. Tra
tar na Auxiliadora Predial S. A.
Travessa do Ouvidor, 32 — 2.» an-
dar, das 12 ás 17 horas. Telefone
52-5007. (28575) 8

COPACABANA — Aluga-se em 1.»
locaçSo magnífico apto. 302, á Av.
N. S. de Copacabana, 1.285, com sa-
leta, sala, 3 quartos, banheiro, co-
zinha, varanda, jardim de inverno,
dependências de empregada, área
com tanque e garage. Chaves com
o zelador. Tratar no Banco Irmãos
Guimarães — Adm. Bens. Rua da
Quitanda, 80 — Tel.: 52-4165.

(13300) 8
COPACABANA — Habite-se recen
tisslmo —¦ Aluga-se o apto. 901, de
írente, à Rua Domingos Ferreira, 70,
com espaçosa sala, 2 bons quartos,
cozinha, banheiro, com box, área
com tanque e dependências de em-
pregada*. Chaves com o zelador.
Tratar no Banco IrmSos GulmarSesAdm. Bens. Rua da Quitanda, 80Telefone 52-4165. , (13298) 8

COPACABANA — Alugam-se os
apartamentos 915 e 916 de írente
para' a Avenida Prado Júnior, 335
com entrada de quarto, banheiro a
kitchnete. Ver no local. Tratar na
Auxiliadora Predial S. A. Travessa
do Ouvidor, 32 — 2.° andar, das 12
as 17 horas. Telefone 52-5007.

(28576) 8
COPACABANA — Alugam-se os
apartamentos 604, 605 e 611 da Rua
Raul Pcmpéla, 195, com sala, e çuar-
to conjugado, banheiro e kitchnete.
Ver no local — Aluguel a partir de
Crf 2.500,00. Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. — Trav. do Ouvidor,
32 — 2.o andar das 12 ás 17 horas.
Telefone 52-5007. • (28568) 8
COPACABANA — Alugam-se os
apartamentos 506, e 509 da Rua Raul
Pompéia, 195, com sala e quarto con-
jugado, banheiro e kitchnete. Chá-
ves com o Porteiro. Aluguel «...
Crf 2.800,00. Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. Travessa do Ouvidor
32 — 2.» andar, das 12 ás 17 horas.
Telefone 52-5007. (28568) 8
POSTO 4 .- Aluga-se apartamento,
cenfort. mobillado, de 2 salas, 3
quartos, 5 banheiros, soe., jard. de
inv. etc. geladeira, telefone, maqu.
lavar. Andar alto, todas dependen-
cias grandes. Aluguel mensal
12.000 cruzeiros. Tratar ptío fone
46-2803 — D. Maria. (28551) 8

COPACABANA — Aluga-se em l.«
locaçSo o apto. 102 na rua Bulhões
de Carvalho. 173, com: saleta, sala,
quarto com armários embutidos, hall,
banheiro, cozinha e varanda. Todo
pintado a óleo e com lustres. Cha-
ves com "o 

porteiro. Crf 3.700,00.
Tratar no Banco IrmSos GulmarSesAdm. Bens. Rua da Quitanda, 80Telefone 82-4165. (13292) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
302 á Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro, 104, com: 2 salas, 2 quartos e
demais dependências. Chaves cóm
o porteiro. Tratar no Banco IrmSos
Guimarães — Adm. Bens. Rua da
Quitanda, 80 — Telefone 52-4165.

(13296) 8
COPACABANA — 1.» locaçSo — Alu-
ga-se o ótimo apartamento 601 de
írente para Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, 683, com: sala. 3
quartos, cozinha, banheiro, depen-
dênclas de empregada, área com
isnque e garage. Chaves com o sr.Gaspar, zelador. Tratar no BancoIrmãos GulmarSes — Adm. Bens.
Rua da Quitanda, 80 — Tel.: 52-4165.

(13299) 8
Procura-se em Copacabana salade frente ou quarto mobillado
com banho privativo, dando pre-ferencia com jantar ofertas a te-lefone 23-4509. (9463) 8
POSTO 4 — Alugo o apto. 1103 da
rua Bolivar 38, c. 2 salas, 2 quartos,banheiro completo1 com box, cosi-
nha, área e dependências de empre-
gada — Aluguel — Crf 6.000,00 -
Ver rui local com o encarregado até
às 16 hs. e tratar com OLYNTHO
RIBEBio á rua Júlio de Castilhos, 35,
apto. 1202 — Tels. 47-1841 e 47-5885.

(152) 8
POSTC 8 — Aluga-se Inteiramente
1 mobillado, apto. sala, quarto (con-
jugados), dependências 4.000,00 me-
sais. Apto. 213. Raul Fompeia. 195.
Chaves portaria. (11517) í

COPACABANA —¦ Alugam-se
tptos. novos, todos de írente, na
rua Alte. Gonçalves, 23, com 3
quartos, 2 salas, cozinha, banhei
ro, dependências de empregada,
área de serviço, e garagem. Alu-
guel desde CrS 7.500,00. Ver no
local e demais informações com
dr. Veiga Lima, rua México, 21,
13.° and., 16 às 18 horas. Tel
S2-4706. (19954) 8
A*,UGA-SE apartamento grande, 3
salas, quatro quartos e demais de-
rendênclas. Avenida Atlântica, 4.022
- apt. 501. Telef. 47-2873. Mobília
dO; (13001) 8
COFACABANA — Aluea-se, em Ia.
locação, apartamento de quarto e sa-
Ia separados, coziiha c. fogão de 3
bocas e lugar p. geladeira e banhei-
ro completo. •— Todas as peças são
de frente e com .vista p. o mar —
Apenas 3 apartamentos por andar. Ver
Av. Rainha Elizabeth, 186 apto. 801,
com o porteiro — Tratar tel. 57-9752.

(5878) 8
COPACABANA — Alugamos a rua
Domingos Ferreira 92 o apartamen
to 1004 (luxo) com 3 quartos, sala,
cozinha, dependências de emprega
da, varandas em mármore, etc. Ver
no local, tratar na EUCI av. Erasmo
Braga 227 — 3.° andar telefone ....
42-1077. (01016) 8

APARTAMENTO DE LUXO
— Aluga-se á Rua Duvivier
21, ocupando todo o andar,
lado da sombra, com três sa
Ias, quatro quartos com ar-
mários de luxo, três varan
das de frente sendo uma com
bar, dois banheiros de côr,
dois quartos para emprega
dos, cozinha, garage, etc. In
formações pelo telefone ..
37-1473. (14052) 8
COPACABANA — Aluga-se á Rua
Maestro Francisco Braga, apto. de
quarto, banheiro e kitch. Tel
45-7483, D. Dagmar. CrS 2.800,00.

(13038) 8
APARTAMENTO -- Copacabana— Posto 4 — Rua Cinco de Julho
n. 63 — Aluga-se otlmo aparta
mento de frente, 7o andar, com
ampla sala, três dormitórios, oo-
zinha, banheiro, despensa e de-
pendências para empregados. Edi»
ficio novo. Construção sobre pilo-
tis. Aluguel CrÇ 6.000,00. Telefo-
ne 37-9131. (13056) 8
AV. PRADO JÚNIOR 335 APTO 409—- Ed. He de France, primeira loca-
çfio, sala e quarto separados, banh.
completo, kitch. Cr? 3.500,00. Cha-
ves no apto. 601 do prédio 150 da
mesma rua. Adm. Nacional. Av.
Pres. Ant. Carlos 207, 2o pavto. --
Tel. 42-1314. (14154) 8
RUA JÚLIO DE CASTILHOS 34 —
APTO. 301 — Sala, varanda, quar-
to, banheiro completo, cozinha. CrS
3.500,00. Chaves c| porteiro. Adm.
Nacional. Av. Pres. Ant. Carlos 207,
2°. pavto, Tel. 42-1314. (14156) 8
RUA RAINHA ELIZABETH 726—_-
Confortável residência, 2 pavtos.,
hall, 2 salas, varanda, 5 quartos, 2
banheiros, despensa, cozinha, dep.
empregada, garage, jardim e quln-
tal. CrS 12.000,00. Pode ser visitada.
Adm. Nacional. Av. Pres. Ant, Car-
los 207. 2» pavto. tel. 42-1314.

(14151) 8
RUA DOMINGOS FERREIRA 92 —
APTO. 902 — Luxuoso, parcialmente
mobillado, hall, living, terraço, sala
de jantar, 3 amplos quartos, cozinha,
área serviço, dep. empregada, ga-
rage. Cr$ 10.000.00. Chaves c| por-
teiro. Adm. -Nacional. Av. Pres. An-
tfinio Carlos 207, 2» pavto. Tel
42-1314. (14149) 8
COPACABANA — Rua Raimundo
Corrêa 20, apto. 302 — ótimo apto.
com 1 sala, 3 quartos, hall, banhei-
ro, cozinha, quarto e wc de empre-
gada e área com tanque. Chaves cj
o zelador. Aluguel Cr$ 6.00000. —•
Tratar em Lowndes & Sons, Ltda. —
Av. Presidente Vargas 290, 2» andar,
Seção de Contratos. Tel. 43-0905, Ra-
mal 18. (26965) 8
Alugam-se apartamentos de fren-
te, com dois e três quartos, e de-
pendências' de empregada, em
edifício acabado de construir. —
Ver à rua Pompeu Loureiro n.°
77 e tratar na firma A. Neuman
a rua México n.° 98 — S/305.

(15130) 8
COPACABANA — Alugamos em pri-
meira locação apartamento de 3 quar-
tos, sala, banheiro, cozinha, depen-
dencias de empregada e garage na
Av, Copacabana, 1181 apartamento 404
— Chaves com o porteiro e tratar
com Imobiliária Cintra de Oliveira —
Tel. 43-1981. (14128) 8
COPACABANA — Posto 5 — Alugam-
se à Av. N.S. de Copacabana n. 995,
apartamentos de quarto, saleta, kitch-
nete e banheiro, e de quarto e ba-
nheiro, rom água quente e armário
embutido. Chaves no local com o
Sr. Manoel. Tratar com OTHON L.
BEZERRA DE MELLO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, S. A., à rua Teó
filo Otoni n. 15, 12» pavimento —
sala 1204, (25788) 8
ALUGA-SE em apartamento quarto
de írente e um pequeno de fundos,
com ou sem moveis com ou sem re-
feições. Travessa Santo Expedito n.
1, apto. 201, transversal à Rua Mi-
guel Lemos junto da Av. Copacabana
Posto 5. Tel. 47-7379.

(7769) 8
AV. ATLÂNTICA 1480, Apto. 72 -
Alugo com telefone, luz e.gás insta
lados. CrS 6.800,00 mensais, com 2
quartos grandes, sala, banheiro com-
pleto, cozinha completa com arma-
rios americanos, roupeiro embutido
com 4 portas. Tratar â Av. Atlan-
tica 2536 apto. 201 ou ceio telefone
23-2861. Chaves no local.

(14088) 8
APARTAMENTO MOBILLADO — LE-
ME — Aluga-se rua Anchieta 16
Apto. 701. Edifício Babilônia — 3
quartos, sala, varanda, banheiro, co
zinha, dependências para empregada

CrS 12.000,00. Todo mobillado, com
geladeira e telefone. Contrato 1 anoVer das 10 às 15 horas.

(7762) 8
COPACABANA — Aluga-se excepclo-
nal apto. de sala e quarto amplos e
separados, banheiro em cor. cozinha
completa e magnífica varanda envi-
draçada que íaz outra peça. Todo
atapetado. Lustre de cristal. Ver Av.
N. S. de Copacabana 71 apto 502.
Tratar depois de 16 horas telefone
42-2933. Aluguel Cr» 3.800,00. ' r"

(14092) 8
COPACABANA. Aluga-se confortável
apartamento totalmente mobillado e
decorado. 2 quartos, grande sala, de-
pendências p/ empregada, próprio
para casal de tratamento. Rua Ro-
dolfo Dantas 91 ap. 202. Tratar pe-
lo telefone 37-7471 das 10 horas em
diante. (05836) 8

ALUGA-SE a Rua Barata Ribeiro,
63 o apartamento 601 de írente em
primeira locação em edificio sobre
pilotis, acabamento esmerado todo
pintado à óleo e com armários cm-
DUtidos. Composto de 2 grandes sa-
Ias, 3 espaçosos quartos, cozinha, 2
banheiros, dependências para em -
pregada c vaga na garagem. Alu-
guel 10 mil cruzeiros. Ver no lo-
cal e combinar pelo tel. 42-0920.

(257Í7) i

COPACABANA — Aluga-se um ma-
gnifico apartamento, constando desa-
Ia, 3 quartos, cozinha, banheiro, de-
pendências de empregada, etc. —¦
Aluguel Crf 5.500,00. Ver na Rua
República do Peru, 36, apto. 15.—
Chaves cora o porteiro. Tratar pelo
tel. 37-3044. (101550) í

COPACABANA — Aluga-se è Rua
Domingos Ferreira, 70 em primeira
locação, o apto. 501 de írente só-
mente 2 aptos, por andar, perto da
praia, com sala, varanda,. 2 quar-
tos, banheiro completo corri box (em
cor):, cozinha, quarto e WC de em-
pregada, área com tanque. Ver ho
local Tratar TeL 45-3562.

(2S455) «

RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES.
330 — Trecho Novo — l.a locação —
Final da linha do ônibus 9 — Alu-
ga-se o apartamento 202, com 1 sala,
saleta, 3 quartos, cozinha e banheiro
grandes e dependências de empre-
gada. Ver no local com o porteiro
e tratar com D. CLARA pelo Tele-
fone 57-2778 ou com "Balmeida",
Imobllária e Comercial Ltda. — Tel:
52-2868. ^13325) 8
RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES",

134 — Edificio recém construído —
l.a locação — Apartamento de fino
acabamento — Aluga-se o aparta-
mento 603, com 2 Ralas, 3 quartos,•'Hall" de entrada, 2 varandas, copa
cozinha e dependências de empre-
gada. Ver no local e tratar com"Balmeida", Imobiliária e Comercial
Ltda." — Telefone 52-2868.

(13324) 8
RUA FIGUEIREDO MAGALHÃES,
134 — Edificio recém construído —
1> locação — Apartamento de Uno
acabamento —• Aluga-se o aparta-
mento 302 de frente, com 2 salas, 3
quartos, "Hall" de entrada, 2 va-
rancias, copa, cozinha e dependen-
cias de empregada. Ver no local e
tratar com "Balmeida, Imobiliária e
Comercial Ltda." — Telefone 52-2868.

(13326) 8
AVENIDA ATLÂNTICA. 3150 —
Apartamento 402 —¦ Aluga-se, com
2 quartos, sala, varanda e dependen-
cias. (13392) 8
COPACABANA — Rua Republica do
Peru 238 apto. 701. Alugamos otlmo
apartamento constando de 2 quar-tos, sala com jardim de inverno', ba-
nheiro, cozinha e dependências de
empregados. Ver no local com o
porteiro e tratar na Empresa Brasl-
lelra de Administração Ltda. a Rua
da Quitanda 47, 3.° andar, sala 1 —
Tel.: 22-5827. (28665) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
202 na Rua Xavier da Silveira, 114,
composto de 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro em eflr, quarto e banheiro
de empregada e área com tanque.
Chaves no local ou na portaria.CrS 4.600,00. Tratar no Banco Irmãos
Guimarães — Adm. Bens. Rua da
Quitanda. 80 — Tel.: 52-4165.
LEME — Aluga-se à Hua Gustavo
Sampaio. 576, o lindo apto. número
701,. de luxo, de frente, com tele
íone, hall de mármore, grande li
ving, terraço, sala de almoço, 3
ótimos quartos, banheiro em cor.de-
pendências de empregados, étc. Vá-
rios armários embutidos. Peças cia-
ras. Chaves no apto. 901 do mes-
mo prédio. Tel. 37-2832.

(28496) 8
FURNISHED BRAND - NEW

APARTMENT, oil painted with
telepbone, 3 bedrooma, American
Mattress, living, dlming depén
dendês, abundant water, trans-
portation ad shops near doors.
Basls CrÇ 7.900,00 and guarantee.

Ycars Contract, See form 8 to
p. m. Barata Ribeiro 299, apt.

80^  (16912) 8
COPACABANA — Aluga-se a Hua
Domingos Ferreira, llf o apto. 502,
de ílno acabamento, com 2 salas
pintadas a óleo, 2 quartos, cozinha
banheiro em cor, dependências pa-
ra empregados, com armários embu-
tidos em todas as peças. Cofre com
segredo. Tratar tel. 57-1082. Chaves
com o porteiro. (28110) 8
COPACABANA — Aluga-se~qüarto
bem mobillado. Ambiente fino —
Unlco inquilino. Trocam-se referen-
cias.. Fone: 37-5756.

(13382) 8
COPACABANA — Aluga-se por 10
mil cruzeiros, o apartamento 803,
lateral, da Rua, Paula Freitas, 21,
com duas grandes salas, três am-
pios quartos, banheiro social, duas
varandas, entrada privativa, copa e
cozinha, área com tanque dependen-
eis de empregada. Chaves no lo-
cal com o porteiro.

(13210) 8
COPACABANA — Av. Copacabana,
112 — apto. 801 — Alugamos este
apartamento mobillado, constando de
saleta, sala, quarto, banheiro e co-
zinha. Ver no local com o porteiro
e tratar na Empresa Brasileira de
Administração Ltda., à Rua da Qui-
tanda, 47, 3.' andar, sala 1. Telefo-
ne 22-5827. (05549) 8

FLAMENGO — Alugo apto. Rua Fer-
reira Viana 59, apto. 110, próximo ao
centro, água em abundância, 1 sa-
Ia, 3 quartos, cozinha, banheiro bom
quarto de empregada e dependen-
cias. Tratar com o proprietário Rua
Ferreira Viana 57, apto. 202.

(7790) 10
PRAIA DO FLAMENGO 374 —
Aluga-se o magnífico apartamento
503, sendo de 1 por andar, com 2
elevadores privativos, 3 grandes sa-
Ias, varanda envidraçada, 3 amplos
quartos, armários embutidos, lustres
de cristal, 2 banheiros soclaies, de-
pendências de empregada e gara-
ge. Chaves com o porteiro. Aluguel
CrS 8.500,00. (13128) 10
FLAMENGO i— Rua Senador Verguei-
ro 106 apto, 811. Alugamos ótimo
apartamento constando de sala, quar-
to, banheiro c cozinha. Ver no local
com o porteiro e tratar na Empresa
Brasileira de Administração Ltda. —
A Rua da Quitanda 47 — 3.° andar,
sala 1. Tel.: 22-5827.

(28663) 10

COPACABANA — Av. Copacabana,
112 — Apto. 309 — Alugamos oti-
mos apartamentos constando de sala,
quarto, banheiro e kitch. — Ver no
local com o porteiro e tratar na Em-
presa Brasileira de Administração
Ltda. à Rua da Quitanda 47. 3° an-
dar, sala 1 — Telefone 22-5827.

(5536) 8
COPACABANA — Rua Miguel Lemos
74 — Apto. 404 — Alugamos ótimos
apartamentos novos constando de jar-
dlm de inverno, saleta, sala, quarto,
banheiro completo, cozinha com fo-
gão de três bocas, armários embu-
tidos, área com tanque e lugar para
geladeira — Ver no local das 10 às
17 horas, com o porteiro e tratar na
Rua da Quitanda 47, 3o andar, sala 1
— Tel. 22-5827, com a Empresa Bra
sileira de Administração Ltda.

(5539) 8
COPACABANA — Aluga - se
apartamento, quarto, banheiro e
kitchinete, mobilado para casal, a
partir de CrÇ 2.500,00. Telefone
37-4042. (1029) 8
ALUGA-SE, com refeições, A Rua
Santa Clara, um ótimo e mobillado
quarto para casal. Informações pelo
telefone 57-3153. (14Í04) 8
ALUGA-SE no Edifício D. Alberto
à Rua Constante Ramos, 162, o apto.
202, em 1.» locação (um por andar)
elevador privativo, acabamento de
luxo, com 2 salas conjugadas, 2 bons
quartos, vários armários embutidos,
um dos quais mede 5 metros, ba-
nheiro social, sala de almoço, cozi-
nha, área com tanque e quarto com
banheiro para empregada, indepen-
dente do corpo do apto.. Aluguel:
Cr$ 7.000,00. Tratar com o Dr.- Os-
valdo — Secção Imobllária Banco
Irmãos Guimarães — Rua da Qui-
tanda, 80 — Telefone 52-4105. Tra-
tar no Banco Irmãos GulmarSes —
Adm. Bens. Rua da Quitanda, 80 —
Telefone 62-4165. (13306) 8
COPACABANA — Aluga-se em 1."
locação o apartamento 102 da rua
Bulhões de Carvalho, 173, com: sa-
leta, sala, quarto com armários em-
butldos, hall, banheiro, cozinha e
varanda. Todo pintado a óleo e com
lustres. Chaves com o porteiro
Cr? 3.700,00. Tratar no Banco Irmãos
Guimarães — Adm. Bens. Rua da
Quitanda, 80 — Telefone 52-4165.

(13293) B
COPACABANA — Aluga-se otlmo
apto. de saleta, sala, 3 quartos, de-
pendências completas de empregada
e garage — Ver com o porteiro a Rua
Figueiredo Magalhães 88 apto. 803.

(13151) 8
APART. COPACABANA. Aluga-se de
luxo em Rodolfo Dantas n. 40 apart.
902 esquina N. S. Copacabana com
sala 4 quartos. 2 banhs. jard. inv.,
garage, copa cozinha dep. empr.
Tratar e ver no local ou tel. ..
37-2185.  (13083) 8
APART. COPACABANA. Aluga-se
Barata Ribeiro 141 apt. 404 Semi
mobiliado com telefone — sala 3
quartos, banho copa cozinha e dep.
empreg. Tratar pelo telefone 57-6663
chaves no apart. 403. (13082) 8
POSTO 2 — Alugo apto. 602 da rua
Rodolfo Dantas 85, de írente. Ia. lo-
cação, constando de quarto e sala
conjugados, banheiro completo, co-
zinha americana e tanque de lavar
roupa. Aluguel 3.000,00 — Ver com o

gortelro 
e tratar com OLYNTHO RI-

EIRO — à rua Júlio de Castilhos 25
apto. 1202 — tels. 47-1841 e 47-5885

(149) 8

POSTO 6 — Alugo por 1 ano o apto.
402 da rua Raul Pompéia 240, esq.
de Sá Ferreira, de frente, constando
de 2 salas, jardim de inverno, 3 quar.
tos, banheiro, cozinha, dependências
de wnpregada, área com tanque, ar»
mários embutidos e garage — Alu-
guel 8.000,00 — Ver das 8 ás 11 hs.
e tratar com OI.TNTHO RIBEIRO à
rua Júlio de Castilhos 25, apto. 1202
— tels. 47-1841 e 47-5885. (151) í

/

ALUGO otlmo apartamento em ca-
sa de 2 pavimentos'* rua Siqueira
Campos 253 apto. 201 com 3 quartos
sala, cozinha, banheiro completo e
área de serviço com tanque. Ver no
local, chaves no apto. 101 • tratar
cora Fernando pelo telefone 52-3833
Ramal 39 ou no próprio apto. 101 c|
D. Tereza. (00129) 8
EDIFÍCIO CAMÕES — Av. Atlântica
2440 esquina de Figueiredo Magalhães

Neste suntuoso edificio acabado
de construir, alugamos magnífico
apto. 1.102 de frente com duas va-
randas, uma sala, 3 quartos, banhei-
ro social completo, cozinha, área de
serviço com tanque e dependências
para empregada. Chaves com o por-
teiro e tratar na Seção de LocaçcSs
do Banco Imobiliário e Comercial
S. A. a Av. Erasmo Braga n.° 255-A
Sobreloja, no horário de 9,30 as 17
horas, pelo telefone 52-3833 — Ra-
mal 41. (00138) 8
POSTO 3 — Alugo o apto. 1003~da
rua Inhangá 33, Ia. locação, c. linda
vista, constando de sala dupla, jar-dlm de Inverno, 3 quartos com ar-
mários embutidos, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha, magnifica área com
tanque em mármore, quarto e banhei-
ro de empregada e garage — Aluguel
Cr$ 8.000,00 — Ver no local com o
encarregado até á3 16 horas e tra-
tar com OLYNTHO RIBEIRO a rua
Júlio de Castilhos 25, apto. 1202 —
Tels. 47-1841 e 47-5885. (150) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
401 da Av. N. S. Copacabana n.° ..
256 próximo ao "Lido" e Copacabana
Palace Hotel, constando de 2 quar-tos, sala, fcàshêüro e kitchnete. Alu-
guel mensal: ^Ciift 5.300,00. Chaves r.a
portaria e tratar- 'na Organização Téc-
nica Imobiliária Norma Ltda. Rua d»
Carmo n.o 71. 8.» andar, salas 801
e 802. Diretor: Antônio Josá Cepeda.
Corretores e administradores de bens.

(28670) 8
COPACABANA — Rua Francisco Sá,
108 — Apto. 202 — Alugamos magni-
fico apartamento constando de grandesala, vestibulo, 3 bons quartos com
armários embutidos, banheiro em cór,
cozinha, dependências de empregadaVer no local com o porteiro e tra-
tar na Empresa Brasileira de Adml-
nistraçSo Ltda. — a Rua da Quitan-da, 47 — 3o andar, sala 1 — Tele-
fone 22-5827. 1» locação. (5537) 8
COPACABANA — Av. Prado Júnior.
335 — aptos. 714 e 1.216. Alugamos
ótimos apartamentos constando da
sala quarto, banheiro completo, kit.
e quarto de empregada situado no
ultimo pavimento. Ver no local com
o porteiro e tratar na Empresa Bra-
sileira de Administração Ltda., à R.
da Quitanda, 47, 3.» andar, sala 1 —
Telefone 22-5827. (05548) 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
116 da Rua Gal. Barbosa Lima. 203,
com quarto, banheiro, kitchnete.
Chaves com o Porteiro. Aluguel
CrS 2.500,00. Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. Travessa do Ouvidor,
32 — 2.° andar, das 12 ás 17 horas.
Telefone 52-5007. (28570) 8

Flamengo
ALUGA-SE um ótimo quarto bem
mobillado a um senhor que trabalhe
fora, apartamento de ura casal. Tel.
25-4237. (29921) 10

ALUGAMOS otlmo apartamento em
primeira locação com vista para o
mar a Avenida Rui Barbosa 860 apto.
1701 com uma sala, 3 quartos, copa-
cozinha, quarto e WC de empregada
área de serviço com tanque e gara-
ge. Ver no local, chaves com, o por-teiro e tratar na Seção de Locações
do Banco Imobiliário e Comercial S.
A. a Av. Erasmo Braga n,° 255-A —
Sobreloja, no horário de 9,30 as 17|horas, pelo telefone 62-3833 — Ra-
mal 41. (00140)10|
FLAMENGO — Alugo o apto. 809 da
rua Senador Vergueiro 138, 2.» blo-
co, c. hall, boa sala, 2 grandes quer-tos, corredor, banheiro completo, co-
zinha, área com tanque e dependen-
cias de empregada — Aluguel
7.000,00 — Ver no local com o en-carregado até ás 16 hs, a tratar c.OLYNTHO RIBEIRO — á rua Júlio
de Castilhos 25, apto. 1202 — Tels.47-1841 e 47-5885, (156) 10
FLAMENGO — Alugo á rua Almtê.
Tamandaré 41, Edifício Varsóvla, oapto. 202 — constando de quarto, sa-
Ia, banheiro, varanda, kltchnctte earmário embutido — Aluguel 3.000,00Ver no local com o encarregado
até às 16 hs. e tratar com OLYNTHO
RIBEIRO — à rua Júlio de Castilhos
25 — apto. 1202 — tels. .47-1841 e47-5885. (155) Í0
FLAMENGO — Alugo os aptos. 100Ü1003 e 1212 da rua Silveira Martins
30, com sala c quarto, sala e 2 quar-tos conjugados, cozinha, banheiro c.
box, sancas, linda vista para o mar
e jardins do Palácio do Catete. Ver
no local com o encarregado das obras
das 7 ás 16 hs. — Aluguel Cr$ ....
4.600,00 e 5.000,00 — Tratar com
OLYNTHO RIBEIRO à rua Júlio deCastilhos 25 — apto. 1202 — tels. ,'.47-1841 e 47-5885. (154) 10
FLAMENGO — ALUGA-SE um bom
quarto — Moça solteira, séria queralugar a pessoa igual, só com ca(6
e que trabalhe fora — Resposta com
indicação onde pode procurar paraa caixa n. 13405 deste Jornal.

(13405) 10
FLAMENGO — Aluga-se o aparta-
mento 1.023 à Rua Almirante Ta-
mandaré, 41 cm Ia. locação, com:
entrada, quarto, sala, banheiro s
kitch. — Chaves com o porteiro —•
Tratar Banco Irmãos Guimarães —•
Adm. Bens — R. Quitanda 80 — Tel.
52-4165. (13282) 100
FLAMENGO — Aluga-se a ótima íõ-
ja B, á Rua Correia Dutra 84, em
prédio novo — Chaves com o c-ncar-
regado — Tratar Banco Irmães Gul-
marães — Adm. IBens — R. Quitanda80 — Tel. 52-4165. (13283) 10
FLAMENGO — Aluga-se o apto7"602
da Rua Senador Vergueiro 106 de fun-
dos com sala e quarto conjugado, ba-
nheiro e cozinha — Chsves com o
porteiro — Aluguel Cr$ 3.100,00 —
Tratar na Auxiliadora Predial S. A.Travessa do Ouvidor 32 — 2.»
andar das 12 às 17 hs. Tel. 52-5007.

(28570) 10
FLAMENGO — Rua Senador Verguei-
ro — Aluga-se confortável quarto, a
pessoa de trato, com grande terraço,
ótima vista e próximo à Praia de Bo.
tafogo — Trocam-»*- referências, daj
12 âs 16 — Tel. 25-1588.

(28601) 10
FLAMENGO — Rua Almirante Ta-
mandaré 63 — Aluga-se vaga na ga-
rage. Tratar na Empresa Brasileira
de Administração Ltda. — Rua da
Quitanda 47, 3o andar, sala 1 -- Tele-
fone 22-5827. (5534) 10
SENHORA de responsabilidade pos-
suidora de telefone procura quar-
to mobillado dando preferência a
entrada endepe- 'ente. Entre Flamen-
go e Laranjeiras. Favor telefonar
45-7541. »»83) 10

ALUGA-SE o aparwmento 907 da
rua .""vclra Martins, 30, com 1 quar-
to, 1 sala, (separados) banheiro, co-
zinha. área de serviço. Preço Cr*
3/00,00. Tratar Casa Bancária Mo-
raes Maisct. Av. Erasmo Braga. 277
salas 101 c 102. UXOi) 10
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Gávea
2.° Caderno

GÁVEA — Aluga-se ã rua Jardim
Botânico n. 588 otlmo apto. n. 302
de sala, 2 grandes quartos, banheiro,
cozinha e demais dependências para
empregada — Aluguel Cr$ 4.000,00 —
Chaves por favor no 301 e tratar com
SOBRAL & SOBRAL — S.A. — pelo
tel. 57-3133. (13238) 11
GÁVEA — Aluga-se em primeira lo-
cação, o apto. 401 da Rua Rodrigo
Otávio 125 — próximo a praça Santos
Dumont, de frente, com 1 sala, 2
bons quartos, cozinha, banheiro com.
pleto e dependências de empregada -
Aluguel Cr$ 4,500,00 — Chaves no
apto. 201 do mesmo Edifício c. Sr.
Rodrigo — Tratar à rua São José 50— 9." andar grupo 902 — Tel
42-1338 e 32-7865. (13311) 11
ALUGA-SE no edificio Maryza á rua
Bogari n, 73, (Fonte da Saudade) —
lado da sombra, o apartamento n
302, no 2.° andar, com 3 ótimos quar
tos, sala, varanda, quarto e depen-
denclas de empregados, etc. — Todos
os quartos e sala são de frente, des-
cortinando excelente vista pari
goa — Aluguel CrS 4.800,00 e taxaTratar à rua 1.° de Março n. 119
,das 14 âs 18 horas com Nelson.

(13261) 11
GÁVEA — Av. Niemeyer — Aluga-
se ótima residência, próxima ao Gá-
vea Golf Club, em centro de terreno,
com grande living, 3 amplos quartos,
banheiro copa, cozinha, dependên-
cias de empregada e garage — Ver
à Praça Comandante Celso Pestana
32 — Chaves com sr. Jair, no n. 12
da mesma praça. — Tratar Ban-
co Irmãos Guimarães — Adm. Bens.R. Quitanda 80 — Tel. 52-4185.

(13281) 11
APTO. MOBILIADO LAGOA —
Aluga-se com telefone; ver e tra-
tar Av. Epitácio Pessoa 1776
apto. 201. Sáb. e domingo das 9
às 17. (11474) 11
«fVVVWVVVVVVVVaAA.rtA^«AA>>^>yN->^,^^

Ipanema
IPANEMA — Primeira Locação —
Aluga-se a Rua Barão da Torre n.°' 214 o aparamento n.« 201 de frente
constante de 3 quartos, sala grande
dependências empregada e garage. —
Ver e tratar no 

"local 
ou pelo telefo-

ne 23-4313. (00038) 12
CASA RESIDENCIAL — Família
americana deseja alugar em Ipanema
ou Leblon, que tenha 4 quartos, 2 ba-
nhelros, sala ds visitas, sala de jantar, garage, jardim, 2 quartos e ba-
nheiro para empregadas. (13186) 12
IPANEMA — Alugamos quarto com
banheiro de chuveiro e wc junto a
praia, em frente ao Jardim de Alah.
Aluguel Cr$ 1.500,00 mensal. Av.
Epitácio Pessoa 22, chaves com por-teiro. Tratar na Imob. Lemos Ltda.
Av. Nilo Peçanha 26, sala 702. Tel.
22-2483. (15132) 12
IPANEMA — Loja — Alugamos lu-,
xuosa, com piso em cerâmica branca,
para comércio fino ou Banco, área
100 m2. — Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA. — à Av. Nilo Peça-
nha 26, sala 702 — Tel. 22-2483.

(15133) 12
IPANEMA — Alugamos rico e luxuo-
sos apartamentos, 202, 302 601 e 701— com 2 grandes quartos, 2 salas, ba-
nheiro luxuoso, dependências decria-
do, cozinha, área de serviço etc. -
á Rua Visconde de Pirajá, 261 — Tra-
ttar na 'MOBIL*, ÁRIA 'LEMOS LTDA.
à Av. Nilo Peçanha 26 — sala 702 —
Tel. 22-2483. (15134) 12

IPANEMA — Alugam-se à Rua Al-
berto de Campos 51 os aptos. 109,
208 o 310 contendo cada um: uma
saleta de almoço, dois quartos, ba-
r" 'ro completo, cozinha e gara
ge. Aluguel Cr? 3.600,00. Ver no lo-
cal a qualquer hora e tratar com
o dr. Geraldo Borges, á Rua De-
bret 23, 2.o andar, sala 212, das 17,00
às 18,30 horas. Tele: "ie residência
27-2231. (25186) J2
VISCONDE DE PIRAJÁ' —~ÃÍuga-
se o apartamento 801 do Edifício
à Rua Visconde de Pirajá, 599. Tem
3 quartos, duas salas, saleta e de-
mais dependências de empregados.
Vista deslumbrante para a Lagoa e
para o mar. Aluguel Cr? 7.000,00.
Ver e tratar com o porteiro, Tra-
tar pelo telefone 47-7304.

(0008°) 12
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lacarèpaguá
JACAREPAGUÁ -- Casas novas
— Alugam-se casas acabadas de
construir, com varanda, sala, dois
quartos, quarto e WC para cm
pregados, entrada para carro; luz
elétrica, fogão a gás, água pro-
pria em abundância, em rua cal-
sada, á rua Araguaya n. SIS, na
Freguezia. — Preço Cr$ 3.000,00
com fiador ou deposito. Chaves
com n vigia, das 7 ás 18 horas,
diariamente. Tratar pelo telefone
42-3036 ou aos sábados e domin-
gos no próprio local com o Sr.
Marques Pereira.

(12051) 13
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Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO - Alugamos na
Rua Visconde da Graça, 169 o apar-
tamento 202 de 3 quartos, sala, banhei-
ro, cozinha e dependências. Ver no
local com o porteiro e tratar com
Imobilária Cintra Oliveira — Te-
lefone 43-1981. (14130) 14

IPANEMA — Aluga-se quarto conju-
gado e 1 sala de frente ao mar —
Ãv. Vieira Souto n. 168.

(7760) 12
IPANEMA — Aluga-se apto. térreo
com jardim, varanda. 2 qts. 1 sala,
coz. banh. dep. malas, qt. empreg.
abr, 'auto. R. Saddock de Sa 243
(P. da rua Montenegro). Chaves no
3° andar. Tel. ,47-3828.

(77-38) 12
IPANEMA — Apartamentos — Alu-
gam-se em primeira locaçáo, com
sala, 2 quartos e demais dependên-
cias. Edificio de 4 andares sobre pi-lotis, com elevador e fino acabamen-
lo. Ver Rua Farme de Amoedo 82,
com o porteiro e tratar com Cavai-
cantl, na ''Construpan Ltda." Rua
São José 85, 2" andar, sala 214 —
Tel. 42-3520. (14019) 12
IPANEMA — Aluga-se apartamento
espaçoso e bem dividido térreo, de
í-?iite, constando de sala, saleta, va-
randa, envidraçada, dois quartos, ba-
nheiro, grande cozinha dependências
de empregade, área, quintal, em edi-
ficio de seis apartamentos, com jar-
dim na frente, em rua sossegada,
água em abundância. Ver rua Alm.
Sadock de Sá, 246, ap. 101 e tratar
com o proprietário pelo tel. 27-6186.

 
' (12121) 12

ALUGA-SE apartamento ocupando
todo andar em Edifício de três pavi-
mentos, com ampla, sala, três quar-
tos, cozinha, copa, banheiro com box
e dependências empregada à rua Ba.
rão de Jaguarlbe 377 apto. 301 —
Chaves por favor no apto. 405 —
Informações pelo tel. 47-1305.

(5873) 12
ALUGA-SE â rua Alberto de Campos
n. 51 ótimo apto. ri. 113, de sala, 2
quartos, banheiro completo c cozinha— Aluguel Cr? 3.700,00 com direito
a uma vaga na garage — Ver no lo-
cal c informações com SOBRAL &
SOBRAL S.A. — pelo tcl. 57-9133.

(13243) 12
ALUGA-SE bom apartamento com
linda vista sobre a lagoa, 3 quartos,
2 salas, 2 banheiros, copa, cozinha,
• dependências dc empregada — Ver
no local Av. Epitácio Pessoa 798 —
apto. 201 — Telefone 47-2179.

(28584) 12
IPANEMA — Alugam-se apartamen-
to de frente com dois quartos e duas
salas e dependências CrS 5.000,00
mensais — Rua Nascimento Silva i.
334 apartamento II — III — Tratar
á Av. Erasmo Braga 227 — salas 606-
7 — das 12 ás 18 horas. (9461) 12
IPANEMA — Aluga-se o apto. 706 da
Rua Visconde de Pirajá n. 463 com
sala, quarto, cozinha, banheiro. Tra-
tar na Auxiliadora Predial S.A. —
Trav. do Ouvidor 32 — 2." andar das
12 ás 17 hs. — Tel. 52-5007.

(28571) 12
IPANEMA — Aluga-se apartamento,
salenta, sala, 2 bons quartos, banheiro
com box, cozinha com fogão de 4
bocas, quarto de emp. e banheiro rie
emp. todo novo em folha — Rua Pru
dento de Moraes -730 — apto. 404.

(28553) 12
CASA DE ESQUINA — acabada dc
pintar, tendo água com fartura —
Aluga-se Cr$ 9.000,00 mensais — 2 pa-vimentos, 2 salas, 3 quartos, demaisdependências, armários embutidos
etc. — Ver a qualquer hora do diaà R. Montenegro 178 — Tratar comdr. André — R. Assembléia 104 — 4."ou pelos telef. 47-0283 ou 22-4988.

 (13327) 12

JARDIM BOTÂNICO — Alugam-sc
apartamentos em primeira locação a
Rua Pacheco Leão n.° 162, a cem me
tros da rua Jardim Botânico com-
postos de vestibulo, saln,- varanda
tres quartos banheiro, copa-cozinha
(c mopintura a esmalte) terraço de
serviço e dependências de empregada.
Otlmo acabamento e com maravilho-
sa vista, 'para o parque do Jardim
Boaanico. Não falta água, rua socega<
da. Aluguel a partir de CrS 5 mil.
Ver de preferencia das 14 as 16 ho-
ras; também pode ser visto fora des-
te horário com o encarregado.

\t (100470) U
ALUGAMOS ótimo apartamento edm-

Sletamente 
mobiliado com geladeira,

rua Visconde da Graça 101 apto.
402, com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro social completo, área de
serviço com tanque, quarto e W.C.
de empregada — Ver no local, chaves
com o porteiro, e tratar na Seção
de Locações do BANCO IMOBILIÁ
RIO E COMERCIAL S.A. — à Av
Erasmo Braga n. 255-A — Sobreloja
— no horário de 9,30 ás 17 horas pe-
lo telefone 52.3833 — Ramal 41.

(134) 14

ALUGA-SE a Av. Epltaclo Pessoa
1578 apartamento no 2.» e 3." pav.
unlco por andar, 2 salas, 3 quartos, 2
frentes, garage, primeira locação
chaves com porteiro. Tratar tel.: .,
26-2320 das 9 as 10 hs. ou 26-6247. -
Lotação Lins-Lagoa.

(13348) 17
Aluga-se ótimo apartamento (Ia
locação) com uma grande sala, 2
quartos, cozinha e dependências
empregada. Prepo 5.000,00, con-
trato 2 anos e bom fiador comer-
ciai. Água em abundância. Av.
Bartolomeu Mitre n.° 50, a 50
metros da praia. Ver.até às 16
horas. (13350) 17
LEBLON — Aluga-se à Av. Ataulfo
de Paiva n. 1015 — ótimo apto. n.
402, de sala, quarto separado, varan-
da, banheiro, cozinha, área com tan-
aue e WC nara empregada — Alugue]
CrS 3.800.00 — Ver no local e infor-
mações com SOBRAL & SOBRAL S.A.— pelo tel. 57-9133. (13241) 17
LEBLON — Alusra-se o apto. S-103 á
Rua Igarapava 35, com; sala, 3 quar-tos. cozinha, banheiro, área com tan-
que, hall. dep. de empregada « ga-rase — Chaves no local — CrS ....
4.500,00 -- Tratar Banco Irmãos Gui-
marães — Adm. Bens. — R. Qui-tanda 80 g» Tel. 52-4165. (13279) 17
ALUGA-SE — L-v,on apto. térreo
frente 3 qs. sala, dep. emp. ahun-
dânciâ dágua, garage, grande área.
CrS 6.000,00. Vr Humberto Campo*
957 ou tel: 47-3425. (12148) 17
LEBLON — Aluga-se esplêndida ca-
sa com 2 salas, jardim de inverno,
5 quartos, '-pendências, gan>»<\ To-
l"f. 27-6434, (07779) 17

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se no
prédio da rua Maria Angélica n. 332
— o apartamento n. 101, com ampla
sala, três bons quartos, varanda, co-
zinha, banheiro em cor com box, área
de serviço, garagem, banheiro e bom
quarto de empregada — Ver e tratar
a rua Eurlco Cruz n. 27 — Aluguel
Cr? 5.000,00. (28585) 14
J. BOTÂNICO — Aluara-se ótimo
apto. área de todo o andar com
peças amplas e armários em<
butidos. Tem garagem e não fal
ta água. Aluguel CrS 7.560,00
Ver a rua Jardim Botânico 295
Apto. 301. 46-5854.

(29930) 14
JARDIM BOTÂNICO. Aluga-se á Rua
Pery 64 apt. 301 apartamento de
írente, cm belíssima vista para o
mar, Lagca c Jockey. Peças c.a
ras amplas, com 3 quartos, sendo
um com armário embutido, sala, jar-
dim de i- verno, banheiro, cosinha
com armários dr aço e dependên-
cias de empregada, área de serviço
com tanque revestido de ladrllhos.
Aluguel, -".r" 5.000,00. tel: 46-5733.

(2S513) 14

Laranjeiras
ATENÇÃO. T arar.jelras, em l.a lo-
cação Aluga-se magníficos aptos, de
frente eom ampla vista. Ve* e tra-

a Rua Conde de Avelar n. 56,
final do Bonde 2 entrada pela Rua
Cardoso Júnior. (23953) 16

LEBLON — Aluea-se aoartamento
tendo 2 nuartos, 1 sala, banheiro e
cozinha, área com tanaue e ?Adas
í p«- 'êr '-.r dc ermresada. Rua
Carlos Gols 122 apto. 302.

(2M4) 17
LEBLON — Alupam-se apartamentos
de luxo em prédio de esquina sobre
pilotis, um por andar constando de
1 living, 1 sala, 3 quartos, 2 banhei-
ros sociais de côr, cozinha, quarto e
WC. de emnregada. área de serviço,
local para automóve'. armários em-
butidos, etc. Ver à Rua General Ve-
nânclo Flores, 336, e tratar á Rua 7
Setembro, 141, 3°. andar. Tel
#3-0777. (13340) 17

°mra da Bandeira
BARÃO DE IGUATEMT 71 — ÃIÜ-
go porão corrido pssoelhado 5x7 pa-
ra residência familia grande » ten-
do banheiro privado. Preço CrS....
1.800.000 fiador ou depósito. Aoanhar
chaves com Lowndea e Sons, à
a Av. Presidente Vargas, 290, segundo
andar, tel. 43-0905.

(15088) 19
PRAÇA DA BANDEIRA — 1" loca-
cão — Aluga-se o apto. 1.202 & Praça
da Bandeira, n. 179, com: auartb. sala
coz'nha e banheiro completo. Chaves
com o zelador. Tratar BANCO IR
MÃOS GUIMARAFS — Adm. Bens
R. Quitanda, 80. Tel. 52-4165.

(13285) 19
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Rio Comando
RIO COMPRIDO — R. TENENTE
VIEIRA SAMPAIO N. 154 apto. 403.
Aluga-se 3 quartos, sala, varanda.", ba-
nheiro completo, dependências de
empregados. Primeira locação. Inf.
local sábado e domingo das 14 às 16
horas. tel. 57-4090. (13267) 22
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ALUGA-SE o apartamento n. 106 doedificio "Maria-Fernanda" sito à ruaClovls Bevllacqua n. 86, a vinte pas-sos da rua Conde de Bonfim, comtodas as comodidades à porta, tendodois quartos, sala, hall, banheiro co-zinha, dependências para empregada
e ótima garage. Trata-se no loca' como zelador Antônio ou no apto, n. 201.
MUDA — Rua Garlbaldl 71, apto.301, aluga-se com 3 quartos com ar-márlos embutidos, sala,*1 saleta, quartode empregados, dependências  Aschaves estão no apto. 201 — Tratarcom o dr. Mendes tels. 52-6817 c37-4282. (103) 27
TIJUCA — Aluga-se casa na avinlda Paula Souza n.° 384 perto do Ins-tituto de Educação e do Colégio Mi-litar, somente para residência tele-fonar antes para telefone 57-0923 —
Preço 5 mil cruzs,
.__ (13351) 27

TIJUCA — Aluga-se amplo aparta-mento a Rua Dezembargador Izldro55, apto. 201- um por andar com 1sala, 3 quartos, banheiro e cozinha"
quarto e banheiro de empregada áreaetc. Chaves na Rua Baião Pirassl-nunga 81 — Tratar na Prolab a Rua
Quitanda 45-A — 6.", salas 60214 —
Aluguel 5 mil cruzs. '

 (13345) 27

Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR Alugamos
na Praia da Olaria, 371 casas c/
2 e 3 quartos, sala, coxlnha, fo-
gão a gás, banheiro, entrada para
automóveis e quintal, chaves no lo-
cal com Adão, tratar na E. U. C. I.
Av. Erasmo Braga, 227, 3.° andar te-
lefone 42-1077. (11525) 34

TIJUCA. AUga-se uma boa casa nomelhor ponto de H'*ock L-bo
próximo a rua Afionso Penna, bomclima de montanha, em rua par-tlcular, que vai dt rua Barão deItapágipe a rua Haddock Lobo, com3 quartos sendo um no terraço 1
grande sala, com sancas, 1 cozinhabanheiro completo, banheiro de em-
pregado, grande terraço todo ladrilha-do não falta água, a rua Earf deI*-pagipe 386, c.za 5, -haves na ca-sa 4, 2.« p-r favor, pode entrartamb-Jkn pela ru= Haddock Lobo 375,N. B. Essa casa foi toda reformada
com material novo, aluguel 4.500,00.
Bom fiador telefone 27-0959 José,
(a Rosallna). (2S505) 27
TIJUCA — Alugo á R. Conde Bon-
fim n. 277, junto á Praça Saens
Pena ótimas salas de frente para
qualquer ramo de. negócio bem co-
mo quartos e v: jas para pessoa'decentes. Exijo e dou referências.
T ata-se no locai. Fone: 2R-RRS7 «0.
brado. (2MÒ9) 

27
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Uns Vasconcelos
LINS DE VASCONCELOS — Clima
superior — Aluga-se casa vazia, na
Rua Aquldabã n. 436, com 1 quarte.sala, cozinha banheiro completo
varanda quintal etc. — Aluguel
de 2.500,00 cruzeiros — Condução
à porta. Tratar tom os procuradores:Organização Técnica Imobiliária Nor-
ma Ltda. à Rua do Carmo 71 8.» an-
dar, salas 801 e 802. (15137) 28
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'fhúrbios da Central
CAMPO GRANDE — Aluga-se apar-
tamentos 2 q, sala, banheiro .cozinha,novos. Rua Flora 150 tratar no lo-
cal domingo até ao meio dia ou
Fone 43-0630 com CRUZ.
MEIER — Rua Carollna Santos 127
A c|I apto. 101 — Magnífico apto.
térreo, com hall, sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, grande área — Cr$
2.800,00. Chaves com zelador — Ad-
minlstradora Nacional — Av. Pres.
Ant. Carlos 207 — 2." pav. — Tel.
42-1314. (14150) 29

Santa Teresa
SANTA TERESA - Aluga-se aparta-
mento tendo grande sala de iantar.
sala de entrada, três quartos,. 2
banheiros, grande copa e cozinha,
Ver e tratar a Rua Monte Alegre
470 apto. S. 101 serve qualquer bonde
menos Paula Mattos, saltar no lar-
go de Vista Alegre, Preço CrS .
4.500,00. (OSI.SO) 23
SANTA TERESA — Aluga-se nor
CrS 4.500.00 o apto. 201 da Rua
Triunfo, 62 com saleta. sala. 2 quartos,'dep. completa dr> empregada, va
randas. Pede-se referências e fia-
dor chaves no 102 infofmpr-õcs pelo
tel. 22-0492. (07748) 23
SANTA TEREZA — Aluea-se o ma-
gnlflco apartamento S-203, da Rua
Monte Alegre, 248 constando de
amplos quartos, grande sala, multo
boa varanda, demais dependências
inclusive de cmnrcgndas. Não fal
ta água. Aluguel CrS 4.500,00. Ver
no loca" com o Sr. Thadeu e tra
tar com Batista, telefone: 33-4730.

 (g5667) 23
SANTA TERESA. Aluga-se ótimo

LARANJEIRAS — Aluga-se maravi- apartamento com 4 quartos, 1 sala
lhoso apartamento de frente, à Rua jardim de Inverno demais depen-
Alice 1266, constando de sala, 3 quar- dências e varanda com vista pantos, cozinha, banheiro e luxo, gara- a cidade. Ver no loca' á Rup EU-
ge, jardim e dependências p. empre. zeu viScontl n. 441 Sub-solo 101 Lí
?!d,.L7" •talormaçOes pelo tel. ...... do França. Sábados e domingos das
45-9995. i«MJ?iA8 14 às 17 horas nos demais dias Tcl

05 — Ramal 830 — Adhemar.
(286%) 23
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Leblon

TRANSPASSA-SE o contrato de alu-
guel do apartamento n. 805 da ave.nida Henrique Dumont, 85 — cons-tando de sala c quarto, etc. a quemíioar com os modestos moveis e uma
geladeira Brastemp quase nova —
Aluguel de CrS 3.500.00 — Tratar nolocal.  (13320) 12
IPANEMA — Avenida Epitácio Pessoa
1576 — Apartamento 101 — Alugamos
ótimo apartamento .constando de 2salas. 3 quartos, banheiro, copa, co-linha, dependências de empregados
área de serviço, garage. Ver no localcom o porteiro e tratar na EMPRE-SA BRASILEIRA DE ADMINISTRA-
CAO LIMITADA, à Rua da Quitanda
ÍI-.Jü' andar' sala - - Telefone22-5827. (5540) 12
ALUGA-r 2 ót<ma • 'dência, dêírente, com 2 quarios, sala. cozi-
nha, 2 grandes varandas e depen-
dências de empregada. Água com
fartura. Rua Montenegro n. 164 -
apto. «"' — Ipare-*" Aluguel: —
CrS 4.600,00. Tel, 27-6763. Pode ser
vista no local. (3**fll) 12
IPANEMA — Aluga-se apartamento
dc frente à Rua Bar5o de Jagua-
rlbe 133, de l ampla sala, 2 quar-tos, banheiro, cozinha e dependên-
cias de empregada. Chaves no apto.
201. Aluguel Cr} 4500. (07739) 12

LEBLON — Aluga-se apartamento
de frente com 3 quartos, Indepen-
dentes, sala, banheiro boa cozinha
grande área de serviço quarto de
empregada garage não falta água. Rua
.'.lmirante Gullhem 404 apto. 201.
(Antiga D. Pedrlto), chaves no lo-
cai. Trata-se Rua Urugualana 118,
sr'a 410 aluguel. CrS 5.000,00.

 (26952) 17
LEBLON —Rua Aristídls Espíndola
n. 8. Aluga-se o apartamento 102
dêsse edificio, de frente, perto da
praia, com 2 bons quartos, sala, co
zinha, banheiro social, quarto e ba
nheiro de empregada e demais de
pendências, Tem garage. Chaves com
o encarregado Sr. Geraldo. Tratar
à Rua da Quitanda 185. 6o andar, te-
lcfones 23-1392 e 23-4182, diariamente
das 9 às 17 horas. (27594) 17
ÃLUGA-SE apto. por 2.000 cruzs. com
saleta grande e arejado quarto, ba-
nheiro e kitch. à Rua Humberto de
Campos 827, esquina da Av, Bartolo-
meu Mitre e prox. à Praia do Leblon.

(14040) 17
LEBLON — Alugo por 4 mil cruzei-
ros Apto. de 2 quartos, sala, banhei-
ro, cozinha, quarto c banheiro para
empreg. c tanque. A rua Dias Fer-
reira 647 apto. 303. Deposito ou bom
fiador. Tratar à Rua Senador Dan-
tas 20, 10° andar, sala 1009. Telefone
52-1900. Dr. Lindolfo. (15102) 17
LEBLON — Alugo no melhor ponto
do Leblon em primeira locação, apar-
.tamento com 3 quartos, 1 sala, de-
pendências de serviço. Não falta
água. Ver & rua General San Martin
n. 820, chaves com o porteiro.

(28638) 17
LEBLON — Av. General San Mar-
tin n. 820. Nice apartaments, wlth
living room, dküng room, tree bed
room, garage. (28637) 17

APARTAMENTO — Aluga-se, are
jado, e moderno, vista para o mar,
a 10 minut : do largo Carioca, sa-
Ia, 2 quartos, banheiro e cozinha.
Rua Gonçalves Fontes 28. Chaves no
apto. 401 transversal à ladeira de
Santa Teresa. (11499) 23

São Cristóvão
ALUGA-SE ótimo apartamento com 3
quartos, sala, saleta, copa, cozinha
banheiro e mais dependências de em-
pregadas à Rua Gustavo Cordeiro de
Faria 527. iunto ao Largo do Pedre
gulho por Cr$ 4.500,09. Fone 23-0566

(9568) 24
BENFICA — Aluga-se a ótima loja B
ft Rua Senador Bernardo Monteiro
212, com área dp 66,5 m2. Chaves
com o zelador. Tratar BANCO IR
MÃOS GUIMARÃES — Adm. Bens
R. Quitanda, 80 — Tel. 52-4165.

(13287) 24
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Vila Isabel
VILA IZABEL — R. Conselheiro
Otaviano 85 apart. 101. Transfiro
o contrato de locação dêstè apart.
constituído de sala, 2 quartos de-
lendínclas completas. Alutmel CrS ..
3.000,00. Ver no local diariamente,
rté 10 horas apenas. (01021) 26
VILA ISABEL — Aluga-se ótimo aoto,
201 à Av. Vinte e Oito de Setembro,
399, com: saia, 3 quartos, cozinha, ba
nheiro, área com- tanque e w.c. de
empregada. Chaves no bar do mesmo
oredio. Tratar BANCO IRMÃOS GUI-
MARÃES — Adm. Bens. R. Quitan
da, 80. Tel. 52-4165. (13288) 26

ALUGA-SE o apartamento da rua
Ataulfo de Paiva 1015. 3.500 cruzei-
ros e taxas. Chaves com o porteiro.
Tcl, 37-1715. (14107) 17
LEBLON — 1* Locação — Aluga-se o
apto. 801 de frente, com: sala, quar-
to, hall, cozinha, banheiro, área com
tanque, varanda e WC de empregada.
Chaves com o zelador. Av. Ataulfo
de Paiva. 1015. Tratar BANCO IR-
MÃOS GUIMARÃES — Adm. Bens.
R. Quitanda, SO. Tcl. 52-41-S5.

(14277) 17
LEBLON — Aluga-se ótimo apto. 103
A rua Alberto de Campos, 67, com sa-
Ia, 3 quartos, cozinha, banheiro com-
pleto, área com tanque, dep. de em-
pregada e GARAGE. Chaves com o
zelador, sr. Manoel Abrantes. Aluguel
Cr$ 5.000,00. Tratar BANCO IRMÃOS
GUIMARÃES — Adm. Bens. R. Qui-
tanda. 80. Tel. 52-4165. (13278) 17
LEBLON 

~'*Ãluga-se 
o apart. 303

da Av. Bartolomeu Mitre 990 por
Cr) 3.200,00 com 1 sala, 1 quarto,banheiro completo c cozinha com
fogão a gás. Chaves com o porteiro.
Trata-se com o proprietário pelo te-
lefone 27-0806. (0101*) 17

IPANEMA Quarto. Aluga-se um mo-
blliado a pessoa de respeito que tra-
balhe fora, Unlco inquilino, ParSo
da Torre 1C1 apto. 208.

(13IM) 12
IPANEMA — Aluga-se dc dois porandar com varanda, salão, saleta,
tré-s quartos, demais dependências,
novo, perto Jardim Alah na Rua Vis-
conde Pirajá, 881, apto. 802. — Alu-
guel 6.000 cruzeiros. Chaves eomoencarregado snr. FRANCISCO, p**-to Cine Astorla. Tratar pelo telefo-
«•; «-75». (Í8495, 12

LEBLON —- Aluga-se, em primeiralocação, todo de, tente, bela vista pa-ra o mar, com sala espaçosa, varanda
de inverno, pequena varanda, 2 quar-tos, banheiro, cozinha e dependên-
cias de empregado. — Preço CrS ..
4.500.OO — Ver no local R. Ataulfo de
Paiva 1168 — apto. 70Í com o por-telro — Tratar telefone 26-7687.

(55.11) 17
luga-se à Rua Rainha

131, apartamento 101,
LEBLON - Al
Guilhermlna,
frente, 1.» andar, alto, sombra. 2 sa-
las, 2 quartos, banheiro. cor, box, co-
zinha, área e dep. serviços comple-
tas, ampla garaaeAt, tem água —
Chaves com porteiro NourlvaT. Infor-
mações tel. 45.0513., (26869) 17

VILA ISAP-L. Aluea-se belo apt.
linda vista, todos cômodos de fren-
te. ; oxlmo Colégio Militar e Inst.
Educação, alto, 2 elevadores, novo,
2 quartos, sala, cozinha, 2 varan-
das, área com tanque. W. C. c quar*
to de empregada, abrigo p/ carro.
Ver Av. Maracanã 577, ap. 501.

(2*5"») 28

ALUGA-SE o apartamento 202 à
Rua Dr. Heleno Brandão n. 81 (Pra-
ç Sete) com saleta. sala, 2 quar-
tos, banhelr completo e ouarto dc
empregada. Preço CrS 3.000.00. Tra-
tar pelo telefone 43-4320 na segun-
da-felra. (11509) 28
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Tijuca
TIJUCA — Atrás Praça Saenz Pe-
na, aluga-se casa '.érrea com gran-
de sala, 4 quartos, copa, demais de-
pendências, quarto e banheiro de
empregada, quintal, jardim te mcls-
terna própria para 6 mil litros dá-
gua mai- duas caixas também com
garage. Vi e tratar 4 Rur Dona
Maria 49 com c Proprietário. Depois
das 10 hprs. (1SI12) 2
TIJUCA — Aluga-se otlma casa à
Raaa Amaral, 26. com 3 salas, 3 gran-
des quartos, sala de almoço, banhei
ro, copa-cozinha, terraço, varanda,
área com tanque e dep. de empre-
gada. Chaves no apto. 102 — fundos.
Tratar BANCO IRMÃOS GUIMARÃES
— Adm. Bens. R. Quitanda. 80 —
Tel. 52-4165. (13284) 27
TIJUCA — Alugo ótimo apartamento
de frente, sala, 2 quarios e demais
dependências, banheiro em cór, à Rua
Andrade Neves. 536 apto. 202. Aluguel
Crf 4.200,00. Chaves e informações no
apto. 302 do mesmo prédio.

(9458) 37

SAO FRANCISCO XAVIER — Alu
gamos ótimos apartamentos,- em primeira locação, à rua 24 de Maio, 215
com 3 quartos, sala .cozinha, banhei-
ro, quarto e W.C. de empregada e
área de serviço com tanque. — Ver
no local, chaves com o porteiro, etratar na Seção de Locações do BAN-
CO IMOBILIÁRIO E COMERCIAL
S.A. — à Av. Erasmo Braga n. 255-
A — Sobreloja, no horário de 9,30 ás
17 horas, pelo telefone 52-3833 — Ra-
mal 41. (132) 29
MARECHAL HERMES — Aluga-se
a Av. Intendente Magalhães no Jar-
dim Sulacap, em írente ao Campo
dos Afonsos, casa nova com 1 sala,
3 quartos, banheiro completo, cozi-
nha com fogão Ultragaz, varanda, e
grande quintal. Terreno de 12x40. CrS
2.200,00 mensais com fiador. Ver arua Quatro n." 291, Chaves por fa-
vor no 267 da mesma rua. Tratar
a Av. Rio Branco 151 sala 403, tel.:
32-7536 com sr. José.

(103557) 29

ILHA DO GOVERNADOR. Aluga-se
no Jardim Carioca, bairro de fu-
turo balneário, Estr. do Dendê, â
rua Malta n. 78 casa nova, c/ des-
lumbrante vista, c/ sala, 2 quartos,
g- -de cozinha, chuveiro c/ gox, W.
C. tanque e área dos- fundos. Po-
de ser vititada sábado s domina
de 9 ás iü horas. Aluguel mensal
CrS 2.700,00. Contrato e fiador idfi-
NEO. Informações, dias úteis tel. ..
23-2153, sr. Max. (07747) 34
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Petrópolis
ALUGO cm Petrópolis um bungalow
de sala, 2 quartos e demais de
pendências com ou sem móveis, 314
Professor Stroele. inf. tel. 25-9373.
aluguel mensal Crf 2.500,00.

(15071) 35

PETRÓPOLIS — Aluga-se casa mo
biliada até dezembro corrente ano
Tel. 27-0308. (9562) 35

Teresópolis
TERESÓPOLIS — ALTO — Aluga-se
apartamento mobiliado individual,
com jardim, varanda, sala. quarto, ba-
nheiro, kitchenete ultragás. Rua To-
cantins n. 1341. Informações Rio
Tel. 22-9600. (13403) 36
PETRÓPOLIS — Pequeno encantado
apartamento com vista deslumbrante,
no Alto, pode-se alugar imediata-
mente com ou sem móveis. Infor-
mações pelo telefone 37-0490.

(07536) 36.
TERESÓPOLIS. Aluga-se apartamen-
to para temporada. Quarto, sala,
grande banheiro, cozinha área de
serviço. Todo mobiliado. Av. Fellcia-
ro Sodré 587 Ed. Delfim Moreira,
Tratar Rua Miguel Couto, 29 —
l.° Sr. Ncy das 13 às 15 horas.
52-7520. '-' (00111) 36
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RESIDÊNCIA PARA REPOUSO —
Aluga-se confortável residência com
3 quartos, ampla sala de jantar, sala
de inverno, copa, cozinha, dispensa,
banheiro de luxo com água quente,
dependências de empregados, garage;
lugar aprazível, otlmo clima; altitude
450 metros. Distante do Rio, em au-
tomovel, 3 horas e mela, pela União
Indústria. Luz elétrica e telefone
Cartas para este Jornal, para maiores
detalhes. (9467) 38

CASA x APARTAMENTO
Ofereço casa de luxo em Laranjel-

ras, com duas salas, quatro quartos,
dois banheiros, dispensa, copa, cozi-
nha, dependências completas para em-
pregada, garage e área, pagando CrS
8.000,00 de aluguel por mês, náo falta
água, cm troca de apartamento com
aluguel pequeno com o minimo de
dois quartos e sala e que não falte
água, podendo ser em Laranjeiras,
Flamengo, Catete, Glória ou no Cen-
tro. — Tratar diariamente pelo tele-
fone: 45-4961. (15055) 38

ESCRITÓRIO CENTRO
•,JrS£,spaS3Jl"se um amP10 escritório,no 200 andar de Edifício Metropoll-tano, na rua Álvaro Alvlm n° 31compreendendo um vasto saláo, me-ttde do andar, totalmente mobiliadocom esmero, tendo telefone e maisduas estensões. Aluguel cr$ 6.000 00e taxas. Ver e trator pelo tel. 32-1652

(11497) 38"_ 
SALA - RUA MÉXICO

Passa-se ótima de írente com sa-leta de espera, móveis de escritóriomáquina de escrever, cofre e tele-fone. Informação tel. 52-0621.
(28500) 38

ESCRITÓRIO NO CENTRO l
Av, Rio Branco

Transfere-se sala 7 x 4, de frente,aluguel razoável, prédio novo, tran-
quilo, lio pavimento, ar refrigerado
próprio, bem mobiliada (móveis no-vos, tipo Brafor). Informações tel.:26-6221 das 20 ás 21 horas. Dr. Carlos.

(9468) 38

PRECISO ALUGAR
Apartamento grande e novo na Av. Atlântica ou VieiraSouto, andar alto, medindo pelo menos 250 ras2. Paga-sebem. Telefonar para 37-5913. Í9465) 38

DEPÓSITO PIEDADE
Aluga-se 2 locais, ocupando 2 an-

dares térreos. Bons part. depósito ou
para, oficina. Ver rua Emllla de Me-
nezes 54. Chaves com porteiro. Tratar
pelo telefone 37-5715 — Sr. FíiLIPPE.

(13257) 38~PROCURA-SE 
PARA ALUGAlT

Uma casa na zona sul de preferên-cia Leblon ou Ipanema com Jardim
quintal, garagem e 4 a 5 quartos, 2
salas, etc. informações pelo telefone
37-8882. (26950) 38

AMPLO SALÃO NO CENTRO DA CIDADE
Aluga-se na Praça Tiradentes, com entrada Indepen*

dente, amplo salão no 1.° andar de grande edif ido, todo de
írente, ventilado por inúmeras portas dando acesso a enor-
me varanda que (inunda todo o salão, próprio para grandes
escritórios ou agência de bancos. Trata-se a Rua Pedro I.9,
n.° 4,1.° andar. (100980) 3*

PRÉDIO -- INDÚSTRIA
PETRÓPOLIS

ALUGA-SE ótimo prédio, inteiramente reconstruído com 600 me-
tros m2 de área útil, à Rua Cel. Veiga, 1320, com abundância de
água, força à porta, dispondo de amplo terreno, próprio para tece-
lagem ou qualquer indústria. Tratar em Petrópolis com o sr. Raul,
tel. 3677 e no Rio com Barros, tels. 37-6684 e 23-4730.

(05666) 38

PAVIMENTOS NO CENTRO
OPORTUNIDADE ÓTIMA PARA INSTALAÇÃO DE GRANDE COMPANHIA

Área útil total superior a 1.300 m2.
Aceitam-se ofertas para a locação dos pavimentos ns. 11,12 e 13 do "Edilí-

cio Ceciliano de Andrade", silo na Rua do Carmo n.° 43 (esquina da Rua Sele de
Setembro), dispondo de área útil total superior a 1.300 metros quadrados.

Dá-se preferência à proposta de locação do conjunto.
Prazo mínimo de locação, 5 anos (Lei de Luvas).
Não se admitirá sublocação.
Dirigir propostas para 

"Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil". - Avenida Presidente Vargas n.° 84,7.° andar, Sala n.° 706, das 12 às
16 horas, onde se fornecerão chaves para visita. 98332) 38

LOJA E SOBRADO — Primeira
locação — Aluga-se, ale constru-
çao solida. Loja com amplo sa-lao e sobrado com 3 quartos, 1
sala, cozinha, banheiro completo
e -fraude área. Ver et ratar dase grande área. Ver e tratar das6.100 — próximo ao Meyer.

(102712) 29
QUINTINO — Travessa João Matos,36. Alugamos boa casa constando de2 quartos, 2 salas, cozinha, copa, banheiro completo dependências de em
pregadas e área — Ver no local apa-nhando as chaves na casa ao lado
por obséquio com D. Julia. Tratar naEmpresa Brasileira de AdministraçãoLtda. à Hua da Quitanda 47 3o an-dar, sala 1. Tel. 22-5827.

(5541) 29
3.300," "> e taxas o apto. 404 da ruaJosé Bonifácio, n. 931, c/ dois quar-tos, saleta, grande sala de jantar,banheiro ei ipelto, copa-cozinha,
quarto e sanitário de empregadac/ entrada independente, armários dcaço, tanque, exaustor, e tec. Ver nolocal as chaves por obséquio noapto. 403. (28Í89) 29
ROCHA - Alugamos na rua AnaGuimarães, 26 o apartamento 201c/ 2 qu rtos, sala, cozinha e ba-n"iclro, chaves no apartamento, tra-tar na E. u. C. I. av. Erasmo Bra-
ga, 227, 3.» andar, telefone 42-1077.

(11523) 29
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Subúrbios da Leopof-
dina

BONSUCESSO — Aluga-se um apar-tamento em primeira locação à Huado Proclamação n. 898 apartamento
n. 201, chaves por favor no apto.n. 201 com 3 quartos, grande sala, de-
pendência de empregada e grande de-
pósito. Tratar ÍQne 43-0399 com Mário.

(13229) 30
LOJA — Aluga-se loja situada~êm
Olaria junto à Av. Brasil, tendo100 m2 com 3 portas de aço e com
projeto aprovado para construção de
galpão no terreno nos fundos. Tra-
tar pelos tels. 32-8921 e 22-2345.

(28626) 30
ALUGA-SE .-. casa da Avenida Bru-
xelas, 134 — Bonsucesso, cm -a-
randa, 2 salas, 3 qutrtos, banheiro,
c;pa, :ozlnha, !" ov rtos para empre-
gados com banheiro separado', gara-
gem e f. -ital. Aluguel 6.500,00. Cha-
ves por favor, na mesma Avenida
n. 120, Trr jr com Edu-rdo, tel. ..
26-5101. (2*482) 30

RÁDIOS E GELADEIRAS
CONSERTOS E PINTURAS DE GELA.
DEIRAS — por pessoal especializado,
serviços garantidos. Atendemos com
rapidez, orçamentos sem compromts-
sos. Casa GELOFIX. Rua Carvalho
de Mendonça n». 24-B. Copacabana.
Tel. 57-5717.

GELADEIRAS AMERICANAS, usadas
em estado de novas, com garantia e
facilidade de pagamento. Trocamos e
compramos. — Casa GELOFIX, Rua
Carvalho de Mendonça, 24-B. Copa-
cabana. Telefone 57-5717.

(07049) 60
GELADEIRA PHILCO, vende-se, su-
per automática, modelo J-1148 com
acessórios, ainda encalxotada porCrS 40.000,00. Tel. 28-1777.

(7782). 60
Vende-se rádio-vitrola SCOTT
de 24 válvulas, melhor marca
existente. Pick-up Webster de 3
velocidades, dois alto-falantes.
Ver na parte de man<>á rua Se-nador Vergueiro, 66 apto. 1102
ou marcar hora. Tel. 25-4920.

(13192) 62
AMERICANO deixando o pais vende
radio-vltrola, modelo de mesa; Ze-
nith cobra-matie com 4 rotações dis-
cos americanos, long-play; equipa-
mento completo para pesca, 1 jogo
para pic-nic. Ver a Rua Duvivier 37
apto. 204. Sábado e domingo de 8,00as 19,00 horas.

(28674) 60
GELADEIRA Coldspot 7 pés usada
excelente estado vende-se CrS 15 milN|S Copacabana 1386 apto. 1102.

(13413) 60
TEIEVISAO 21". Super V. Crõíley,
movei claro de mesa, modelo 55,
ainda na embalagem original. Ven-do urgente por Cr? 35.00000,000. Acel-
to ofertas. Av. Delfim Moreira, 396Leblon. (11539) 60

VENDE-SE 1 geladeira G. E. 9 pésamericana, nova base CrS 30.00000,000.
tapete sta. Helena. Av. Copaca'

bana 371. Apt. 512. Só das 8 —
II e 18 — 19 horas. (28488) 60
WEBSTER — Vitrola — Vende-se
pouco uso, long-play Cr$ 8.000,00 —
37-7104. (28714) 60
GELADEIRA G.E. de 4 pés — Ven-
de-se uma geladeira GE de 4 pésusada por Crf 6.000,00 à vista. Verà Av. Vieira Souto, 452 — Ipanema.

(28713) 60
TELEVISÃO ZEN1TH, movei combl-
nado grande, 'com toca disco auto-mático, para qualquer disco. Custou
Cr? 70.000,00 vendo por Cr? 35.000,00— Ver à Rua Belfort Roxo 58 apto
204 — Lido, perto da praia. Ver ur
gente. (9509) 60
VENDE-SE — Inteiramente novas,
sem uso: uma geladeira Westinghouse
12 pés de luxo, uma maquina de la-
var Londromatlc de luxo Westlng-
house, e uma televisão RCA Conso
lette, com- pés, 21 polegadas de luxo
Tratar telefone 43-6592.

(13319) 60
VENDE-SE. Freezer GE 11 pés últmo modelo Electrola Philco - "HI-
gh fldellty" 1955 Tratar e ver àAv. Alexandre Ferreira 16 — (Jar-dim Botânico) diariamente 9,000 às11,00. 16,00 às 18,00. Ace'tam-se ofer-
tas. (13213) 60

T0CA-D1SCO
Webcor a 3.700,00, V. M., Webster.

Thorens n partir CrS 2.000,00, rua
Urugualana, 11 — 2° andar 

"por 
cima

da Sapatarla Pedro. , ((102151) 60

CAIXAS
Para Hadlovltrolas a partir de CrS1.200,00. Chlpandale, Colonial, Rústl-ca, PAU MARFIM, últimos tipos. RuaUrugualana, 11, 1° andar, por cimada Sapatarla Pedro. (23884) 60

PAROU ?
IEÍEV,!Ã? rARÁDI0S ~ ELETROLÀS ._ TOCA-DISCOS

.cn„,f.i ?!.. Aut0™ôveis- Consertos na hora, com garantias, por técnicosespecializados em todas marcas, orçamentos honestos anais baratos. Atende
luSFzVlob-Tt™.™*?"™ XELE-SERVICE, Rua Teixeira ae

(13059) 60

CANAL 6 - CANAL 13
Conserto televisão na hora, com garantia. Atende todosbairros até 22 horas. Tele-Service. Zona Norte: 54-2568 Zona

Sul: 47-2970. (25459) 60

LOJAS EM BONSUCESSO A'ugamos
gamjs 6:' s lojas em primeira lo-
cação, à Rua Dr. NoguchI 196 (de-
pois do número 262), con'-ato de
cinco anos com fiador. Ver no locpJ,
chaves com o por» iro, c tr.-.tar na
Seção Co Locações do Banco Imo-
billário e Comercial S. A., .'«. Av.
Erasmo Braga, n. 255-A. Sobreloja,
no horário de 9,30 às 17 horas, pelo
telefone 52-3833. Ramal 41.

(00139) 30

Niterói

TIJUCA — em residência familiar
confortável quarto com ou será rua-
hü.-í a casal que trabalhe fora ou
senhor de respeito. Exige-tje rtíe-
rendas. Tel. 23-0122. (14103) 2*

NITER6I-ICARA1 — Alugo am-
pios e confortáveis aptos, com
jard. inv. sala, 3 qts e demais
dependências. Ver à Alameda
Carollna 32 (próximo à praia).

(13131) 33
NÍTEROI — Icarai — ASugam-se apar-
tamentos novos, luxuosos, com jardimde anverno, sala, 3 quartos espaçosos,
banheiro social, cozinha completa,
quarto «de empregada e área comtanque. Ver e tratar à Alameda Ca-
rolina n. 33. Preços: Cr$ 4.200 00
mensais. (28538) 33
NITEROI-ICARA1 — Alugc apto.!
novo de quarto, cos. e banheiro,!
próximo à praia. CrÇ 1.700,00!
Alameda Caroiina 33. Tratar no!
Rio à Av. Erasmo Braga 227
3.° a. sala 305/7 com sr. Cristia-
no das 15 ias 18 horas.

(13130) SS

PINTURA AMERICANA
ConsSrto e pintura de geladeira em sua residência, pelo sistema e

tinta "Americana", a «Duco», desde Cr*. í.00,00. Serviço completo contra
ferrugem 1 (um) ano de garantia por todos serviços feitos. Atendemos
em Niterói e nos subúrbios também. Telefone 45-5745 — Sr. Deslderlos- (11050) 60

GELADEIRAS
Conserta-se e pinta-se de qualquer marca Geladeiras,

ar condicionado e máquina de lavar roupa. Mecânicos es-
peclalizados em Refrigeração. Tel. 57-7528. 7 hs. às 20 hs.

 (50) 60

Aos Proprietários de
GELADEIRAS "PRESTCOLD"

Não chame qualquer oficina. Trate somente com os Re-
presentantes Exclusivos, completamente aparelhados para exe-
cutar quaisquer consertos COM PEÇAS LEGITIMAS e assis-
tência técnica TREINADA na fábrica. Tel. 43-6509. Recorte
e guarde este anúncio. (05378) 60

Pintura de Geladeira
Cr$ 550,00

A pistola pelo processo de fábrica, norte-americano, <om
a legítima tinta Duco, em seu domicílio ficando nova em um
dia, igual à vinda da fábrica. Aplicamos aparelhos contra
ferrugem. Colocamos borrachas novas. Técnico Francisco —

Tel. 26-1267. (13200) 60)

VENDE-SE rádio-vitrola Silvertone,
nova, por CrS 11.00000,00. Ver das 12
horas às 16 horas à rua Prudente
de Morais 564 apt. 205. Ipanema.

(28697) 60

TELEVISÃ017 E 21"
A PARTIR DE CRS 20.000,00 — Te-

nho CAPEHART, G. E„ 1NVICTUS,
EMERSON. — Total garantia — Rua
Urugualana, 11, 2.° andar, por cima da
Sapatarla Pedro.

(2336) 60

COMPRO
GELADEIRA

Nova ou usada. Pago o melhor pre-
ço 6 vista, senüo p/ uso próprio. Te-
lefonar a qualquer hora. T.: 38-3549.

(06065! CO

GELADEIRAS - CONSERTOS
Técnico estrangeiro conserta qual-

quer geladeira na casa do proprletá-
rio, num só dia. — Serviço garanti-
do por escrito. — Chamados sem com-
promlsso, também aos domingos. —
Telefone: 27-4781 — EUGÊNIO.

(7766) 60

GELADEIRA DE 5 PÉS
De af amada marca "Frlgidalre",

americana legitima, de aparência e
funcionamento perfeitos. Vende-se na
Rua Visconde de Pirajá 531, apto. 101Informações pelo telefone 27-4781Sr. EUGÊNIO. Preço CrS 13.000,00.

(7767) 60

RÁDIO-VITROLA R.C.A.
Com long-play (3 rotações) — Sem

uso, com garantia, recentemente tm-
portada. Onze válvulas, várias ondas,
pick-up automático, 12 discos, vende-
ss por preço multo inferior ao custo.
Telefone: 37-5432.

(12057) 60

HI - FEDELHY
Combinado Zenith 21"

te dc Morais 1.458.
R. Pruden-
(13386} 60

ZENITH TRANSOCEANIC
O melhor rádlo-portátll do mun

do. Ultimo modelo. Novo.' Cri ...
12.500,00. Telefone. Sr. Artur — ...
27-7075. (11530) 60

VENDO RADIO-VITROLA — Esta-
do de nova. Ver Ladeira Tabaja-
ras, 2C, apto. 504. Partai da manha.

(12063) 60

ELETROLA
STANDARD

ELÉTRICA E OUTRAS
A CRS 7.500,00

Tenho grande sortlmento, oportunl-
dade única, transformação de nego-
cio. — Rua Urugualana, 11, 3.°, por
cima da Sapatarla Pedro.

(23337) 60

COMPRO 1 GELADEIRA
Para particular, pagamento a vista,

mesmo que precise pintar. Tel. 48-1901.
(11376) 60

COMPRO
1 GELADEIRA

4 7-2361
(7037) 60

COMPRO GELADEIRA
Particular compra mesmo preclsan-

do pintura, ou quase nova, tenho ur-
Kf-ncin. Telefonar á qualquer hora pa-
ra 57-0960. Pago bem c á ?lsta.

(16930) CO

GELADEIRAS G.E, 1955
AMERICANAS DE 9,2 E10 PÉS

Super-Luxo. com freezer, porta pa-ra frutos e ovos, com e sem pratelel-ras rotativos, vendo as ultimas. Acel-
to trocas e facilito. Rua Haddock Lo-
bo, 140-A — Casa Dutra t Mello.

(05638) 60

COMPRO 1 Geladeira, 1 Máqui-
na de Costura Singer ou Pfaffe,
e 1 de Escrever, 1 Televisão, 1
Piano. Tel. 28-2843, Sr. Dutra.

(14157) 60
TV INVICTOS 17"

Por motivo de viagem, vende-se
em perfeito estado. Ver o tratar, nc
Hotel Marlalva, tel. 52-2042.

(13336) 60
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HIPOTECAS
ANTENA - T. V.

Vendo, em perfeito estado, das gran-
des — CrJ 1.500,00. Tels.: 27-87826

c 47-3691. (0570) 60

A JUROS MÍNIMOS empresto
sob hipoteca de prédios, mesmo
em construção, adianto dinheiro
para certidões, solução rápida. —
Tratar na Av. Pres. Vargas, 290,
sala 815, com A. Morais.

(22881) 92
HIPOTECA empresto tab. Price 5
a 15 anos juros 12J. Zona urbana
qualquer lmpoi-ârcia Caixa Postal
1.652. (23*01) 92
A JUROS sob hipoteca de prédios
podendo liquidar antes do vcnclmen-
to. Adianto dinheiro para regula-
mentação de documentos. Também
compro e vendo prédios, apartamen-
tos e terrenos. Tratar com S. BO-
SELLI na Praça Pio X, 78, sala
807, em frente à Igreja da Can-
deláriu. Tels. 43-4547 — 23-2327 c
43-3587.  (120W) 92

PARTICULAR empresta 600 mil
cruzeiros em -ama hipoteca de
prédio bem localizado, náo ser-
ve subúrbios, a juros da kl. In-
formações. Tel. 23-3870

(22880) 92

PRECISO Cr$ 120 mil por um ano.
Juros a combinar. Pago comissão dou
amplas garantias de mais de 4 vezes
aquele valor. Urgente. Cartas para
13235 neste Jornal.

(13233) 92

DINHEtr.O — Empresto u n«3goclr".
tes — industriais proprietário, 000
mil cru2clros, parceladamente, Juroí12' ano, se n comissão. Cartas por-
tarin deste Jornal para o número
13220.

(13220) 92

SÓCIO-CAPITALISTA
Crf 2.500.000,00

Conceituada organização com mais ;e
25 anos de atividades admite sócio-capifa-
lista com a importância acima. Oferece uma
retirada mínima mensal de CrS 75,000,00 (se-
tenta e cinco mil cruzeiros) e as mais sólidas,
reais e amplas garantias do capital. Cartas

para 163 na portaria deste jornal. (163) 92
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 30 de Abril de 1955

COMPRA E VENDA DE
u

PRÉDIOS E TERRENOS
Centro

CENTRO — Praça da República 93
— Vende-se apto. em andar alto
constando de saleta de entrada, quar-
to e sala separados, banheiro e kitch.
Base Cs$ 280.000,00. Ver cum Sebes-
tlfio na portaria. (14101) 100
CENTRO — Ed. Patriarca — Largo
de Sao Francisco, entrega Imediata,
vendo apto. no 13° pavimento, írente
pnra a Praça Monte Castelo, com sa-
leta, .......o, kitchenete e banheiro
completo; 430.000,00 com 182.000,00 fi
nanciados pelo Lar Brasileiro em 18
anos. Ver e tratar com Pestana de
Aguiar, A Rua 7 de Setembro 63.
loja — 22-1723. (1017) 100
CENTRO — Vende-se otlmo apto. ..
706 n Av. Mem de Sá 72, com: aala,
quarto, cozinha e banheiro, já alu-
gado por CrÇ 3 mil mensais com con-
tr_.o. Vei* no local. Preço: Cr? 220
mil (metade a vista e o restante íl-
nanciados a combinar). Tratar Banco
Irmãos Guimarães — Adm, Bens —
Rua Quitanda 80 — Tel.: 5--4165. ,

(13309) 100
CASTELO — Vendo para escritório
ou residência apto. de quarto e sa-
la de írente, banheiro, e cozinha,
32° andar. Av. Chvrchll 04, apto.
1212, prenta entrega. Preço CrS....
430.000,00, financiamento de 180,000,00
cir 10 anos, Ch s co;n o Sr.—
Wenceslau no 12° andar, Tra_.r com
Dr. Lindolfo & Rua Senador Dan-
tas, 20, 10n andar, aala 1009. Tel.
62-1000. ,15103) 100
CENTRO — Vende-se amplo aparta-
mento na Ave ida N. S. de Fáti-
ma 64, apto. "04, com 3 ouarto.,
2 salas, cozinha, banheiro social, quar-
to e banheiro de empregada, Facili-
tam-se SO*, Ocupaçfio Imediata. Cha.
ves com o porteiro. Informações pe-
lo tel. 45-0737 com o Sn-, Alcides.

, (1».2) 300
AVENIDA RIO BRANCO, esquina
Rua Sete de Setembro vendemos um
andar para escritório com 871 m2
construído, quase todo aproveitável.
base Cr» 9.000.000.00 com grande fa-
cilitade de pagamento. Rudolf Kar-
ter e Cia. Ltda.. Av. Rio Branco.
173, sobreloja em frente a Galeria
Cruzeiro. 

JTeL 
42-4635 e 22-6845. 

^
Ê5mCÍÕ~GÜãXVE~— Avenida Rio
Branco. 137, esquima da Rua Se-
te de Setembro, vendemos „al-Wns
grupos de salas Cr? 1.300.000.00 com
lacllltade do pagamento, sanitário pri-
vativo alugados sem contrato. Ru-
dolf Karter e Cia. Ltda. Avenida
Rio Branco, 173, sobreloja » _o-
te â Galeria Cruzeiro, tel 42-4635
m 22.6545. (05.-2) 100
vwww>_»_w__w»^''>',w'wi

VENDE-SE ap. Vfés quartos, salfio,
dependências. Xavier da Sil-elra por
800 mil, 250 mil em 15 anos. Tra-
tar pelo telef, 27-1909. (07736) 700
COPACABANA — Apartamento —
Vendemos de excelente construção,
sobre pilotis, Ed. Dna. Fátima, 4
esquina de Barata Ribeiro com Repú-
bllca do Peru, ap. 404. írente para Ba-
rata Ribeiro com 2 salas, 4 dormltó-
rios com armários, 2 banheiros eo-
ciais, copa, cozinha, quarto e \V. C.
de criados e garagem. OcupaçSo ime-
diata. Freço Cr$ 1.ooo.000,00 com
parto financiada em 5 anos (CrS ....
330.000,00) e parte facilitada Cr$ ....
400.000,00, Informações e visitas com
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. á Av.
Nilo Peçanha, 26, sala, 702.

(28543) 700

Botafogo
Bu'i AFOGO — vendemos apartamen-
tos acabados, de conrtrulr oonstando
de: sala, 3 quartos . detuata depen-
d.nelas. Tudo no mais fino acaba-
mer to, irea de serviço en asulejo,
perslanas externas de a umlnio, eto.
Aceitamos financiamento nela Calza.
V. è Ruf das Palmeiras. 69.
BOTAFOGO — Vende-se Voluntários
da Pátria 126. Dlmensfio 11,40 x 78.
Aceita-se oferta. Tel.: 25-8284. ¦¦

(28718) 400

BOTAFOGO — Vende-se um terreno
com uma casa a Rua Voluntários dft
Pátria, 128 com 70m de extensío S
llm35 de frente e _lm05 de fundos.
Ver no local. Tratar Banco Irm8os
Gulmarfies — Adm. Bens, Rua „Qul.
tanda 80 - Tel,: 52-4165.

;,;... (13200) 400
BOTAFOGO — Proprietária vende
diretamente otlma casa antiga pre-
cisando reparos com 11 quartos, sa-
las e dependências em terreno.de ..
11x33. Informações tel.: 37-2243.

. : 
(09469) 400

BOTAFOGO — Casa — Vehdo 
~c/

sala, 2 q. artoa demais dependi-r. cias
inclusive de empregada, e pequeno
terreno edificavel, à Trav. JoSo Afon-
so 60, casa 20. Preço Cr*
B.-.QO-.CO com 50,_ flnr.nclados. _ .
tar no ..ca. com o proprietário* --
Tel, 48-1.88. .* ' (28476) 400
BOTAFOGO -Vende-se á R. S. Cie-
mente na parte larga, terreno de
12 80 x 24,85, ou troca-se por bom
apto. nlím do posto 6 na base de
2 mllh.es. Tratar c/ o sr. Lima,
telef, 43-7174. (03129) 400
BOTAFOGO — Vendo apartamentos
de quarto, sala, separados, cozinha,
banheiro, dependências de emprega-
da, de CrS 280 mtl a 390 mil. Gran-
de flhanclamento e parte multo ia-
cilitada, à Rua Assis Bueno, 26. —
Tratar na Predial Itamarati, Rua da
Assembléia. 93, 11», sala 1104 — T.
62.2226. (4874) 400
BOTAFOGO — Entrega em 6 me-
¦es — Apartamento de sala e dols
quartos. Rua. Assis Bueno 26 — In-
formações no local,

. , ..' .. (13411) 400
BOTAFOGO — Confortável aparta-
mento — Entrega Imediata — sala,
bar. varanda, 2 quartos, copa, cozi-
nha, dependências Inolusive empre-
gada, lavanderia, quintal. Cr$ 80 mil
a vista; 120 mil a oombinar restante
3.700,00 mensais. Ver e tratar a rua
Marechal Francisco Moura 218 apto.
206 térreo. Entrada portRo ao lado,

(28631) 400
BOTAFOGO -_"~ 

"Alugam-sa 
aparta-

mentos novos, de sala, 2 quartos, va-
randa, banheiro completo, cozinha e
o último de 1 quarto — Ver á rua
dona Mariana, 78 — diariamente das
14 às 18 horas, (29940) MO
BOTAFOGO — à rua Eduardo
Guinle, em Edificio de 3 pavi
mentos, vendemos apartamentos
constando de: 1 sala, 3 quartos,
banheiro completo, cozinha, quar
to e dep. de empregada, área de
serviço. Ocupados com contrato
já vencido. Preço: Cr$ 600.000,00
eom 50% financiado em 10 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17-2.°
(Scccfio dc Vendas). Telelfone:* 52-8160, de 8,30 às 18,30.

(102.26) 400
BOTAFOGO — Terreno - -Vende-
se í\ Rua Far.nl, entre os ns. 38
e 42. "Teço Cr* 2 mllhfles, sendo
C$1 milhão à vista e o resto
em 1 ano, Construçüo permitida, con-
for;- certicT.o da Prefeitura. C ter-
reno tem 6,70x33. Informações pelos
tels. 43-6955 e — Nit.r. 7998.

(11513) m
-•v^V\^%/*V*«-«*A_*N#V*««^^

COPACABANA — Apartamento de
luxo — Vendemos á Hua Toneleros
n", 4 (esquina de Rua Assis Brasil)
para entrega em 30 dias, Edifício eô-
bre pilotis, tfidas as peças de írente,
lado do nascente. Grande vestibulo,
2 salões, jardim de inverno, 4 quar
fos amplos cem armário, 2 banheiros
sociais, sala de almoço e cozinha, 2
quartos e W. C. criados,-terraço de
serviço è garagem. Preço Cr? .....
2.500.000,00 com parte a combinar
Maiores detalhes com a IMOBILIA-
RIA LEMOS LTDA., á Av. Nilo Pe
çanha, 26, sala, 702. Tel.; 22-24*_..

(28544) 700
COPACABANA — Vendo apartamen
to no pfleto 6, á rua Raul Pompéia,
lado da sombra, andar elevado em
edifício novo para pronta entrega cum
água garantida de poço artesiano,
contendo: 2 salas, 3 dormitórios com
armários embutidos, 2 banheiros so-
ciais, coDa-cozinha, amplas depen-
d Ências de empregada a garagem.
Preço: 1.150.000,00 com 60% íiuan-
ciado. Tratar com MATTOS AS-
SUMFÇAO á rua do México, 98 —
sl. 1.205 — íone: 32-489?.

(09471) 700
LEME — Vende-se apartamento de
frente, para entrega Imediata, todo
atapetado, situado na rua Gustavo
Sampaio 158, apto. SOI, cem vista per-
manente para o mar, composto de sa-
la, 2 quartos, 2 varandas envldraça-
das, banheiro completo, cozinha, área,
c| tanque e dependências p| emprega-
da. Preço Cr$ 650.000,00 sendo CrS ..
250.000,00 de entrada, Cr$ 200.000,00
financiados em 15 anos a 8%, e o
restante a combinar. Tratar pelos tels.
42-1873 e 37-0589. 

'. _. -"V iv
(28562) 700>

COPACABANA — •' Apartamento —
Oferecemos excepcional negócio no
Ed. Vitória Régla, Av. N. S. de Co-
pacabana, 484, ap. 202, amplo vestibu-
lo, 2 grandes salas, Jardim de Inver-
no, 3 dormitórios (minimo de 20m2
cada) com armários, 2 banheiros* copa,
cozinha, área de serviço, quarto e W.
C. de criados e garagem. Preço Crt
1.300.000,00 com facilidade no paga-
metno, Informações e visitas com
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., á Av.
Nilo Peçanha, 26, sala, ?M; TeL:
22-2483. (28845) 700
COPACABANA — Apartamento --
Vendemos no Pôsto 6, Av, Copacaba-
na esquina de Av. Rainha Elizabeth,
8». pavimento, ap. 802, Entrega em
maio de 1985. Acabamento de alto
luxo em todos os detalhes, Garagem
2 salões, 4 quartos, 2 banheiros,, copa,
cozinha, 2 quartos e W. C. de criados,
grande área de serviço. Preço CrS
2.600.000,00. Maiores detalhes com a
IMOBÍLIABIA LEMOS LTDA. .«
Av. Nilo Peçanha, 26. sala,.702, Tel.:
22-2483. (28541) 700

A_*ÃRTÃMENTO — COPACABANA
—' Vendo á Rua AssIb BrasU, 87, jvin-
toa praça Arcoverde, de írente, 3o.
d 9o. pavimentos. Excelente constru-
çfio, bastante adiantada, hall de en-
irada, 2 salaa, 4 quartos, 2 banheiro
sociais, cozinha, quarto e w_ C, de
criados, área de servi_o< e garagem.
Faclllta-se. Preço de Cr$ 1.500.009,00
nor unidade. Tratar e detalhe» com
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., á Av.
Nllo Peçanha, 26, sala, 702, Te}.: ..
22-2483. (28542) 700

COPACABANA — Construção dè
Costa Pereira, Bokel, Engenharia
e Cor-ftrufiBes, S/As.— Vendem
se amplos e luxuosos apartamen-
tos, em predio de % apartamen*
tos por pavimento, tendo todas aa
peças de frente, eifaiposfos das
seguintes peças: Hall de marmo-
re, galeria de mármore, living,
saía de jantar, jardim de inverno,
em mármore, toiiette'social, cha'
pelaria, 4 amplos quartos, 2 ba-
nheiros nobres, copa, cozinha, 2
quartoB de empregados eom ba-
nheiro completo, lajes afônicas,
Instalação central de água quen-
te. Elevadores "Otis". Armários
embutidos. Tratar na Secção de
Compra e Venda de Imóveis do
Banco Imobiliário e Comercial,
S/A. Av. Erasmo Braga, 255-A. -
Tel.: 52-3833. (27358) 100

COPACABA?.-- — ÓTIMA OPORTU-
NIDADE — Vendemos no Pôsto 6,
rva transversal á praia, bons aparta-
mentos em final de construção com
vista para o mar, de vestibulo, quar-
to, sala, banheiro e cozinha. Preço
de grande oportunidade — Cr? ....
280.000,00 com apenas Cr? 62.000,00
de entrada a combinar e o restante
financiado em longo prazo ' e em
forma de aluguel. Ótimos para ren-
da, moradia ou revenda. Tratar ex-
cluslvamente com a "IMOBILIÁRIA
LIF", A Av. N. S. de Copacabana
661 — 2.0 andar (de írente). salas
201 E e D. Tels. 37-4835 e 57-4515.

. * (102686) 700
COPACABANA — AVENIDA
ATLÂNTICA — Vende-se amplo
e luxuoso apartamento em fase
de pinturas, em edifício de um
apartamento por pavimento, com
peste das seguintes peças: Hall,
galeria, chapelaria e toiiette bo-
ciai, grande living, sala de jan-
tar, grando jardim de inverno,
bar, 4 amplas quartos todos de
frente, rouparia, 2 banheiros no-
bres, eopa, cozinha, 3 quartos de
empregados eom hanheiro com-
pleto, ar condicionado, Instalação
central de água quente, lajes afô-
nicas o garagem para 2 carros. —
Armários embutidos. Elevadores"Otis". Construçio de Costa, Pe-
reira, Bokel, Engenharia e Cons-
tru.ocs, S/A. Tratar na Secção de
Compra e Venda de Imóveis do
Banco Imobiliário e Comercial,
S/A Av. Erasmo Braga, 255-A •—
Tel.: 52-3833. (27356) 700
VENDE-SE um apartamento pronto
com' SOf flnanc'_dos em 15 anos.
Com sala, jart*.-n ds Inverno, 2
quartos,/cozinha banheiro, etc. Ver
e tratar d' 'ami.ite com a proprle-
tárla — Av. Copacabana, 1285 apto.
1003. Posto 6.

(13216) 700
COPACABANA — "ende-se amplo
e luxuoso apartamento, situado à
Rua Illnlstro Viveiros de Castro, 76,
apto, 701, ocupando todo andar, em
edifício construído sob pilotis, com
3 (três) salas, 3 (três) , grandes
i. .' -, hall, f (dois) banheiro, so-
ciais, 2 tdol:) quartos e banheiro
completo para empregada, tanque e
grande área de ser-lço, varanda, ga-
rege,- otc, Ver r lc.M com o en-
carregado ou vigia e tratar pelote-
lefone M_3. 774 com o ISAAC. —
Preço Crf 1,300.000,00 som 40:í finan-
ciados, (150.2) 700
AV, ATALNTICA — Financiamento
até 10i em 6 anos, apartamento aca-
bado de construir, vende-se nume-
ro Í101' do ' Ed. Campina Grande,
esquina Bolívar pór ''..$ 470.000,00,
etr '.ibul' sala, quarto (sepa-
rado), cozinha, banheiro chaves na
portaria, tel. 38-8335.

(14072) 700
RAUL POMPÉIA, 190, apto. 504, fun-
dos. Vende s. bom apartamento, 2
quartos, sala, banheiro completo, co-
zinha, quarto e banhetro, completo,
cozinha, quarto e banheiro de em-
pregada, i por andar sobre pilotis c/
3 elevadores. Preço Cr? 500.000,00 —
60*{ financiados em 5 anos. Ver no
local. Tratar pelos telefones: 27-2673
e 22-9944, (14124). 700
BARA RIBEIRO 258 — Apto..502.
— Vende-se magnífico apai tamento
de fun'' , com dols ótimos quar-
t.*., uma grande sala, jard!- de
Inverno, banheiro com box, quarto
e banheiro de empregada, todo com
sancas ' acabamento esmerado. ] 3
apartamento por andar com 3" ele-
vadores, chaves com o porteiro —
Preço Cr. 650.000,00, 70* financiados
em 10 anos. Tabela Prlce. Tratar
pelos telefones: 27-2673 e 22-9944.(14123) 700
COPACABANA ''endemos ótimos
apartamentos pequenos com apen-s
Cr$ 10.030, de sinal e Cr$ 5.0_-,-_
mensalmente. Constru. So iniciada por
firma idônea. Tratar à Av. Treze
de Maio, 23, sala 2121 (Edlflco Dar-
ke) das 15 horas e diante.•._.. (15116) 700

Catete
CATETE — Vende-se em final de
construção o apartamento 501 de
írente, á Rua Arthur Bernardes 37
composto dc saleta, sala, 3 (três)
quartos e demais dependências —
Possuo armários embutidos, ampla
Area ladrllhada e banheiro em cor
Informações na I.C.I.S.A. — á Av
Venezuela 27 — sala 812 — Telefono
43-6463. (15060) 500
L. DO MACHADO - Vendo a r. Ga-
go CouUnho apto. novo pronto de
fundo .) sala, 2 qtos. co;, banh.
qto. e. banh. emp. _.*- and, sobre pi-
lotis. Preço 550 mil cruzs. a combl-
nar. Inf. sr. Mario. 25-4254 até 14 hs.

 (11649) 60a
CATETE — Apto. de luxo — Fi
nal de construção, está em pin-
turas, vendo eom CrS 300.000,00
de entrada, mais Cr? 120.000,00
ao construtor a combinar, o o
saldo do preço em 15 anos juros
de 10% Edif. construído sobre
pilotis com 2 sls., S qts., copa,
coz., banh. eom box, qt. t VV.
C. de emprgs. área de serviço e
garagem, visitem à rua Arthur
Bernardes, 37 apto. 502, tratar
diretamente com Carlos Aranha.
Jornal do Comércio, sala 211.
Tels. 52-3877 e 32-3638.

(_8645) 500
'%t**_»»-*_*>V*-At/M\-'^<1*»*^^^

COPACABANA — Rua Santa
Clara, 313 — Vende-se o aparta
mento n.° 507, novo, não habl
tado, oom 4 peças e demais de
pendênolas, por Cr? 670.000,00;
sendo: Cr$ 70.000,00 à vista, CrS
100.000,00, em 5 anos, com juros
e o restante em 180 prestações
mensais de CrS 1.705,00 e 240
prestações de Cr$ 3.853,50. Ver
no local com o encarregado, que
dará informações,

(5858) 700

Copacabana
COPACABANA — Vende-se 1 prédiocoro 3 moradias; o terreno mede 10
de frente por 18 íe fundos. Rua Sil-
Va Castro 40-A. NSo tem telefone e
trata-se cora Dna. FANNY.

ti___23) no

Vende-se o esplêndido e confor
tável prédio de construção doa
famosos, engenheiros Frelre-So
tlrq, composto de 3 salas, 5 quar-
tos, banheiro moderno, armários
embutidos, janelas com grades de
ferro, copa, coilnha, toillet social,
2 quartos de empregada, garagem
com depósito de malas. Informa
ções pessoais eom o sr. Geraldo
à Av. Almirante Baroso, 91-12.°
pav. (28509) 700
COPACABANA - RARA OPORTU-
NIDADE — Vendemos ótimo apar-
tamento, pronto dentro de 60 dias, A
Rua Paula Freitas, próximo a praia,
com 1 quarto, 1 sala, separados, ba-
nheiro e cozinha. Preço Cr$ 
330.000,00 com apenas 20 por cento de
entrada a combinar e o restante íl-
nanciado — Tratar na "IMOBILIA-
RIA LIF", à Av, N. S, de Copaca-
bana, 661 — 2.* andar (de frente) sa-
las 201 — E e D. Tels. 37-4835 e ....
57-4515. (102687) 700
COPACABANA — Vende-se no me-
lhor ponto residencial do bairro, lu-'so apartamento com 80 m2 de

ia, tendo 2 -n.p. s-las, jardim
de inverno, 3 grandes quartos com
armários embutidos, 2 banheiros so-
ciais completos, 2 quartos e banhei-
ro de empregada, garafe, etc. NSo
falta água. Ver e tratar dlarlamen-
te no local, Rua Domingos Ferrei
ra, IE, apto. 301.

(2.493) 700

COPACABANA - Rua Barã
ia Ribeiro, 90/90-A - Edifi*
cio Senador Leite e Oiticicacom saia e quarto (sepa
rados), banheiro completo e
pequena cozinha. Preços a
partir de Cr$ 250.000,00 com
apenas 1% de sinal, parte fa
cilitada durante a construção
e parte financiada após o"habite-se". Corretores Auto-
rizados: A. AVERBUCK - Av.
Rio Branco, 116 — S/ 1301 -
Tels.: 82-9449 e 42-84S2. J. M.
SORAGI e RENATO MUCIL-
LO — Av. Nilo Peçanha, 155

S/ 426/7 — Tels.: 42-2027
e 52-3254. Incorporação e
Vendas: ADURES S. A. IND.
E COM. — Av. Presidente
Vargas, 290 — S/ 710 —
Téís.: 23-1077 — 52-3886 —
52-0820.

(102342) 700

VENDE-SE em Flgueredo M. ítlmo
apartament . quar' -, 1 sala, ba-
nheiro, dej..nd. criados, fundos, la-
do ds so:_.b.*a, prirciro andar, edi-
flclo s6b;*c pilotis — Financiado —
700.000,00. — 37-3322.(11518) 700

COPACABANA — Apartamento
Vende-se à Rua Joaquim Nabuco,
185, apto. 105, sala e quarto separa-
dos, Wt, e banheiro. Cr$ 280 mil,
sendo Cr| 180 mil à vista e o res-
tante em 43 prestações mensais de
Cr? 3.1'D.OO. Informações pelos tels.
43-8955 e Niterói 7998. 

(11514) 700

COPACABANA 
~ 

Construção de
COSTA PEREIRA, BOKEL, Engenha
ria e ConstruçCes S.A. - Vende-se
em fase de pinturas, lindo aparta-
mento em predio de 2 apartamentos
por pavimento, composto das seguin-
tes peças: Hall de mármore, living
sala de jantar, jardim de inverno em
mármore, 3 quartos, banheiro nobre
em cor, copa, cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregados. Instalação
central de água quente. Elevadores
"OTIB" — Tratar na Seçfio de Com-
pra e Venda de Imóveis do BANCO
IMOBUJARIO E COMERCAL S, A.
Av. Erasmo Braga 255-A Tel.: ,.
52-3833. (09314) 700

AV. COPACABANA 31 — Vende-se
o apto. 901 com 2 salas e 2 ótimos
quartos e demais dependências. Ar-
mários embutidos ¦•* p. malas e ou-
tros melhoramentos. Ver no local c|
o porteiro, Preço 680 contos. Inf. e
propostas para 27-4003.

 (29932) 700
PÔSTO 6 — Vende-se à Rua Sá Fer-
reira 138, o apto. 906, c| quarto, sa-
la, banheiro completo, kitch. e des-
pensa. Preço Cr? 320.000,00. Chaves
com o porteiro. Tratar Rua Buenos
Aires 90, sala 707, tel. 52-7344.

(92) • 700
COPACABANA f. Pflsto 6. Ed. 3
aptos. (1 por andar) 1 com garagem
I26m2. cada, a começar de 600.000,00:
Tel. — 37-7981. (18123) 700
COPACABANA — Ed. Madelon,
rua Inhangá 39 — Vendemos os
aptos. 704, 803, 903 e 1001, com
sala, 2 quartos, banheiro nobre,
cozinha, quarto e dependências de
empregada; área de serviço. Aoa-
bamento fino, sancas em gêsso e
pinturas a óleo. Preço: Cr$ 
660.000,00 sendo à .lata, CrS ...
400.000,00 e o resto financiado
em S anos. T.P. Ver eom o por-
teiro et ratar na Construtora
Santa Clara Ltda., à rua São
José, 50-9.0 g/901. Tel.: 22-7369.

(25792) 700
INCORPORADOKES -- Vendo
no Pôsto 2, em gabarito de 12 pa-
vimentos, ótimo terreno eom pro-
jeto aprovado e pago, pronto pa-
ra começar a construção. Locali-
/ação magnífica. Tratar direta-
mente com o proprietário, Dr,
Ferreira, das 17 às 19 horas, pelo
telefone 22-4916. Facilidade de
pagamento.  (7757) 700
AV. ATLÂNTICA _- Vendo para
pronta entrega lindo apartamento de
um por andar com 5 salas,-jardim de
Inverno, sala de musica, 4 dormltá-
rios. sendo um com vestiário, 2 ba-
nheiros sociais em mármore, 2 quar.tos de empregada e garage — Preço
2.800.000,00, sendo 50 por cento no sl-
nal e o restante facilitado e financia-
do. Marcar visitas com Guedes ou
Luís pelo tel. 52-0568.
COPACABANA — Vendo em edificio
de luxo ainda não habitado aparta-
mento de um por andar c. 2 gran-des salOes, grande Jardim de inver-
no, 4 grandes quartos com cobre e ar-
mários embutidos, copa e cozinha. 2
auartos 

de empregada, grande área
e serviço c. tanque box para garageMarcar vl.ltas pelo tel, 52-0568 —

Lula ou Guedes,

COPACABANA — Para embaixada
ou familla de alto luxo, vendo Un-
do apartamento duplex com perto de
700 m2., constando de amplo jardimde Inverno 5 salões, grande sala de
almoço.em mármore, copa, e cozinha,
4 banheiros sociais de luxo, 5 grandesdormitórios com armários embuti-
dos — sala de almoço separada
para criados, 4 quartos de empre
gada, sendo um para chauffer — !_
banheiros e duas vagas na garagem.Preço Cr$ 6.000.000,00 faclllta-se. -
Para marcar entrevlsia i»lefonar pa-ra 52-0568. (14131) 700
ATENÇÃO — Bara oportunidade

Vendo últimos aptos, de alto
luxo, em construção á rua Pom-
peu Loureiro, situação privilegia-
da, todos de frente sobre pilotis
com play-ground, garagem, com
posto de: saleta, 2 salas, jardim
de inverno, 3 ótimos quartos eom
armários embut., banheiro, copa
e cozinha, area, dep. de empreg,
Preço a partir de CrS 560.000,00,
Forma de pagamento: slnal Cr$
50.000,00 na promessa CrS..,.
50.000,00; na escritura Cr$....
50.000,00; prestações de CrS
5.000,00. O saldo em parcelas. —
Tratar tel. 26-0281. Anita Gelbert,
Diariamente das 9 ás 20 hs. Oti
mo negocio. (12043) 700

VENDE-SE apto. de quarto e salaconjugados no Festo 2. Banheiro
completo e kit. Atabado de construir
ainda nao habitado, 80 ms. da praia.10.° andar, lao contos de .entrada e oresto a combinar. 27-3397.

(13259) 700
COPACABANA — Praça Eugênio Jor
dim 22 — Com frente para esta b_-lissima praça, vendem-se os 2. ul-
tlmos apartamentos, completamente
indevassaveis, tanto na frente como
nos fundos, somente um por andarrompojtto de: i grande salSo, 1 sala
ae jantar. 3 quartos todos com arma-
rios. embutidos, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha, 2 quartos de emprega-
da, grande area de serviço com 2
tanques e demais dependências. Verno local os apartamentos 101 e 791
e tratar pelos tels.: 32-8921 e 22-2345.
______ (28628) 700
COPACABANA — Vende-se , Pronto
em 90 dias, melhor ponto do bairro e nas melhoras condições de pa-gamento. Lado da sombra sl pllO'tis. vários andares, Saleta, grandesala, com jardim de inverno, 2 quar-tos (sendo um enorme 19m2) cozi-nha, ban&fJro com box, area de ser-viço, quarto e instai. p| empregadaSomente 150 mil a vista, 10O milnas chaves e 400 em 12 anos. com
prestações inferiores ao aluguei. Pa-ra^ venda a vista 550. Detalhes pi te-lefone 46-6771.

(102158) 700
COPACABANA — Proprietário pos-suindo em edifício de luxo, 2 apar-
tamentos, sendo 1 por andar, cada
um com 215,00 m2. aceita troca porapartamentos pequenos, vazios ou bem
alugados em qualquer bairro do Dis-
trito Federal. Aceita também terre-
no bem localizados. Tratar direta-
mente oom o proprietário pelos tels.
32-8921 e 22-2345. (23629) 790

COPACABANA — Junto a Avenida
Atlântica — Vendem-se amplos e lu-
xuosos apartamentos em fase de pin-
turas, em edifício de um aparta-
mento por pavimento, composto das
seguintes peças: hall de mármore,
galeria, chapelaria e toiiette social,
grande living, sala de jantar; grande
jardim de inverno em mármore, bar
4 amplos quartos todos de frente,
rouparia, 2 banheiros nobres, copa,
cozinha, 3 quartos de empregados c|
banheiro completo. Ar condloionado.
Instalação central de água .quente,
lages afônicas, garage para 2 car-
ros. Armários embutidos. Elevadores"OTIS". Construção de Costa Perel
ra, Bokel, Engenharia e Construções
S.A, — Tratar na SecBo de Compra
e Venda de Imóveis do Banco Imo-
billario e Comercial S_\. Av. Eras-
mo Braga 255-A. Telefone 52-3833.

(09317) 700
AVENIDA ATLÂNTICA — Leme —
Apartamento de luxo, pronto. Ven-
de-se em edifício acabado de cons-
trulr por Costa Pereira, Bokel, Enge-
nharia o Construções S. A. belíssimo
apartamento de frente para o mar:
com: sala de entrada, living, sala de
jantar, jardim de inverno, 3 gran-
des quartos, i banheiros completos,
copa, cozinha, 2 quartos e banheiro
de empregada. Garagem. Tratar na
SeçSo de Compra e Venda de Imo-
veis do Banco Imobiliário e Comer-
ciai S. A. Av. Erasmo Braga 255-A
teletone 52-3833. (09315) 700
COPACABANA — POSTO 6 — Ven-
de-sa magnífico apartamento pronto
andar alto, de írente, construído por
COSTA PEREIRA, BOKEL, Engenha-
ria e Construções S.A. tendo 2 oti-
mas salas, jardim de Inverno, 3
quartos, copa, cozinha, grande ba
nheiro, quarto e banheiro de empre

APARTAMENTO DE LUXO
— Vende-se, com amplas ao
modações, ocupando todo um
andar, à Rua Duvi vier 21, la
do da sombra e com gran-
de financiamento. Informa
cões pêlo telefone 37-1473.

(14051) 700
COPACABANA •— Vendo magni-
fico terreno plano de 14x26,50.
Zona de 4 pavimentos CrS 
2.000.000,00. Ver rua Maestro
Francisco Braga junto 64. Tra-
tar proprietário sr. Gastão 
26-0799.; (28588) 700
COPAC. —Vende-se ótimo pon
to — S/pllotls — Excepcionais
condições de,pagamento. Vários
andares, pronto em julho 55, sa
Ia, 3 quartos (sendo 1 conjeg*.),
banheiro com box, cozinha gran
de, quarto e Instalações para env
pregada, 650.000,00. Sendo: 150
mil à vista, 100 nas chaves e 400
em 12 anos com prestações inic
riores ao aluguel. Tratar P ....
16-6771. (13122) 700
COPACABANA — Srs. Capitalis
tas — Vende-se à Av. Copacaba-
na, 481 os apartamentos 501 e 502
em terminação de construção eom
garagem, 3 qts., 2 salas, varanda,
copa-cozlnha, guardamalas, boa
área de serviço e dependências de
empregada. Ver no local e tratar
com o sr Lima, telef. 43-7174
Preço para o da frente, Cr$ ...
850,000,00 6 dos fundos, 
750.000,00, aceitando-sc oferta
para pagamento à vista, e tam-
bém eom 50% financiado em 5
anos.  (8130) 700
LOJA -— Vende-se magnífica
loja pronta è Av. Prado Jú-
nior, 335, etquina da Rua Ba-
rata Ribeiro, com sub-solo
próprio e quintal em prédiode duzentos apt°s., com finan-
ciamento em 5 anos. Tratar
com os proprietários Irmãos
Du&k Ltda., Tel.: 42-9543 e
32-8641 è Rua Sete de Setem-
bro, 66, 7.° andar.

(3343) 700

COPACABANA — à rua Barata
Ribeiro (Pôsto 4) — Apartamen-
to constando de 1 sala, 1 quarto
(separados) banheiro, completo e
cozinha (alugado). Preço ......
320.000,00 com sinal de Cr$ ...
100.090,00 e o restante facilita-
do. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17-2.° (Secção de Vendas). Tel.:* 52-8166, de 8,30 às 18,30.

__ (102527) 700
AV. ATLÂNTICA — Edifício
Cannes. Vende-se pelo sis-
tema de construçãc por ad-
minlstração, extraordinários
apt°s„ com 2 salões de fren-
te p/o mar, 3 quartos de fren-
te para a Rua Gustavo Sam-
paio, sala de almoço, e 2 ba-
nheiros sociais e demais de-
pendências, tudo de luxo, ga-
rage, elevadores Otis super-
luxo, situação privilegiada c/
magnífico panorama. Preços
a partir de CrS 1.128.000,00.
Edif.0 em construção sobre

COPACABANA — apto. térreo c! - nilefis na Av Atlântica 41 <_salas, 3 auartos, banheiro «m err o PHOHS ni AV. ATiamiCa, 410
,..,.„, ui _. •.emais dependências, inclusive o Gustavo Sampaio, 211. Ven
gada _ garage. Tratar na Seç.o de Sptc5ft7nl rua LeOpoW(O09^_fUw. das diretas COm OS ConstrUtO-—' ^r"""" "- *""¦"•¦:- ¦-¦»1-1- ¦"•'••• l<"  

rese Incorporadores IRMÃOS
DUÉK LTDA., à Rua 7 de Se-
tembro, 66, 7.° and. Telefs.:
42-9543 e 32-8641.

(700)

COPACABANA — Vendo magnlllco
apartamento pronto de sala separa-
da do quarto, banheiro, cozinha, dc
frente, lado da sombra em írente á
praça. CrS 380.000,00 com 180 finan-
ciados em 5 anos ou então grandedesconto para pagamento á vista.
Vêr com o porteiro Rua Tenente Ma-
rones de GusmSo 23. apart. 101. Pro-
prietário Sr. GASTAO. 26-0799.

(28S89) 700

COPACABANA —-.Rua Ministro VI
velros Castro 43 — Otlmo apto. —
Vende-se o dè n.» 1203 constando de
3 bons quartos, 1 boa sala, banheiro
cozinha, dependências de empregada
e área de serviço. Visitas no local e
outras InformaçOes com a SeçSo-de
Compra e Venda de Imóveis do Ban
co , Imobiliaric- e Comercial SIA à
Av. Erasmo Braga, 255-A. Tel.: .,
52-3833. (29022), 700
COPACABANA — Rua Leopoldo Ml
guês — Magníficos apartamentos
prontos — Todos de frente — 1 apar'
tamento por pavimento — Vendem-ae
constando d. 3 grandes quartos, S
ótimos salas, 2 banheiros sociais, co-
pa-cozinha, 2 quartos e banheiro de
empregadas, * otlmo jardim de lnver
no, area de serviço com tanque, ga-ragem e ar condicionado. O' apto: é
todo pintado a óleo tem instalação
nara maquina de lavar roupa e va-
randa e entrada toda em mármore.
Instalação central de ngua quente,Tratar na Seção de Compra e Vendn
de Imóveis do Banco Imobiliário e
Comeroial SIA. a Av. Erasmo Braga
255-A r~ Tel.: 52-3833.

.(28623) 700
COPACABANA — Rua Xavier da Sil-
velra 106 — Apartamento todo pinta-
do a óleo — Vende-se constando de
Jardim de inverno, 3 ótimos quartos
2 boas salas, 2 banheiros sociais, co>
pa, cozinha dependências de empre'
gada, garagem, area com tanque e
diversos armários embutidos. Tratar
na Seção de Compra e'Venda' de
Imóveis do Banco Imobiliário c Co-
merclal S|A. a Av. Erasmo Braga.
255-A — Tel.: 52-3833. ,

(28624) 700
COPACABANA — Avenida N. S. de
Copacabana — Magnifico apto. Bu-
plex — 12.° e 13.o pavimentos —
Vende-se constando o 12.» pavimento
de living com 40,80 mts2. sala de
jantar com 31,39 mts2., copa, cozi-
nha, hall social, terraço com 18,76
mts2, 3 banheiros sendo 2 completos
3 grandes quartos, tendo um 24,90
mt-2., varanda, pegando 2 quartos,
quarto de costura e diversos arma-
rios embuitdos: no 13.- um grnnde
salão com 24,30 mt-2.,' 2 quartos e
banheiro de empregadas, hall de sur-
viço e diversos armários embutidos.
Preço: CrÇ 3.500.000,00 a combinar.
Tratar na Seção de Compra e Ven-
da de Imóveis do Banco Imobiliário
e Comercial S|A. a Av. Erasmo Bra-
ga 255-A — Tel.: 52-3833.

(28621) 700
COPACABANA — Ed. Cataguazes —
Vende-se o apto. 902, novo, frente,
próximo e c| vista para a praia à
Rua Alm. Gonçalves 23, c| 2 salas,
3 quartos, cozinha, banheiro e gara-

fe. 
Armários embutidos cofre e ou-

ros melhoramentos. Ver no local —
Preço a vista 990 contos. Inf. prop.
27-4003. (29831) 700
COPACABANA esquina Rua Júlio
de Castilho com Av. Copacabana,
10.„ pavimento de esquina, com vis-
ta para o mar magnifico aparta-
mento dc luxo Cr$ 2,200.000,00 faci-
llta-se, para entrega dentro de três
meses, Rudolf Karter e Cia. Ltda.,
Avenida Rio Branco 173 sobreloja,
tel. 42-4838 e 22-0545 em frente á
Galeria Cruzeiro. (06475) 700
COPACABANA — Vendo aptos, de
2 quartos, 1 sala, cozinha, banheiro
completo, dependências de emprega-
da, acabamento finíssimo, edificio sfi-
bre pilotis; preço de 550 mil a 650
mil, com 55% financiados. Tratar á
Predial Itamarati. Rua da Assem-
bléia 93, 11» andar. Tel. 52-2226.

(4872) 700
COPACABANA — Vendo os aptos.
1013 e 1014 da Av. Prado Junlor esq.
Barata Ribeiro, edifício Illo de Fran-
ce, grande sala, J. de Inverno, kitch.
e banheiro completo. Chaves com o
porteiro e tratar na Predial Itamara-
tl, Rua da Assembléia 93, sala 1104
— Tel. S2--228. (4873) 700

QUARTO E SALA. SEPARADOS -
Vende-se magníficos apartamentos à
Rua Barata Ribeiro n. 90 — com
apenas 1 por cento de sinal, grande
parte financiada e o restante grande-
mente facilitado — Tratar com SO-
RAGGI e MUCILLO — á Av. Nllo
Peçanha 155 — 4. -'nndar — S. 428-7
Tels. — 42-2027 c 52-S254.

(13040) _700
COPACABANA — No edifício BÍedê
France vende-.e juntos ou separados
os seguintes apartamentos: Um com
grande salão, varanda, banheiro com-
pleto e kitch. por CrS 110.410,00 a
vista e Cr$ 119.790.00 em prestações
mensais durante 5 anos; e outro com
quarto, sala, banheiro completo e
peouena cozinha, por Cr$ 118.690,00
a vista e Cr? 134.310,00 em presta-
çSes mensais durante 5 anos. Am-
bos prontos para serem ocupados
imediatamente. Para ver e tratar tel.
27-0742. (6857) 700
VENDE -SE dois apartamentos à Av.
Atlântica. 3150, Io andar, compostos
de. quarto, sala, e demais depen-
dênclas, chaves por favor no apto.
702, com D. NINA ou Snr. CARLOS,

(0585.) 700
TERRENO — Copacabana — Ipa
nema — Vende-se magnifico ter
reno á rua Visconde de Pirajá,
na parte asfaltada des*a rua, pro-
ximo à esquina da rua Gomes
Carneiro, medindo 15 ms, de fren-
te por 50 ms. de fundos. Gabari-
to 8 pavimentos. Permitida cons-
trução de lojas. Preço: Cr$.
4.500.000,00. Sendo facilitada par-
te do pagamento. Tratar direta-
mente com o proprietário pelo te-
lefone: 47-R389. (5868) 700
COPACABANA — Edifício Dom Al-
berto, rua Constante Ramos, 102, apto.
601. Vendo nesta luxuosa Incorpora-
.ção, ótimo apartamento de frente,
com as seguintes peças: hall priva-
tivo duas aalas, três quartos, sendo
um duplo; dols banheiros sociais, co-
pa, cozinha, área de serviço, depen-
dências completas de empregadas e
garagem. Edifício sobre pilotis; aan-
eas decorativos, arra__-__ embuti-
doa, luz Indireta, totalmente pinta-
do a óleo em lindas cêres, etc. Pre-
ça Cr$ 1.650.000,00, com Crf 480.000.00
financiados em 10 anos,' 12%. Cr$
320,000,00 facilitados e Cr? 850.000,00
a combinar. — Tratar direto com o
proprietário no local ou pelo tel
57-8438, sr. Luiz Carlos. (700)

AVENIDA ATLÂNTICA — POS-
TO 4 — Em edifício acabado de
construir, para entrega ainda êste
mês, construção sobre pilotis. ™-
Vendo apartamento de frente
constando de jardim de inverno,
4 quartos sendo 1 com vestiário,
2 salões, sala de jantar, 2 banhei-
ros sociais, 2 quartos de empre-
gada, garagem, etc. — Preço: CrS
2.100.000,00. Sinal CrÇ 1.200.000,00
e o restante facilitado. Tratar tel.
42-7223, com o Sr. Carlos.

(11305) 7Í0
AV. ATLÂNTICA 2.516 — Vendo no
Ed. Sevllha, luxuoso duplex, no 9.°
e 10.° pav., magnif. acabamento, plnt.
a _loo e sancas, florSes, 2 grds,
salões, 1 lindo bar. belo arm., 4
ótimos Qtos., seprados por 1 fino
armário, banhs. em- cor, 2 qtos, pa-
ra crda, etc. F. 27-7308,

COPACABANA — Rua. Sá Ferreira
— Entrega em dezembro -—qto., sa-
la conjugado, banh. e kitch. Cr$. 15
mil nas chaves;, 15 prestações de Cr?
2 mil; Cr$ 80 mil; financiados em
10 anos, prestações de Cr$ 1.147,80
após as chaves q CrÇ 125 mil a com-
binar, Tel.: 26-2649.

(13339) 700

COPACABANA — Rua Bára-
ta Ribeiro — Etiifício Profes-
sor José Oiticica — com ves-
iíbulo, sala e 2 quartos, ba-
nheiro c/ box, copa-òozinha,
dependências, de empregada,
área com tanque. Condições
excepcionais de pagamento,
1% de sinal, parte facilitada
e parte financiada após o
"habite-se". Corretores Auto-
rizados: A. AVERBUCK-Av.
Rio Branco, 116 — S/ 1301 —
Tels.: 32-9449 e 42-8452. J. M.
SORAGI e RENATQ MUCIL
LO —- Av. Nilo Peçanha, 155
- S/ 426/7 — Tels.: 4Ç-2027
e 52-3254. — Incorporação e
Vendas: ADURES S. A. IND
E COM. — Av. Presidente
Vargas, 290 - S/ 710. Tels.:
23-1077 — 52-3886 - 52-0820.

(102342) 700

COPACABANA — Vendem-se
amplos e confortáveis aparta-
mentos em construção à rua San-
ta Clara n.° 200, constando de: 4
quartos, living, escritório, copa,
cozinha, 2 banheiros sociais, ar-
mários embutidos cm todos os
quartos, dependências para em-
pregadas e garagem. Propried.de
e construção da Construtora Or-tenloe Ltda. Rua Sete de Setem-
bro, 141-3.° andar. Tel. 43-0777.

(13341) 700
VENDE-SE por CrJ 450 mil otlmo
apartamento com ampla sala, dois
quartos, dependências de empregada
caixas de água própria _ demais ben-feitorlas. Tratar no local a Ru*, Car-valho de Mendonça n.o 24 apto. 603ou pelo telefone 37-2139.

(28646) 700
'-^¦A»^-^AA^I"»AAA<%<%AAAA^«'VMMS*<IVVVVS_1VV^

FLAMENGO — Vendo aparta-
mento de sala, quarto, banheiro
completo e cozinha na rua do Rus-
sei, 724, apto. 504 pode ser visto
nos sábados . domingo das 14 às
18 horas. (28563) 900

VENDE-SE casa em centro do ter-reno, com 2 salas, 3 quartos, nrmi-
rio embutido, cozinha americana, ba-nheiro em cor; nos fundos; 2 quar-tos de empregada, banheiro e ga-rage. Tratar pelos tels. 45-5823 ou4.-7008. Ver diariamente das 9 às1..30 hs. exceto aos domingos. RuaInglez de Souza 196 Jardim Botâni-
co- (07730) 1001

£ stáci o
ESTÁCIO: — 2 ótimo» apartamentos
acabados de construir — Rua SantosRodrigues — Vendem-se, constando
de quarto, sala, banheiro e cozinha,
Preços: Cr$ 260.000,00 e 280.000,00.
Parte à vista e parte financiada. Tra-tar na SeçSo de Compra e Venda deImóveis do BANCO IMOBILIÁRIO E
COMERCIAL S|A., A Av. Erasmo
Braga, 255-A. Tel: 52-3833.

(28625) 800*^^<A*m«^^»''-M(^^W-_^''%fW*>W^A#^

flamengo
APARTAMENTO — FLAMEN-
GO — Vende-se com 5 quartos, 2
banheiros sociais, 2 salas, varan-
da, um por andar, c demais de-
pendênolas de serviço. — Preso
Ci*S 1.600.000,00 oom financia-
mento na Caixa Econômica. Ver
com o porteiro á rua Gabriela
Mistral n. 10, apt. 601.

(14017) 900
A R. SEN. VERGUEIRO, 106, prõx.
i . praia do Flamengo, ..vendem »se
aptos, prontos para habitar. C/ vesti-
bulo, grande e , arejado quarto, ba-
nheiro e kitch., arm, embutido, des-
de 280 mil cruzeiros, 40% financiados
em prestações mensais de 1.050 cru-
zeiros. Chaves com o porteiro An-
tônio Pacifico. — Tratar tel. 32-7540.

(14038) 900

TERRENO — Vende-se magnifico ter-
reno a rua Maria Angélica, entre osns. 300 e 424. Informações «an o
proprietário pelos telefones 43-1861 _
.6-1898. (00087) 1001
GÁVEA — Veide-se por motivo de
mudança apartamento de frente em
edil. moderno sobro pilotis de apenas
8 aptos, composto de vestibulo li-
ving oom varanda, sala, 3 quartos c|
armários embut., banheiro com box
copa-cozlnha, area de serviço, dep.
empregada, garage, Crf 470 ntfl finan-
ciados 5 anos resto a combinar, En-tre Jockey Club e Praia Leblon. RuaArtur Ararlpe 44 — apto. 101. Tele-fone: 47-7888 (diretamente com o
proprietário). (28643) 1001
GÁVEA — JARDIM BOTÂNICO —
Apto. rua Itaipava 85, vendo ultimo
çom grande sala, 2 qts. todas outrasdependências, predio moderno sobra
pilotis com elevador. Ver porteiro etratar ARMANDO, tel, 26-2366.

(7713) 1001

FLAMENGO — Magrnificos apar-
tamentos de frente á rua Senador
Vergueiro n. 207, de vários tipos.
Sala c quarto separado e sala e
dois quartos. Preços de CrS
300.000,00 a CrS 720.000,00. Gran-
de facilidade. Detalhes: Incorpo-
radora Imobiliária Mazza Ltda. —
Rua da Assembléia, 67, 3o andar.
Tel.: 42-8070.

(80) 900
ATENÇÃO — Apartamentos de
luxo,, em rua estritamente resi-
dencial, no mais fino ponto de
Laranjeiras, á rua Moura Brasil,
edlf. em construção, somente 4
pavs,, com garagem, elevador
compl., saleta, amplo living, tres
ótimos quartos, banheiro em côr,
copa e cozinha, dep. de empreg.
Precr fixo Cr$ 680.000,00. Sinal
de CrS 60.000,00; na escritura CrÇ
60.000,00 e na entrega das chaves
CrS 120.000,00. -. Prestações de
CrS 5.000,00. O saldo financiado
em 8 anos. Tratar diariamente p'
telefone 26-0281 — Anita Gelbcrt.
Diariamente, das 9 ás 20 horas. —
Oportunidade.

(12044) 900

COPACABANA — Rua Gustavo Sam
paio 610 — Aptos 1201-2 — LEME -
Vende-se 2 magníficos apartamentos
de frente 12.° andar, constando ea-
da um de 2 bons quartos, ótima sala,
banheiro, cozinha, dependências de
empregada e area de serviço com
tanque. Cinqüenta por cento financia
dos em 10 anos. Tratar na SeçSo de
Compra e Venda de Imóveis do Ban-
co Imobiliário e Comercial S. A. Av.
Erasmo Braga 255-A, telefone ....
52-3833. (09310) 700

Imóveis do „•_'Compra e Venda de
BANCO -MOBILIÁRIO E COMER.
CIAL S.A, —- Av. Erasmo Braga, ..
255-A. Tel.: 52-3333.

(09309) 700
COPACABANA — Esplendido apar-
tamento de frente — Hua Belfort
Roxo — Vende-se, para entrega ime-
diata com saleta, 2 salas, 3 quartos,
grande banheiro, eopa, cozinha qto. e
banheiro de empregada. Armários
embutidos — Preço CrÇ 1,300.000,00
tendo CrS GfiO mil financiados e CrS
240 mil facilitados. Tratar na SeçSo
de Compra e Venda de Imóveis dc
Banco Imobiliário e Comercial S.A.
Av. Erasmo Braga 335-A — Telefo-
ne 52-_3_3. (09311) 700
POSTO 6 — Rua Joaquim Na-
buco, esquina de .Bulhões de Car-
valho. Vond» para entrega em 4
meses. Apartamento de 1 « 2
quartos. Tet: 42-7223 com o Sr.
Carlos, ou 57-0785, com os Srs.
Dantas ou Paulo. (11306) 700

COPACABANA — Rua Siqueira Cam-
pos 264 — Apto. 702 —' Vende-se oti-
mo apto. pronto, constatdo de
3 ótimos quartos, 1 boa sala, cozi-
nha, banheiro, quarto e banheiro de
empregada, area com tanque c de-
mais dependências. Preço CrS 700
mil — tendo parte financiada e par-
te a vista. Visitas no local (cha-
ves no apto. 801);' e outras informa-
çües com a SeçSo de Compra e Ven-
da de Imóveis do Banco Imobiliário
e Comercial S.A. Av. Erasmo Braga,
255-A — Telefone 52-3833.

09313) 700
DOIS QUARTOS, 1 SALA E DEPEN-
DENCIAS — Vende-se à Rua Barata
Ribeiro, 90 — Magníficos apartamen.
tos dotados dB todo o conforto mo-
derno. Preços a partir de 375.000,00
com apenas 1 por cento de sinal,
grande parte financiada e restante
grandemente facilitado durante aobra. Tratar com SORAGGI e MU-
CILLO — Av. Nilo Peçanha 153 -
4* andar — S. 426-1 — Telefones ..
42-2027 « 62-3254. (13041) 700

COPACABANA. — Pôsto 6 —
Vende-se últimos aptos, de Inxo,
constando de: 2 salas, 3 amplia
quartos e tôdas dependências. —
Armários embutidos, banheiro
em côr, pinturas a óleo, vene-
zianas de alumínio e muitas ou-
trás benfeitorias. Prédio sobre
pilotis com garagem snbtttrân.a.
Preços de grande oportunidade; a
partir de 860 mil cruz-tros. En-
trega dentro de S meües. Visitar
no local i Av. Rainha Elizabeth
a.0 685. Edifício Viviane. Trntar
com os proprietários __MERCO
Ltda., Av. Rio Branco ru0 151.
IO.» andar, foca 42-5S36.

-S6213) 700

COPACABANA — AVENIDA ATLAN.
TICA, esquina de Bolívar — Edlfl-
cio "CAMPINA GRANDE" — Vende,
se o ultimo apartamento no 12.° àn-
dar, de frente com viEta para o mar.
novo tendo 1 grande sala, 1 amplo
quarto, separados, cozinha e banhei-
ro. Visitas no local com o porteiro
e outras informaçSes com a SeçSo
de Compra e Venda de Imóveis do
Banco Imobiliário e Comercial S.A.
Av. Erasmo Braga 255-A — TeL: ..
52-3833, (09307) 700
COPACABANA — Construçío ndian
tada, Ed. "Bretagne". Rua Barata Ri-
beiro, 38, esquina de Belfort Hoxo,
Lido, apto. de frente quarto e sala
separados banheiro, cozinha jard. in-
verno, CrÇ 120 mil entrada: Cr? 60
mil como o comprador quiser; Cr$
53 mil na entrega das chaves; 30
prestaçOes de CrS 4.867,50. Total CrJ
379.125,00. Sem Juros. Tel.: 26-2649.

(1337) 700
COPACABANA — Av. Rainha Eli
zabeth 204 apto. 608 edifício César
— Vendemos otlmo apartamento, pa-
ra entrega imediata, constando de
(irande sala de 7x3,65, dols quartos
separados, banheiro, cozinha, depen-
dencias de empregados. Preço 730 mil
cruzeiros com 315 mil cruzeiros íl
nanciados — Ver no local e tratar na
Empresa Brasileira de AdministraçSo
Ltda. a Rua da Quitanda 47 — 3.»
andar, sala 1 r- Tel.: 22-5827.

(28657) 700
COPACABANA — Hua Carvalho de
Mendonça 24 apto. 802 — Vendemos
ótimo apartamento, constando de
hall de entrada, grande sala, 2 quar
tos, sendo um com varanda, banhei-
ro, cozinha, dependências de empre.
gados e area. Ver no local com o sr.
Norival e tratar na Empresa Brasi
leira de Administração Ltda. a rua
da Quitanda 47 3.° andar safa 1. Tel.
22-5827. Preço CrÇ 550 mil sendo CrS
350 mil a vista e o restante finan-
ciado em tres anos pela Tabela Pri-
ce. (28658) 7.00
LOJA — No Edificio Camões —
Avenida Atlântica com Figuelre-
do. Vende-se a 6 D. Com
500.000,00 à visla, 285.000,00 fi-
nanciado e o restante a combinar.
Telefone 26-5660. (13214) 700
COPACABANA — Vendo apartamen-
to de saleta, sala quarto, banhei-
ro, copo, cozinha, banheiro de em-
pregada e ampla varanda — Ver
a l.da hora. "fl', financiados em 13
anos. Rua Djalma Ulrich 201 apto.
m. (121124) 700
COPACABANA — Rua B-IÍSt. Roxo
— Vendo 2 magníficos parjS.pi-ntos
sendo um duplex. Cüt_rtrutf_U de fi-
no gosto. Cr? 1.600.000,00 e Cr$ ..
1.800.000,00 '— TeL; 26-264».

U3.-33) 700

FLAMENGO — Vendo apto. c| fren-
te para o mar e fundos para Gloria
com uma ssla, dols dormitórios, qto.
de banho e cozinha, WC. de empre-
gados. Praia do Russel próximo ao
monumento do Almirante Barroso. —
Preço Cr$ 500 mil sendo 300 mil a
vista, restante a prazo para maio-
res esclarecimentos, com o proprle-
tarlo. Tcl.: 52-2764 a partir de segun-
da-felra. (28639) 900
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Gávea

JARDIM BOTÂNICO - Apto. magni-fico, com hall, grande sala, 1 quar-tos, tôdas outras dependências am-
pias, Inclusive criada, box geladeiraarmários embutidos todos os como-dos água em abundância, vende-secom financiamento, no edifício dama Jardim Botânico 78, construçãomoderna, cl apenas 8 aptos. — Cha-ves apto. 402 — mesmo pridio.

(07712) 1001
JARDIM BOTÂNICO. Vendem-se a-
partamentos novos, pronta ocupação
à R. Maria Angélica 443, com sala,3 quartos, banheiro de cor, copa-cozinha, dependências completas deempregada. Pagamento faoilitado ofinanciado. Chaves no ap. 301. In-
formações com URANO tel. 57-8575.

(2S6SS) 1001
CASA NA GÁVEA: — Vende-se uma
nova e para família de tratamento.
Tratar com o proprietário, telefone:
47-4817. (28712) 1001
JARDIM BOTÂNICO — Vendo apar-tamento com 00 metros quadrados de
área construída, com sala, 2 dormltó-
rios e demais dependências. Preço
somente á vista: 550.000,00. Tratar
com MATTOS ASSUMPÇAO A rua do
México, 88 — sl. 1.205 •— fone: ....32-4802. (09566) 1001
JARDIM BOTÂNICO — Vendo apar-
tamento na rua Humaitá 231, apto.
302 de frente com 130, m2 em edl-
fido novo para pronta entrega, com
um grande salSo, jardim de Inverno,
3 dormitórios com varandas, banhei-
ro em côr, cozinha tôda instalada com
armários e prateleiras metálicas, am-
pias dependências de empregados o
garagem. Preço: 000.000,00 com ....
500.000,00 de entrada o o saldo fi-
nanciado em 8 anos. Tratar com
MATTOS ASSUMPÇAO á rua do Mé-
xico, 98 — s|. 1205 — fone: 32-4892.

(00470) 1001
RUA MADRE JACVNTA, 11 — cs-

3uina 
Marqu.s de SSo Vicente, gran-

e casa com espaçoso jardim 14x30.
tendo living, sala jantar, jardim
inverno, cozinha grando copa, três
quartos dormir, banheiros dependen-
cias empregados, Tcl. 27-6814 com os
proprietários no local.

..(233.9) 1001
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Grajaú

FLAMENGO — ótimo aparta-
mento de frente em andar alto e
para entrega dentro de 30 dias,
situado a Av. Oswaldo Cruz,
constando de: 3 salas, jardim de
inverno, 3 amplos quartos com
armários embutidos, 2 banheiros,
copa, cozinha, despensa, grande
área de serviço, quarto e dep.
para 2 empregadas, garagem. —
Preço de: CrS 2.000.000,00 com
CrS 1.000.000,00 financiado em 7
anos. CIVIA -¦- Trav. Ouvidor,
17-2.o (Seccâo de Vendas). Tel.:* 52-8166, de 8,30 às 18,30.

(102525) 900
VENDE-SE no melhor ponto dó
Flamengo, em prédio de esquina,
magníficos apartamentos, — de
construção esmerada, próprio pa.ra família de tratamento, com
amplo living, 3 dormitórios com
armários embutidos, 2 banheiros
em côr, 1 copa, cozinha e demais
dependências. Tratar a Imoblllá-
ria e Importadora Rotsen Ltda. —
Tel.: 42-15S9. (98347) 900

APARTO. Grajaú. Vende-so Cr. ..
100.000,00 informaçSes. Visconde de
S. Isabel. 481 apt. 210 sr, Luiz. Em
construçSo. (07735) 1200
GRAJAU — PALACETE — Vcndc-se
á rue Vise. Santa Isabel, luxuoso o
confortável, para familla de fino gos-
to, com 4 quartos, salSo, biblioteca,
bar 6x6, todo em mármore Carrarq,
uma ampla copa, saln, cozinha, jar-
dim de inverno, dep. do empreg. ter-
raço, quintal com pequena horta, ga-
rage. Preço Cr? 2,000.000,00, tem 50
por cento financ. cm 10 anos. Tratar
na "EMCOPE". Tel. 32-7280.

(101) 1200

FLAMENGO — Vende-se magníficoapto. 504 à Av. Ruy Barbosa, 300,
com: sala, 3 quartos, cozinha, banhei-
ro completo c| box, 2 .varandas, área
c| tanque c dependâênclas de empre-
gada. Ver no local. Entrega livre
Parte ã vista e parte financiada. Cr$
650.000,00 (baBe). Tratar BANCO IR-
MÃOS GUIMARÃES — Adm. Bens.
R. Quitanda, 80 — Tel. 52-4165.

(13308) 800
PRAIA DO FLAMENGO — Frente pa.ra o mar apto. de luxo com 4 quar.tos, 3 salas, cl 70 m2. Varanda, 3 ba-
nheiros em cor, 2 quartos p. emp.
copa, cozinha e garage etc. Entrega
vasio. Preço 2.300,00 com 50% finan-
ciados, — Chaves ,. Rua Senador
Dantas 20 — 10°. and. SI 1.009. Tel.
52-1900 — c| Dr. LINDOLFO.

(13254) 900
FLAMENGO — Rua Marquês de
Abrantes n°. 189, ap. 304 — Vende-
se ótimo apartamento composto de:
grande sala, tôda pintada a óleo com
sancas e florõcs e varanda envldra-
cada, 2 amplos quartos, banheiro com-
pleto em côr e cozinha, ambos pinta,dos a óleo, dependências completas
para empregada o área de serviço tô-
da revestida com azulejos. Preço .,
Cr$ 650.000,00 sendo 370.000,00 à vis-
ta e os restantes Cr$ 280.000,00 finan-
ciados em 15 anos aos juros de 10%
a.a. pela Tabela Prlce. Vêr e tratar
no local. (28627) 900
FLAMENGO — Rua Conde de Bae-
pendi 127 — Prontos com habite-se —
Vendem-se apartamentos em prédio
de 8 pavimentos sobre "pilotis" com
2 elevadores . incinerador de lixo.
todos de frente, compostos de: 2 sa-
las conjugadas, 2 quartos, banheiro
completo com box, copa-cozlnha, área
de serviço com tanque em azulejos e
dependências completas para empre-
gada. Também 1 apartamento no úl-
tlmo pavimento com 1 sala, 1 quarto
cozinha, banheiro e área. Vêr no io-
cal e tratar com o proprietário Snr.
MAX diariamente até as 11,00 hs. á
Rua do Catete 67 loja e depois das
20,00 hs. pelo tel. 25-95141 Domingo
até as 12,00 hs. o proprietário aten-
dera no local.

(28632) 900
FLAMENGO — RARISSIMA OPOR-
TUNIDADE — Proprietário vende
ótimo apartamento em finai de cons-
tn-_So, andar alto, com vista perma-
nente para o "Corcovado", com 1 sa.
ISo, grande jardim de inverno, 3 óti-
mos quartos, varanda, banheiro com
box, pequena sala de almoço, eopa-
cozinha, área com tanque e tôdas' as
dependências de empregada — Preço
de rara ocasiSo de C:$ 780.000.00 com
apenas Cri 320.000,00 de entrada a
combinar e o restante financiado em
10 anos 10 por cento T. Price — Ver
no local a Rua Senador Vergueiro 56
— apto. 804 — c tratar exclusiva-
mente no escritório da "IMOBI-
LIARIA LIF** — ,. Av. N. S. de Co-
pacabana 661 — 2.» andar (de fren-
tt), salas 201 — _S e D — Tels. ..
37-4S-. e 57-4515. (102518) 900

CASA PARA PRONTA ENTRIi-
GA — Situada à run Barão do
Bom Retiro, ótima residência,
constando de: 2 salas, varanda, 3
quartos, banheiro com ..Ido, cozi-
nha, copa, 2 quartos e dep. do
empregada, garagem. Preço de:
CrJ 1.550.000,00 com Cr$ 
800.000,00 financiado em 10 e 15
anos. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17-2.° (Secç&o de Vendas). Tcl.:* 52-8166, de 8,30 às 18,30.

(101592) 1200
GRAJAU — Vendo ou alugo ap. de
frente, 2o. pav., cl onlrada, sala, 2
qtos., armários embutidos, banh.
comp,, coz, e área c| tanque, óti-
mo p| casal. Ver a rua Vise. Sta.
Isabel, 485. Ap. 201 c tratar tel
29-6478 c| ALECRIM.

(28507) 1200
GRAJAU — Vende-se uma casa _. Rua
Engenheiro Rlchnrd n». 50, com dois
quartos, uma sala, banheiro comple-
to, cozinha e garagem. Preço CrS ..
680.000,00, podendo ser CrS 250.000.00
de entrada e o restante financiado,
Vêr e tratar no local,

(13321) 1200

Ipanema
IPANEMA — Rua Nascimento Silva
24, apto. 102. Vendc-sc apartamento
de 2 quartos, sala, amplo jardim do
inverno, banheiro, cozinha, duas om-
pias áreas e dependências dc empre-
gada. __ de írente, claro c arejado,
ver s tratar no local.

(29035) 1300
IPANEMA — Vendo-se apto. ocupan-
do tõdn a área do predio na últi-
mo andar com 4 frentes vistas mara-
vllhosas com 2 quartos grandes sa-
ISo, sala, quarto e dependências, 2
jardins do inverno, podendo translor-
mar cm apto. com 4 quartos. —
Por 1.200.000,00 com 650.000,00 ou ..
500.000,00, ou do entrada 270.000,00 fi.
nanciado em 11 anos cm prestaçõesdc 3.385,00 e o resto a combinar —
Ver Visconde Pirajá 336 apto. 601 rto
2 ás 6 diariamente ou marcando pelo
telefone 47-5488. (7765 )130O
IPANEMA — Vsndo na quadra da
praia casa com terreno de 10 x 20 —
Preço 1.600.000,00 — facilita-se —
Tratar diretamente com Luiz ou Gue-
des — Tel. 52-0368.

IPANEMA — Compro terrenos dc
pouca frente c pouco fundos — Pa.
go em dinheiro ou apartamentos —
Tratar pelo tel. 52-0568.

(14132) 1300
IPANEMA — Vendo ótimos aparta,
mentos para pronta entrega i Praça
N. S. da Paz, com 2 salas, 3 qunr-tos, banheiro, copa-cozinha, quarlode criada, área de serviço — Pre-
ços a partir de CrS 980.000,00 com ro
por cento financiados. S. STOCKLER— Av. Nllo Peçanha 155 — SJ805 —
Tel. 22-7221. (25800) 1300
VENDE-SE — esplêndida viv.nda.~-m.
estilo colonial mexicano, com dois pa-vimentos, em centro de terreno, com
quatro varandas, cinco quartos, bi-
blioteca, bar, copa, cozinha, dois ba-
nheiros, dependências c instal.icSes
de empregados, grande quintal e tõ-
das as comodidades próprias para
grande familla habituada a alto con-
fõrto, à Avenida Henrííj.C Dumont,
IU, Ipanema, nesta Capital. Preço:
CrS 4.200.000,00. Tratar pelo telefone
27-2834, (13274) 1300
IPANEMA — Vende-se á Av. Henri-
que Dumond. p| pronta entrega, apart' saleta, grande sala, jard. inv. três
quartos, coz. banh. quarto e W, C.
empreg. área ci tanque — preço ....
700.OCO.00 c! 350 fin. 15 anos C Econ."
97o — tratar cl Zn. HÉLIO — Pi mn-
nhâ 27-8592 e a laide 42-8878.

(13271) 1100
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/\2 CORREIO DA MANHA, Sábado, 30 de Abril de 1955 2.° Caderno
IPANEMA — Vendo magnífico
apartamento, de frente, comple-
tamente indevassável, com 2 sa-
Ias, saleta, varanda de mármore,
4 quartos, podendo 1 ser trans-
formado em sala: 2 banhs., copa-
zinha, dependências de emprega-
da. Facilidade «.financiamento.
Ver a Av. Epitacio Pessoa 798
apto. 102 (pilotis) e tratar dire-
tamente com o proprietário. In-
corporadora Imobiliária Mazza
Ltda. Rua da Assembléia 67-3°
— Tel. 42-8070. , (7733) 1300
IPANEMA — Vende-se casa, terreno
10x50, 3 salas, 5 qts. 2 banheiros, 2
salões, inv. copa, cozinha, garage, dc-
pedencias. Preço -3.000.000,00. Rua
Barão da Torre 559. (5845) 1300
IPANEMA — Vende-se aptos. 2 salas,
2 qts. copa-cozinha, banheiro, deps.
garage, írente 720, fundos 650.000,00Térreo 450.000,00. B. da Torre 559.

(5846) 1300
IPANEMA — Vende-se apto.
DUPLEX a Av. Rainha Elizá-
beth 685 (perto do Arpoador),
ocupando 8.° e 9.°"pavimentos.
Entrega dentro de 2 meses. Área
tota! 320 m2.; constando de 4
amplos dormitórios, todos com ar
mários, 2 banheiros, compietos so
ciais o 2 de empregadas. Living
saião de 50 m2. com bar. Terra
co de 50 m2 no último andar com
vista deslumbrante para o mar.
Conforto absoluto. Garagem sub-
terr nea. Favor visitar no local!
Tratar com os proprietários —"EMERCO" Ltda., Avenida Rio
Branco 151-10." and. Salas 1013/
14. T. 22-7102 e 42-5836.
IPANEMA — Perto do Arpoadoi

Máxima valorização. Vende-
se últimos aptos, de iuxo constan-
do de: 2 salas, 3 amplos quartos e
todas dependências. Armários
embutidos banheiro em côr, pin
turas a óleo, veneziana: de alu
mínio e muitas outras benfeito
rias. Prédio sobre pilotis com ga-ragem subterrânea. Preços de
«ronde oportunidade, a partir de
860 mil .cruzeiros. Entrega dentro
de 3 meses. Visitar no local à Av.
Rainha Elizabeth n.° 685,. Edificio
Viviane. Tratar com os proprie
tários EMERCO Ltda., Av. Rio
Bronco, 151-10.° andar. Fone
42-5836 e 22-7102.

LARANJEIRAS — BELÍSSIMA RE-
SfDENCIA — Rua Cons. Lampreia —
Vende-se, em centro de terreno, ten-
do 2 pavimentos, sendo que no 1°.
pavimento bem uma grande varanda,
2 ótimas sala, 1 bom quarto, 1 toilet-
te social, copa-cozinha,. banheiro de
empregada e lavanderia coberta —"e
no 2o. pavimento tem 2 grandes auar-tos, um magnífico terraço coberto e
1 banheiro completo em côr; Preço
Cr$ 2.500.000,00. A Vista — Cr» ....
1.000.000,00 e o resto financiado. Tra-tar na Seção de Compra e Venda de
Imóveis do BANCO IMOBILIÁRIO E
COMERCIAL. S|A. Av. Erasmo Bra-
ga, 255-A. Tel.: 52-3833.

(27361) 1400

IPANEMA — Proprietário vrnde
ã rua Barão da Torre 221, apar-
tamentos frente e fundos, ns.
202, 203, 204, construção termi-
nada. Saia, quarto, jardim de in-
verno, banheiro, codnha e Aepen-
dências de empregada. Condições
a combinar. Mais Informações, A.
Garcia. Tel. 52-5577. '

(28580) 1300
IPANEMA vendo casas rom terreno
10x50. Preço 3 milhões Informações
47-8418, Silvio Fleury. (28701) 1300
IPANEMA — CASA, vende-se entre-
ga Imediata, Rua Alberto Campos,
179, 2 pavimentos, 4 quartos, 3 sa-
Ias, quarto e WC. empreg. garagem,
Cr$ 1.500.000,00 de entrada e Cr$ ..
1.000.000,00; financ..' Tab. Price. Ver
no local sábado das 14 as 18 horas e
domingo das 11 as 17 horas. Negócio
direto com o proprietário.'__ (28557) 1300

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Vendo apart. sa-
leta, «ala, 3 qtos., qto. e dep, emp,
Cr» 850.000,00 c. 400.000,00 entrada
restante 15 anos, ver Rua Proles-
sor Ortiz Monteiro, 36, ap; 101, tratar
Esc. MARIO MINIM, Av. Rio Bran-
co, 108, sala 1.702 — telf. 22-4163.

(102449) 1400
LARANJEIRAS — RARA OPORTU-
NIDADE — Proprietário vende pormotivo de força maior, apartamento
em Inicio de construçSo, de quarto,armário embutido, . sala, banheiro e
cozinha. Preço de rara ocasláo dc ,.
Cr$ 200.000,00 com apenas Cr$ 
30.000,00 de entrada, e o restante fl-
nanciado sem Juros. Tratar na "IMO-
BILIARIA LJF". a Av. N. S. de Co-
pacabana, 681 — 2o. andar (de fren-
te) salas 201 E c D. Tels: 37-4635' e
37-4315. (102688) 1400
LARANJEIRAS — Vendo apart». 2
grandes salas, 3 qtos., cozinha enor-
me, qto! ç dep. emp. Ver è Rua Ge-
neral Gllcérlo, 440, apt. 301. entrada
800.000,00, restante 15 anos, tratar Esc.
MARIO MINIM, Av. Rio Branco, 108•i a| 1.702, tel. 22-4163.

(102447) 1400
LARANJEIRAS —, Vende-se magnifi-
co apartamento de- frente, ao lado do
Parque Guinle, com .muita água quen-te e fria, noite e dia e composto de
boa saleta, ótima sala, grande va-
randa, 3 bons quartos, corredor com
mesa e espelho para telefone, banhei-
ro espelhado e cozinha com belos ar-
mários, área de serviço, dependen.
cias de empregada, com estrados, per-sianas e etc. Facillta-se 507o em seis
•nos. Ver à Rua Gago Coutinho, 94— apto. 302. Chaves com o porteiro.Tratar com o senhor CUNHA. Tels.
87-3512 e 43-6209.

(07808) 1400

LARANJEIRAS. Apartamentos pron-to«; Vendo A rua Sebastião Lacer-
da n. 3i; «m edifício 'novo de es-
quina, c/ I pavimentos ¦ e 65 mts.
de fachada, os últimos aparta, dis-
poníveis, do tipo de 1 ou 2 quar-tos, sala, varanda, banheiro em cor
e cozinha, de frente; de 2 aalas, 2
quartos, varanda, banheiro, cozinha,
quarto e banheiro de empregada' e
tanque, estes de esquina, e, de 1
quarto, banheiro e cozinha e 1 sa-
la„ quarto conjugado, banheiro e co-
zinha, dando para jardim do lado
do edifício. Preços: 250, 370, 380, 420
e. 650.000,00 c/ posse . imediata, me-
diante 50£ de entrada e saldo em
2 anos, a combinar, juros de 12£.
Visitas no local de 7 às 18 hs.
Tratar c/ J MALAFAIA. Av. Pres.
Vargas, 417, i */ 410/ Tel. 43-9195

(00086) 1.400
LARANJEIRAS — Vendo o apto. 604
da Rua Cristóvão Barcelos 11 (cs-
quina de General Gllcérlo'), com sala
e qto. separados, banheiro e kitch,
Todas as peças muito claras. Preço
Crf 350 mil com 50% financiados.
Chaves com o porteiro. Tratar com
LAUDELINO MARTINS, tel' 25-8299.

(13145) 1400

LARANJEIRAS — Cosme Velho
— Para entregar desocupado, óti-
mo Edifício com 2 apartamentos
(1 por andar e de frente) com
grande jardim coberto e bonita
vista para a montanha, constando
cada apartamento de: 2 salas/ 3
quartos, banheiro completo com
box, cozinha, quarto e dep. £e
empregada, tendo garagem para
1 dos apartamentos. Preço: CrÇ
2.200.000,00 com CrS ';'-.'.
1.200.000,00 financiado em 5 e 10
anos. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17-2.° (Secção de Vondas). Tel.:«52-8166, de 8,30., 18,30.: (102528) 1400
LARANJEIRAS — Vende-se prédio
de 2 pavimentos, edilleado cm ter
reno de 7,80mts. x 25,00mts, com
planta para a construção de um
edifício de 4 pavimentos sob pilo-
tis, um apto. por andar, para ver
à rua Cosme Velho n. -1051. Car-
tas para êste jornal sob. n. 11538.

(.1.1538) 1.400

LEBLON — Apto| vazio, sala, 2 quar-
tos etc. entrada 85.000,00. Tel
43-1981 e 57-6503. (15121) 1500

LEBLON-TERRENO — Vendem-
se dois lotes planos,'para residen-
cia ou apartamentos, metragem
total 728 m2., rua Timóteo da
Costa, esquina rua Sambaiba, a
30 metros da Avenida Visconde
Albuquerque. Diretamente com o
proprietário. Tel. 47-1235.

(2262) 1500
LEBLON-— Apartamento de luxo— Vendo, nente para o-mar. Av.
Delfim Moreira, suntuoso edificio, 2
salas, .(uartos, com armários, am-
pias dependências, banheiro em cor,
2 quartos de empregada e garage. —
Preço de' rarlssima oportunidade —
CrS 1.400.000,00 — Tem CrS
300.000,00 financiados e o restante de
preferência à vista. NSo fazendo ne-
gócios com. intermediários — Tel. —
47-7370 — SR. SEABRA. (25774) 1500
LEBLON — Terreno na Rua Tfmó-
teo da Costa vendo urgente. Tratar
pelo telefone 22-0328. Moreira a tar-
de. ':;..; (0114B) 1.500
LEBLON — Vende-se urgente, por
motivo dc viagem, apartamento du-
pléx, com grande sala, 2 ótimos quar-
tos e demais dependências, CrS ..
560.000,00 sendo Cr» 145.000,00 em 18
anos e ü re:«ante facilitado. > Rua
General Urquiza, 31 ap. 119. Tratar
com D. Olga .tel. 23-6391 das 9,30
às 17 horas. (12194) 1.500

LEBLON — Apartamentos situa-
dós em frente à Praça Anthcro de
Quental e para entrega .em 30
dias, constando de: 1 sala, 2 quar-
tos, banheiro em côr com box,
cozfnha, quarto e dép. de empre-
gada. Somente 4 apartamentos
por andar. Tanto os de frente co-
mo os de fundos; com ótima vis-
ta. Preço de CrS 480.000,00 a
CrS 590.000,00 com sinal de CrS
230.000,00 e o restante facilitado
e com parte financiada em 10
anos. CIVIA — Travessa Ouvi-
dor, 17-2.0 (Secçfco de Vendas).
Tel.: * 52-8166 de 8,30 às 18,30.

(102528) 1500

LARANJEIRAS — (Excepcional opor-
tunidade) — Vende-se, no magestoso
Ed. Águas Férreas, à rua Laranjeiras,
550, nO centro de. grande e belo par-
que, o esplêndido e amplo apto. 1203:
saleta, sala. salão, jardim de'inver-
no, 3 dormitórios. . sendo 1 muito
grande, armários embutidos, 2 bà-
nheiros' sociais deps, completas de
emprs. e garage. Res, familiar, soce-
gada, chma europeu, vista maravilho-
sa e repousante, muita água, condu-
çâo A porta, — 15 ms. do Centro.
Cr» 1.500.000,00 c| 800 fin. pela Cx.
Econ., em 15 anos e o resto, à vista,
a combinar, Chaves cl o Porteiro
MOACYR. Tratar com BENJAMIN
FERREIRA. Raimundo Corrêa 36, apt,
102. Tel. >57-7926. ¦ .-. (28559) 1400

L ebIon
LEBLON: — Terreno — Vende-se,
magnífico, perto da praia, à Rua RI-
ta Ludolf. Tratar na Seção de Com-
pra e Venda de Imóveis do BANCO
IMOBILIÁRIO E COMERCIAL S|A.,
à Av. Erasmo Braga,-255-A. Tel: ..
52-3833. (28603) 1500
LEBLON — RARA OPORTUNIDADE
— Vendemos.2 ótimos apartamentos;
prontos, entrega imediata, com 3 oti-
mos quartos, grande ' sala, armário
embutido, banheiro com' box, copa,
cozinha, área com tanque, todas as
dependências de empregada e vaga
na garagem — Preço de Cr» 750.000 00
com apenas Cr» 150.000,00 de entrada.
Cr» 300.000,00 financiados em 10 anos.
e o restante, financiado no prazo' a
combinar. Ver no local, à rua Mar-
quês Canário, 20" (em frente ao Clu-
be de Regatas Flamengo), apartamen-
tos 503 e 504. Chaves com D. IRA-
CEMA, no último, e tratar exclusiva-
mente com a IMOBILIÁRIA LIF.-â
Av. N. S. de Copacabana. 661, 8.»
andar (de frente), salas 201 E e D.
Telefones 37-4635 e 57-4515.

(102517) 1500
LEBLON — Em edifício acabado
de construir s/pilotis — 4 anda-
res — Vende-se apartamento sa-
Ia, 3 quartos, banheiro com box,
todas demais dependências e gà-
ragem, à rua* Humberto de Cam-
pos 611 — Apto. 101 — esquina
de Cupertlno Durão. CrS .....
750.000,00. Parte financiada CrS
300.000,00 com 20% abatimento,
se pago a vista. Tel, 27-1693.

(11507) 1500

LEBLON —• Vendemos na estrada
do Joá terrenos próximo à praiacom. linda vista por- preço de oca-
sião, 203 de sinal é o restante, em
60 prestações. Combinar. à Avenida
Treze de Maio n. 23 sala 2.121.
Edifício Darke das 15 horas em dl-
ante. «(15117)- 1.500

LEME — Vende-se apartamento
de frente, com sala, 2 quartos,
cozinha, banheiro e dependências
de empregado, sito à rua Gustavo
Samnaio, 560, apto. 902. Preço
Cr$ 600.000,00 tendo financia-
mento a longo prazo de CrS ..
200.000,00. Está desocupado. —
Chaves com o porteiro. Tratar
com o proprietário, a partir de
Segunda-feira, pelo tel. 27-1617.

(25772) 1600***-***¦*******^**,****i***********^**'i*i*'j">'> [i,uu'uuww>i

Lins Vasconcelos
LINS VASCONCELOS —. Vtade-se
uma casa com 3 quartos, l.sala, cozi-
nha, despensa, banheiro, saleta pararefeição, 2 tanques e grande caixa
de água, com chuveiro, entrada paraautomóvel, com área de.22 x 10., sita
à Rua Ramos da Fonseca, 31. *Flnàn-
cla-se 50% — Tratar com o sr. Ba-
tlsta na mesma. Fundos. Preço CrS
600.000,00. ' (2B970) 1700
LINS DE VASCONCELOS. Vende-
se à Rua Condessa Belmont. n. 400— Apartamentos ns. 201 202 e 203.
de • írente. Preço 320 mil cruzeiros,
entrada du 125 mil cruzeiros. Tem 2
quartos, sala, banheiro, cozinha e
área com tanque, novo pronto para
morar. Tratar à Rua Senador Dan-
tas 20-110.° andar. '»/ 1009. Tel: ..
52-1900. • Cl dr. Lindolfo.

«(151M) 1.700

Ho Comando
VENDE-SE apto, de sala, 2 quartos,
cozinha, banh., deps. de empregada.
Garage. Rua ' Tenente Vieira \ Sam-
paio 91, apto. 203. Chaves por favor
no apto. 201, Cr» 480.000,00.

(28630) 2001

LEBLON — Vendo, para pronta
entrega, no último andar do im
pohente Edifício Mar Negro, lu
xuoso apartamento' com sala, 2
quartos, cozinha, banheiro com
pleto, área de serviço com tan-
que, dependências para as cria-
das, vaga na garagem e mara vi
lhosa vista. Todas as acomoda
ções desse imóvel foram feitas
com o máximo de requinte exi-
gido na construção de um apar
tamento moderno. Preço: CrÇ .
700.000,00, sendo 50% financia
dos a longo prazo. Rua Dias Fer-
reira, 455, apto. 603, ou combi
nar visitas pelo 'telefone
47-1592. (13154) 1500
EDIFÍCIO MADRESILVA. — Rua Ar-tur Araripe 40 — junto i Visconde deAlbuquerque. Neste edificio, de 4 pa-vimer.tos sobre pilotis, em construção
adiantada, com 2 amplos .apartamen-
tos por andar servido por 2 eleva-
dores,, vende-se apartamento- com par-te facilitada e parfe financiada. —
Vêr e tratar no local com o Sr. FRE-DERICO. (13226) 1500
LEBLON — Av. Bartolomeu Mitre,
297 — Apto. 301 — Vende-se êste
bom apto. ótlmamente'localizado e c|
3 quartos,. sala e demais dependen-
cias. Chaves na Farmácia SOS no
mesmo, edif leio. Tratar BANCO IR-
MÃOS GUIMARÃES — R. Quitanda,
80 — Tel.: 52-4165.' '' (13280) 

1500
LEBLON — Vendo apartamento em
Inicio de construção na rua Ataulfo
de Paiva com saía e quarto separa-
dos, varanda, banheiro, grande cozi-
nha, área de serviço com tanque è
quarto de W.C. de empregadas, SI-
nal de 30.000.00 e grande facilidade de
pagamento. Tratar com MATTOS AS-
SUMPCAO á rua do México, 98, 81.
1205 — fone 32.4892.

... (09567) 1500

L em e _£.
TERRENO — LEME — Cr» 550.000,00Vende-se ótimo lote de esquina
com 260,00m2 em zona estritamente
residencial — Vista maravilhosa sô-
bre o mar. Factltta-se o pagamentoTratar Tels. 42-2027 e 52-3254.

(13030) 1600
LEME —' Vende-se ótimo apto. à Rua
Gustavo Sampaio, 448, em prédio on-
de não .falta água, com: saleta, quar-
to, banheiro completo e kitch. c va-
randa, alugado por Cr» 2,800,00, po-
dendo ser entregue desocupado. —
Tratar visitas cl o proprietário fone
37-3146. Cr» 280.000,00. Tratar Banco
Irmãos Guimarães Adm. Bens — R
Quitanda 80, tel. 52-4165.

(13291) 1600

RIO COMPRIDO — Vende-se na Av.
Paulo de Frontin, 689, lindo palacete,
construção de 1» em terreno de 9x23,
2 pavimentos, constando no 1°; hall
de entrada, living, sala de jantar, sala
de almoço, grande cozinha, quintal
garagem para 2 carros, no 2°; 1 qto.
de 6 x 5, 2 quartos conjugados, gran-
de banheiro, linda varanda, e fora, 1
bom' quarto e dependências de em-
pregada. Preço, -1.700.000,00, sendo
480.000,00 financiados em 4 ano • em
prestações anuais, ie o restante a
combinar. Ver no local depois do45
horas, e tratar c/ o sr. Lima à rua
Buenos Aires, 140, a/ 603. — Tel.
43-7174. (17266) 2001
RIO COMPRIDO. Vende-se ótimo a-
partamento, junto à Av. Paulo de
Frontin, com 2 quartos, sala grande; banheiro completo, cozinha, va-
randas e mais dependências, facill-
ta-se com 30 por cento, o restante
a combinar. Tratar no local. Tra-
vessa-da Luz, 20. (13205) 2001
VENDE-SE à Rua do Bispo, 147, dois
ótimos apartamentos (101 e 102) com
dois. quartos, sala e dependências.
Chaves no local com o sr. Amando.
Tratar na Empresa Brasileira de Ad-
ministração Ltda., à rua da Quitanda
47, 30 andar, sala 1. Tel. 22-5827.

(29890) 2001
^tfi^>^MlW^^WVVWWVVVVWW»

Santa Teresa
SANTA TERESA — Terrenos —
Proprietário, vendo dieratmente til-
tlmos lotes — 15 x 50 — Linda
vista — Bonde à porta. Magnífico
clima 200m. acima do nivel do mar.
Rua Almirante Alexandrino, junto e
depois do n. 905. Tratar à Rua Bue-
nos Aires, 24 — 1° andar tel. ..
43-2755 dias úteis, das 9 às 18 ho-
ras. (058121 2.100
SANTA TERESA — Rüá Joaquim
Murtinho — Vendem-se 3 ótimos
aptos., sendo 1 de 2 quartos, sala,
banheiro, cozinha e dep..de empre-
gadá e o outro de 3 quartos, sala,
banheiro e cozinha, e dependências
de empregada. Tratar na Seção de
Compra e -Venda' de Imóveis db Ban.
co Imobiliário e Comercial S. A.
Av.' Erasmo-. Braga 255-A, telefone
52-3833. (28620) 2100
STA. TERESA — Vendo apart. fren-
te, sala, 3 quartos, quarto e dep.
emp. etc, Crf 850.000,00 entrada ....
350.000,00 até as chaves. Vêr a Rua
Joaquim Murtinho, 756 apto. 102 —
tratar Escrit. MARIO MINIM, Av.
Rio Branco, 108 — s| 1.702 — tel. ..
22-4163. . (102448) 2100

S. CRISTÓVÃO. Vende-se o prédioda rua 3 de Janeiro n. 4, com 2
salas, 3 quartos, banheiro, cozinha
e área. Tratar na Prolab telef ..
22-0601. {13381) 2.200

lona Industrial
LOJA — Vende-se uma com duas
portas i.e aço, er- sona Industrial,
em írente ' Estação de Vicente de
Carvalho, com água luz e força, Bon-
des — ônibus — trens e lotaçSes
na porta. Estrada Vicente de Car-
valho 651. C. Chaves na quitanda.
Parte facilitada. (15076 2.400

GRANDE OPORTUNIDADE —
Vende-se ótimo terreno medindo
3.466 m2, com duas frente — uma
para Av. Brasil e outra para a
Av. Brigadeiro 'Trompowsky —-
que faz ligação com o Galeão. —
Tratar á Imobiliária Rot&ert Ltda.
— Tel.: 42-1569. (98348) 2400

Ti juca
Vendem-se apartamentos de dois
e três quartos, e dependências de
empregada, em edificio acabado
de construir e já com habite-se da
P. D. F. Ver à rua, Hadock Lobo
n.° 379 e tratar diretamente com
o proprietário à rua da Alfânde-
ga n.° 330 (Loja) — Fone:
43-3611. (15131) 2500
TIJUCA — Vende-se casa grande,
centro de terreno, na Rua Araújo
Pena n, 72. Preço Cr» 2.000.000,00, fa-
cilitando-se parte. Tratar tel. 26-7687.

(5850) 2500
TIJUCA — Rua dos Araujos, 40 —
— Oportunidade — Vendem-se óti-
mos apartamentos térreos, com áreas
privativas, por 100.000 de entrada ou
a vista com grandes abatimentos. In-
formações Dr. Azevedo, te). 22-4795,
15 ás 17 hs. ou 57-9315, à noite.' 

(5871) 2500

TIJUCA -• Vendo à Rua Rocha Pom-
bo, 38, o apto. 102, 2 frentes, térreo,
com 1 sala, 3 quartos dep. criados.
Financio 50%. Preço 520.000,00. Ver
110 local. Tratar: 26-8639.

(12244) 2300

TIJUCA — Casa para família dc
tratamento, de 2 pavimentos, com
2 saias, 2 dormitórios, banheiro
nobre em côr de louça alemã, co-
zinha, quarto e dependências de
empregada. Vende-se, a Avenida
Maracanã, próximo à rua Uru-
guai — Preço 1.200 mi! cruzei-
ros com parte financiada feia
Caixa Econômica. Informações
pelo tel. 38-1952, sem interme-
diários. (13197) 2500

TIJUCA — .Apto. sala, 2 quartos e
outras dependências, inclusive cria-
da, vende-se rua Andrade Neves n.
293, p. entrega imediata. Ver local
e tratar Armando. Tel. 26-2366.

(7714) 2500
TIJUCA — Rua Itacurussá 74 —
No melhor ponto residencial da Ti-
juca, vende-se uma ótima residen-
cia, em terreno arborizado medindo
7x50 metros, possuindo duas ótimas
salas, três bons quartos, copa, cozi-
nba, grande banheiro,- dois quartos
e dependências completas de empre-
gadda. Preço: Cr» 1.200.000,00 à vista.
Tratar com o proprietário pelo te-
lefone 38-8868 das 8 às 10 30 horas
da manhã para combinar visita.

(12254) 2.500
TIJUCA — Vende-se, após; término
da pintura, em breves dias, o apar-
tamento 101, da rua dos Araújos 11,
com sala, dois quartos, cozinha, ba
nheiro completo, quarto e W. C. de
empregada, independete. Tem arma.
rios imbutidos. Ver no local, com
Agostinho e tratar com Lana, telef.
27.-660O. (25785) 2.500

TIJUCA — MUDA - -Rua Con-
de de Boniim. 936, vendo casa de
vila, já desmembrada, fachada de
pó de pedra, taqueada, com sale-
ta, sala, dois quartos, dependências
e área cimentada com tanque por295 mil cruzeiros, com 115 mil de
entrada e o res'ante em mecsalldai
des de 3.500,00 cruzeiros em 6 anos.
Procurar o corretor Frazão na ca-
sa VI (seis). (05686) 2500
ATENÇÃO — Vendo no edificio
Gray, á rua Conde Bonfim, em
construção defronte do Tijuca
Tênis Club, apt, de luxo, um ves-
tibulo, amplo living, S grandes
quartos (5 x 3), c/ armários em-
butidos, copa e cozinha, área,
dep. empregada. Preço CrS
490.000,00. Sinal somente Cr$
30.000,00 na promessa Cr$
30.000,00 e na escritura CrS
.30.000,00. — Prestações de Cr§
6.500,00. O saldo em parcelas. —
Tratar diretamente representante
da firma. Anita Gelbert. Telefo-
ne: 26-0281. Ver plantas diária-
mente, das 9 ás 20 horas. Rua Vo-
luntarios da Pátria n. 221, apt.
503. Ótimo negocio.

(12042) 2500

SANTA TERESA — Magnífica casa
de 2 pavimentos "— Vende-se à rua
Almirante' Al«Scandrino 696, constan-
do de 4 grandes quartos, 3 salas, ba-
nheiro. copa, cozinha, quarto e ba-
nheiro de empregadas, garage e área
corft tanque — Preço: Cr» 2.000.000.00
sendo parte à vista e parte financia-
da — Visitas no local— Outras in-
foromações com.a Seção de Compra
e Venda de Imóveis do'Banco Imo-
blliário e Comercial S. A. — Avenida
Erasmo Braga 255-A — Tel. 52-3833.

(27352) 2100

Soo Cristóvão
SAO CRISTÓVÃO — Casa por apto.
Vende-se ótima casa com 2 pavtos.
em centro de terreno com entrada
para auto, 2 salas, saleta, 3 quar-
tos copa, despensa, varanda e outras
dependências ou troca-ae por apar-
tamento na zona aul que tenha^sala,
3 bons quartos e dependências para
empregada. Ver e tratar na Rua Pre-
feito Olímpio de Melo 1615.

(13256) 2200

ATENÇÃO — Vendo 3 últimos
apartamentos em construção de
luxo á rua Conde de Bonfim com
sala, 3 quartos e sala, 2 quartos
arm. embutidos, copa, cozinha,
área, dep. de emp. Boa oportuni-
dade, preço.a partir de CrS —
396.800,00. Pagamento: na pro-
messa CrS 35.000,00 e prestações
de CrS 3.100,00. O saldo em par-
celas durante a construção. Tra-
tar: Av. N. S. de Copacabana,
1277, apt. 1101. Tel.: 27-7384 —
Arthur. (4859) 2500
TIJUCA — Av. Tijuca — Resi
dência de luxo r- Vende-se lu
xuosa e grande residência, no
começo dessa avenida,, em estilo
colonial português, em centro de
grande terreno,- com localização
previlegiada, construção com aca-
bamento de alto luxo e dotada de
todo conforto moderno, própria
para família de alto tratamento,
possuindo todas as acomodações
amplas e ainda piscina, ginásio,
garagem para 3 automóveis, de-
pendências para vários emprega-
dos, grande jardim e quintal, etc.
Preço CrS 8 milhões de cruzeiros,
com financiamento a combinar.
Tratar diretamente com os cons-
trutores Derenne-Engenharia e
Construções Ltda. à rua da Qui-
tanda n.° 3,11.° andar, salas 1101
à 1105. Tels. 42-3552 e 22-8595.

(11515) 2500
HADOCK LOBO — Vendo apartamen-
to com 2 quartos e sala, com sancas,
florão; banheiro em côr, cozinha,
quarto de empregada, garage. Preço
Cr» 600.000,00. 50% à vista e o resto
em 3 anos. Ver á rua Hadock Lobo
n. 203, apto. 208. Tratar com o ar,
Pinheiro, pelo telefone 30-1047.¦ (17397) 2500
TIJUCA — Alto da Boa Vista — Ven-
de-se terreno na Rua Butui, junto e
depois do n° 78 medindo 88 metros
de frente e área de 1.100 m2 e tratar
com Monteiro na Rua do Carmo 38,
sala 602, tel. 22-2710, facilita-se o
pagamento. (28528) 2500

ATENÇÃO — Rara oportunidade— Vendo apartamentos de alto
luxo para fino gosto, com 170 m2
de área em construção, á rua
Conde de Bonfim, único na Ti-
juca com vestibulo, 3 amplas sa-
Ias, 3 ótimos quartos, 2 banheiros
sociais em cor, copa cozinha, área
de serviço (3 x 3), dep. de em-
pregada. Privativo do edificio
campo de tênis, basquete e voley:
Preço: CrS 720.000,00 a Cr$....
860,000,00. Pag.: sinal CrS
50.000,00; na promessa CrS
50.000,00; na escritura CrS
50.000,00 e prestações de CrÇ
7.000,00. O saldo em parcelas. —
Tratar diretamente representante
de firma Anita Gelbert. Telefone
26-0281. Diariamente das 9 ás 20
horas. (12045) .2500
APARTAMENTOS em constru-
ção adiantada, já na 4a laje, so-
mente edif. de 4 pavimentos c/
elevador, garagem, play-ground,
vendo em rua estritamente resi-
dencial, Carlos de Vasconcellos,
paralela á rua Conde de Bonfim,
compostos de vestibulo, sala du-
pia, jardim de inverno, 3 quartos,
banheiro em cor, copa, cozinha,
área, dependências empreg. Preço
fixo, CrS 600.000,00. Pag. sinal
somente CrS 30.000,00; na pro-
messa CrS 30.000,00; na alvena-
ria CrS 60.000,00 e na entrega
das chaves CrS 60.000,00. Pres-
tações dc CrS 4.000,00. O saldo
em 5 anos. Tratar diretamente
telefone 26-0281. Anita Gelbert.
Diariamente, das 9 ás 20 horas, —-
Raro negocio. (12047) 2500
TIJUCA — Vendem-se últimos apar-
tamentos com b respectivo Habite-
se com luz gaz e Cabo telefônico II-
gado, rua Felix da Cunha 45 com
tres quartos, sala, cozinha e depen-
dências de empregada. Acabamento
esmerado com sancas e florões. Con-
diçSes 40 por cento a vista e 60 por
cento financiados em 100 prestações
juros 10 por cento. Preços a partir
de Cr» 600 mil. Tratar.com a Imobi-
liaria J. Moreira Filhos Ltda. Tel.':
48-8841 com o sr. SanfAnna.

(13343) 2500

TIJUCA — Vendo urgente, loja comapto. em clnwi. Preço 620.000,00. Tel,
43-1981 c 57-6503.

(15122) 2500
APARTAMENTO NA TIJUCA —
Vendemos de sala, 1 ou 2 quartos,banheiro com bo;., cozinha, quartoe WC e empregada, no Edifico TI-
juca, a ser construido na Av. Ma-
racanã, a 200 metros da Praça Sa-
ens Pena. Preços a partir de Cr».
300.000,00 com 5* de sinal, 55S em
30 meses sem juros e 46* finan-
ciados ca-. 10 anos Plantas e infor-
maçces com a Firma Construtora
Beton-Engenharia, Arquitetura e Ur-
banlsmo Ltda. Rua do Carmo ? sa-
Ias 704/5. Tel. 52-0323. '-Jf
LOJA — Vende-se primeira mão —
pronta habitar, 2 quartos, banheiro,
cozinha, grande área, grande salão
loja e garage, Rua Barão ltapar/i-
pe 138, tratar no local ou fone ..
47-5690 e 27-0861. Financiado 70% 10
anos. (13264) 2500
PRAÇA SAENZ pEftA — Vende-~se
ótima residência à R. Desembargador
Isidro 36, casa 5, constando de 2
pavimentos sendo o de cima de 3
bons quartos, banheiro em cor, com
box, um hall e varanda. Em baixo,
uma grande sala para jantar toda
gradeada, cop, cozinha americana
quarto e banheiro completo para em-
pregada, tanque e uma área. Potlen'
do ser vista hoje depois de 14 horas,
sendo negócio direto com a proprie-
tárla. Pintura toda a óleo. Preço Cr»
1.380.000,00. Aceita-se oferta.

(10140) 2500
APARTAMENTO DE LUXO —
Vende-se á rua Andrade Neves,
293, apt. 101, em ed. s/ pilotis,
com 3 quartos, 2 salas com san
cas e florões, vestibulo, jardim dc
inverno, banheiro em cor, cozi
nha ei exaustor, área ladrllhada
e dependências de empregada.
Recém construido. Preço CrS..
1.200.000,00 a combinar. Chaves
com o encarregado. Tratar pelo
tel. 38-9708 c/ Hélio.

(98826) 2500
<W^^W^^W^^^^^^^4WWW^

Vila Isabel
APARTAMENTO de 2 salas, 3 quartos
e demais dependências. Rua Barão
de S. Francisco 473 (esquina com Tor-
res Homem). Preço .640.000,00. En-
trada 30%. Ótima oportunidade. Ver
das 9 ás 12 hs. Tratar com o pro-
prietario à rua Buenos Aires, 93 —
3" andar. (29937) 2700
-W^MM*»VWWWWWWVWWWWW

Subúrbios da Central
HtAJA — Vende-se uma boa casa
com terreno à Estrada Monsenhor
Felix n. 1030. Rua asfaltada, bondes,
ônibus e lotações na porta.

(15077) 2.800
SAMPAIO. Vende-se á Rua Mano-
ei Miranda, 211, boa casa antiga
em terreno de 17 de frente, por
17,50 de extensão constando de: 3
quartos, 2 salas, cozinha, banheiro
— Ver no local com o proprleta-
rio e tratar á Rua Buenos Aires,
140, sala 603, tel. 43-7174. Com o
Sr. Lima. Preço Cr» 550.000,00 po-
dendo-se facilitar 50;,

(08131) 2800

TIJUCA — Rua Mariz e Barros 76— "Edifício Colômbia" — Vendem-
se 2 bons apartamentos, de n°g 206,
constando de 2 quartos, sala; cozinha
e banheiro e dependências de em-
pregada; e 801, constando de 3 quar-
tos, sala, cozinha;, banheiro e depen-
dências de empregada, tendo ainda
3 varandas. Visitas no local e outras
Informações, com a Seção de Compra
e Venda de Imóveis do Banco Imo-
blliário e Comercial S. A. — Av.
Erasmo Braga 255-A,( tel. 52-3833.

(28619) 2500

TIJUCA — Vendem-se apartamentos
Rua Barão de Itapagipe 138, frente
Hospital Aeronáutica, com sala, 3
quartos, cozinha, dependências em-
pregada, banheiro, grande área, va-
randa e garage. 70% financiados 10
anos. Tratar local, fones 47-5690 —
27-0861. " (18263) 3500Salvador, Bahia.

RIACHUELO — Paula Afonso, auto-
rlzado por alvará dò Juizo da 2a Vara
de Órfãos, venderá em leilão #0 pre-
dio da rua Flaclc n. 75, com 2 salas,

quartos, e etc", em terreno de 11
metros de frente por 66 de extensão,
dia 5 de maio às 16 horas no local,
anuncio detalhado no Jornal do Co-
mercio, informações Rua S. José 70— Tel. 32-9987. (12261) 2800
QUINTINO r Vende-r.c ótima resi-
dência novavcom 2 salas conjugadas,

quartos, 2 conjugados, grande co-
pa, cozinha, banheiro com varanda
com porta de harmônica, dependen-
cias para empregada, garage, terreno
com 11.20 x 57,70 arborizado, poden-
do construir, cisterna com motor p|
10.000 litros. Tratar local 21 abril, 33
ou Av.. Rio Branco 106|8, sala 811
Barros Filho & Cia. Ltda.

(26962) 2800
BANGU, vende-se uma cast! grandede lage é taqueada, ver na rua Abae-
té 40 entrega-se vazia. Tel. 52-0923.
Elydio. (13391) 2.800
TERRENO — Realengo. Vendo um
grande e ótimo lote de esquina, me-
dindo 15 mts. de frente e 18 mts.
pela linha de fundos com 30 mts.
de comprimento. Local de futuro e
bastante valorisado. Excelente para
construção de Cinema, Açougue, mer-
cearia, Lojas para qualquer ramo
de negócio, inclusive para uma boa
confeitaria. O lote fica na Rua Pi-
raquara na esquina antes do n. 1.197
e tem dentro do lote três manguei-
ras. Ver no local e tratar com Ba-
tlsta pelo telefone 23-4730.

(29899) 2.800
IRAJA. Vende-se terreno rua Uru-
rahl esquina estrada do Areai Acel-
ta-se. oferta. Tel. 26-9838 — 26-6927.

(07761) 2.800

TERRENO no subúrbio do Rio. Ven-
d.-se terreno de 6.° distrito dc No-
va Iguaçu, medindo 12x40m (480m2),
situação privilegiada, distando, ai-
guns metros da estação ferroviária,
Joaquim Távora. Preço base Cr» ..
60.000,00. Cartas para Cid. Emanuel
Batista — Rua Joaquim Nabuco, 1

(26944) 2.800

AV. SUBURBANA 4.546, casa 18. -
Vendo esta casa com 100,000,00 de.
entrada e prestações mensais de
4.250,00 tem sala, varanda, 2 quartos*
dependências completas. Ver no lo-'
cal e ti atar com Américo pelo telf,!
43-2220. (01022) 2.B00
URCA — PRAIA — Aptos, pequenos,-
ocupados ou vazios. 140 e 150.000.00
— 70% financiados 7 anos. Telefone
43-lDfll — 57-6503. (13408) 2600
PIEDADE — Vende-se casa com 4"
quartos, 3 salas e demais dependen-,
cias à Rua Assis Carneiro 591 — Ver;
a qualquer hora no local.

(13404) 2800
'^/V>«A/VV**^VVVVVS/VVV«»»^^»***^**^A^A***»4*»*'

Jacarèpaguá
JACAREPAGUA — Vende-so ótima
residência à Rua Olímpia do Couto
87 (rua que começa na Av. Gerema»
rio Dantas 927), com: sala, 2 quar-
tos espaçosos, boa varanda, cozinha,
banheiro, dep. dc empregada t: in.-.
clusive a ultragás. Casa nova, terre-
no dc 12 x 31m. Ver no local. Parr
te a vista e o restante financiado errí
20 anos. Tratar Banco Irmãos Gui-
marães. Adm. Bens. R. Quitanda
80 — Tel. 52-4165. (13303) 3001
VILA VALQUEIRE — Vende-se ter-
reno com 397m2 Rua das Tuupas es-.
quina da Rua das Camelias ruas
calçadas com 20m. de largura e aon-
dução a porta. TeL: 26-7930 e ....
42-7717. (13360) 3001

JACAREPAGUA' — Vendem-se
ótimas casas para pronta entrega,
à rua José Silva, 162 (rua que
começa na Av. Geremarlo Dan«
tas, 909), de fino acabamento,
terminadas de construir, com:
sala, 3 quartos, demais dependen-
cias com fogão à gás Esso. No
melhor ponto do bairro. Ver nolocal. Tratar Banco Irmãos Gui*marães Adm'. Bens R. Quitanda.80. Tel. 52-4165. (13305) 3001
JACAREPAGUA — Freguesia. Ven-
de-se boa residência, centro terreno
plano 1.900 m2, circundada varanda.
sala, 3 quartos, grande banheiro com-
pleto e cozinha com gás Esso, gran-de quarto fora, banheiro e servi-
dão empregada. Rua Calçada, tele-
fone, luz elétrica e água em abun-
dáncia. Informações tel. 1032 — Ja-
carepaguá. (07752) 3.001
JACARAPAGUA — FREGUEZÍÃ" 7*Z
Vende-se à Estrada do Capão, 1300,
sitio dc 6.000 ni2. Com casa re*
cém-construida, constando de varan-
da, sala, dois quartos, cozinha com
fogão Ultragás, banheiro completo,
etc. Informações com o sr. Qua-
dros, Tel. Jacarapaguá. 299.

(J.183) 3001

Mêi er
MEYER — Vendem-se duas lojas de
esquina, na Praça Aval, 47. vazia. Fa-
clllta-se o pagamento. Tratar pelo
telefone 37-4344, com o sr. Lider-
man. (15073) 3.100
CASA — MENER — Vende-se, sem
intermediário, grande casa à Rua Ar-
quias Cordeiro, cm centro de terre-
no de m|m 400m2. Preço c demais in-
formações com o proprietário, marcar
encontro pelo tel. 23-2641 dias úteis
du 13 às 16 horas. (28532) 3100
MEIER — Vende-se na rua Vcnceslatt
141 próximo ao cinema Impe^ator
(Dias da Cruz) uma casa nova, aca*
bacia de construir, com 2 pavimen-
tòs, sendo no primeiro', varanda, sá-
Ia, cozinha, armário embutido e WC
com.chuveiro, no segundo, escada, de
mármore, 2 quartos, banheiro comple-
to.è terraço, gaz e luz ligados — Pre-
ço 412.000,00, negócio direto tel, ;?;
28r8493J (27499) 3100
CACHAMBI — MEIER — Rua São~
Gabriel 291 — Vendemos otlma casa
constando de 2 salas, 3 'ioiis quar-
tos, copa, cozinha, banheiío com*
plçto e dependências de empregados» 1Terreno de 12 x 60 em otlma locali-
zaçflo — Tratar na Empresa Brasilei-
ra dc Administração Ltda. —¦ Rua
da Quitanda 47 — 3o andar, sala 1 í
— Telefone 22-3827. (5544) 3100 '

Subúrbios da Leopol-
dino

ILHA DO GOVERNADOR — Vende-
se a casa 2 da Rua Eutiqulo Soleda*
de 84, com 1 sala, 2 quartos, cozinha
com fogão ultragás e banheiro com-
pleto, um chuveiro do lado de fora e
área coberta, Com uma entrada a
combinar c o restante em prestações
de Cr$ 1.435,00 mensais. Chaves com
o sr. GUIMARÃES á Estrada do Den-
dô 795 diariamente c também das IS
às 18 horas aos sábados e domingoa
no local. Tratar na EMPRESA BRA-
SILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO H-
MITADA, Rua da Quitanda 47 — 3»
and., sala 1 — Tel. 22-5827.

(27624) 3.200

I

BONSUCESSO — Rua Antônio Rego
154 — Vcndc-so ótima casa, cons-
trulda em terreno de 16 x 32,50 mts.
constando de 3 bons quartos, 2 salas,
banheiro e cozinha. Preço Cr$
550.000,00 tendo 50% a vista e 50%
financiados. Tratar na Seção de Com-
pra c Venda dc Imóveis do Banco
Imobiliário c Comercial S. A, —
Av. Erasmo Braga 255-A, tel
52-3833. (28617) 3200
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2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 31) de Abril de 1955 y ia
OLAHIA — Lotes — Vendem-se em
ruas asfaltadas, com água, luz e es-
goto, próximo» A estação Pedro Er-
nesto, entre as Ruas Antônio H6go.
Estr. Engenho da Pedra e JoSo Sil-
va, medindo 12 x 30 metros. Muita
condução. Ver no local e marcar en-
contro pelo tel. 23-2641 dc 13 às 16
horss de segunda a sexta-ícira.

(28533) 3200
TERRENO — Penha — Vende-se um,
livre e desembaraçado medindo 8 x
30 metros. Ver na Rua Surubim, en-
tre os prédios 133 o 149. esta rua faz
esquina com a Rua Leopoldina Rego
em frente ao n° 855. O lote. é plano,
em rua plana, e fica a 120 metros
desta esquina, com muita condu-
ção. Tratar com o proprietário Lu-
thero Santos, na Rua das Laranjei-
ras 136, apto-. 603, das 18 às 22 horas,
iodos os dias. Domingos o dia todo.
Tel. 45-0891. (28973) 3200
BONSUCESSO -- Vende-se o terre-
no da Rua Manoel Fontenele, 41,
livre e desembaraçado, 450 m2, por
380 mll cruzeiros; 100 mil cruzeiros
à vista e o restante em 2 anos. Tra-
tar pelo telefone 22-8814.(11504) 3.200

TERRENOS com prédios: Av. Itaoca
113 e Rua Bonçucesso 167 e na Pé-
nha "à Rua Panamá 258. Tratar a
Av. N, S. Copacabana 664. Apart.
302. Tel. 37-0111. (13045) 3.200

Niterói
NITERÓI — Vendo junto a Praia de
Boa-Vlagem às Ruas Antônio Ferrei-
ras e Presidente Domiclano, ótimos
lotes prontos para construir, com
vista para a Guanabara — 10 por cen-
to de sinal e o restante em 5 anos —
S. STOCKLER — Av. Nilo Peçanha
155 — S. 805 — Tel. 22-7221.

(28801) 3300
NITERÓI — ICARAI — Vende-se
apartamento de 3 quartos, sala, jar-
dim de inverno, copa- cozinha, área
de serviço azulejada e .piso de mo-
*alco branco e dependências de em-
pregados, à rua Msrlz e Barros, 37,
apto. 302, a 80 mts. da praia de Ica-
ral. Preço Crf .580.000,00, com 80,%
financiados em 10 anoa. — Tratar no
local com os proprietários a qualquer
hora. (12087) 3300

CASA — PETRÓPOLIS. Particular
vende diretamente a outro particularbelíssima casa de construção recen-
te, rodeada de jardins, constando de
grande living com "bar", ampla sa-
Ia de jantar, quarto de hóspedes com
banhçiro privativo, copa, cozinha, dc-
pehriíncias de empregada, água pró-
pria, e da rua, e no 2o. pavimento,
4 quartos e 2 banheiros. Rua Monte
Castelo, descortinando belíssima vis-
ta do living. Entrada para automóvel
Preço,base: Crf 1.900.000,00, parte àvista e o restante em 2 anos. Aceito
oferta razoável. Negócio urgente. Fa-vor telefonar para 23-4026 ou à noite
para 47-3691 ou 27-7826.

(14140) 3500
VENDEM-SE 3 lotes no Vale do Bon-
sucesso, com água, luz e telefone, a
poucos minutos de petrópolis pelaestrada União Indústria e muito bre-
ve pela de CcntQrno. Urbanização
completa. Preço Crf 100,00 o m2 sen-
do apenas um lote. por 2 ou 3 jun-tos poda-se fazer uma redução iate
20%. Telefonar 26-9952.

(13150) 3500

CHÁCARA - NITERÓI - CENTRO
— Vendemos uma chácara com 33
mll metros quadrados de terreno
pronto para lotear, com 6 conforta-
veis residências, bonde na porta, nc-
ateio para ganhar milhões. Preço
de ocasião, faclllta-se grande parte
financiada. Tratar com SR. PEPE,
rua Senador Nabuco 18 — próximo ao
Corpo de Bombeiros — Niterói.

(27-518) 3300
SACO DE SSo Francisco — Parque
Esteffinia — Local privilegiado —
Vende-se o lote 10, com área de
380m2, na quadra 2 da Rua Aimoré,
quase esquina da Rua General Ron-
don. Perto da praia. Tratar Banco
Irmãos Guimarães Adm, Bens — R.
Quitanda 80, tel. 52-4168. ,

(13307) 3300
NITERÓI — Terreno dc praia —
Magnífica oportunidade. Vendo na
Praia de Itapuaçu 2 grandes lotes
de terreno medindo cada lote 18 x 40
juntos na. mesma quadra, distando
200 metros da praia. Os lotes ficam
no 1° loteamento, onde não existem
lotes para vender e.distam poucos
minutos de Niterói, possuindo estra-
da asfaltada até o loteamento. Lo-
cal de grande futuro em virtude da
construçSo do Túnel Rio-Niterói que
breve será iniciada, sendo também
local de rara beleza. Preço de oca-
slão. 20 mil cruzeiros, para a ven-
da de cada lote separadamente e 38
mil cruzs. p| venda dos dois Jun-
to». Plantas e maiores detalhes còm
o sr. Luiz pelo tel. 23-2764, das 9,
às 12 c das 1* às 17 horas, diária?
rr.erite. (13236) 3300
NITERÓI — Saco de SSo Francisco —
Compra-se casa próxima à praia ~r
Inlormaçóeg tel. 57-4366. . .
V- (5872) 3300

PETRÓPOLIS — Sitio — Vende-se
um com 15 alqueires tendo 180 mts,
ã'i frente na Estrada UniSo e Indús-
tria. ótima casa ainda nSo habita-
da composta de 4 quartos, 2 salas, 3
varandas, 3 banheiros sociais, copa e
cozinha com instalação de água
quente em todas as torneiras, ultra-
gás e luz própria. 4 nascentes, algu-
mas casas para colono e diversas ár-
vorea frutíferas. Preço Crí 
2.800.000,00. Tratar pelo telefone ..
48-1728. (9466) 35Ó0
PETRÓPOLIS — Terreno,- Rua Ba".rão do Rio Branco 1556 — Vende-se,
magnífico, por Cr$ 5.000.000,00 com
pagamento a combinar. Tratar naSeçSo de Compra e Venda de Imó-
veis do Banco Imobiliário »e Comer-
ciai S. A., Av. Erasmo Braga 255-A,
tel. 82-3833. (28618) 3500

Ilhas
VENDE-SE dois ótimos lotes no Jar-
dim Guanabara, na Ilha do Goverria-
dor em local de grande valorização
com a construção da Cidade Univer-
si tar ia. Preço Crf 300 mil cada um.
Tratar pelo telefone 42-1402, em ho-
rario comercial.  .(28673)3400
JARDIM GUANABARA - Vendo re-
Kldcncia de luxo, c terrenos bem
localizados, tratar com Hermes no
local — Av. 200, 85 ou pelo tel.
32-2393.

ATENÇÃO I — Construa sua casa na
nha ds Governad&r, em 4 meses,
pagando-a em prestaçSes mensais. In-
formações das 9 às 12 horas, com
Hermes, à Av. Erasmo Braga, 227,
11° andar, sala 1109,

(12040) 3400
ILHA DO GOVERNADOR — Ribeira.
Vende-se um terreno à r. Maldonado,
esquina di Rua Lourenço da Veiga,
junto à Praia da Ribeira. Informa-
ções pelo tel. 37-9847 com o pro-
prietário. (12208) 3400
ILHA DO GOVERNADOR - Jardim
Guanabara — Vende-se magnífico
lote de 720m2 com 3 frentes em rua
calçada. Perto da praia, pronta para
receber construçSo. Tel. 22-5399.

<¦•¦:. 
(26975) 3400

GOVERNADOR. Terreno 12x32 ãv.
Paranapuã esquina Marquês Muritl-
ba — Tels. 30-4886. 32-7919 Sr. SU-
va Marques. (IÍÍÍ3) 3.400

Petrópolis
PETRÓPOLIS — Belíssima casa <ts
campo em Bomclima — Vende-se
magnífica residência em centro de
terreno, ajardinado, de 22x55 ms, com
grande varanda envidraçada. living-
sala de jantar com 33,50 m2„ 5 gran-
des quartos, 2 banheiros.sociais, co-
p.i, cozinha com fogão a gaz, depen-
dencias de empregada, alpendre la-
drllhado para guarda dc carro e re-
creio de crianças — Multa água (4
caixas) — Ver diretamente no local,
em Bomclima, a. 10 minutos de Pe-
trópolis, rua Amazonas 88 — Entra-
da pela ponte qüe dá acesso ao Pro-
menade Hotel — Tratar na SeçSo de
Compra e Venda de Imóvel do Ban-
co Imobiliário «Comercial S. A. —
Av. Erasmo Braga J8S-A — Telefone:
83-3833. j.s ; (27383) 3500
VENDO 30 lotr . em. Petrópolis área
de 40 mll metros quadrados Rua Pro-
fessor Stroele Inf. 28-0373.

¦ >¦¦ . (15070) 3.500
NA FAZEND AINGLÉSA - A 15 ml-
nutos de Petrópolis, por estrada cal-
cada (cont. da rua Morda), beirar.-
do o rio da cidade; clima s?co e fres.
eo, O proprietário vende terrenos,
ainda, pelo preço antigo, com finan-
ciamento. — Infs. c plantas, D. CA-
TARINA, av. F. Roosevelt. 137. sais
fllO. Telefones 82-9822, 52-8223 e ...
37-3328, ou na sede da fazenda.
_____ (15069) 3500

PETRÓPOLIS MORINS, vendemos ó-
tlma residência dc luxo com todo
contôrlo em terreno com 3.000 m2
Living grande com varanda envi-
draçada, sla dc almoço, 4 amplos
quartos, dois banheiros sociais com-
plctos, água quente automático, am-
pias dependências para empregados.
Crf 2.800.000,00 com facilidade, tam-
bém aceita parta em troca por ca*
sa menor no centro de> Petrópolis.
Rudolf Karter e Cia Ltda. Aveni-
da Rio Branco 173 sobreloja, tel ...
41-4838 e 22-6545 em frente à Ga-
leria Cruzeiro. (06478)3.500

APARTAMENTO vendo no edificio
imperador na Avenida 13 Novembro
no 10 andar cia esquina n. 1003.
com saleta. entrada, dois quartos,
banho completo e cozinha. Com ar-
roàrio». Para 40f mll cruzeiros sen-
do StSO nit a vista « restante a
6 ou 10 anos íinsriciido. Chave com
o porteiro do edifício.

. (00090) 3.500
PETRÓPOLIS. Vénde-s* o ótimo a-
partamento de n. 6 da rua Washing-
ton Luiz 832, renovado, tendo 2
quartos, sala. banheiro, cozinha, va-
randa envidraçada, todas as dep. de
empregada, garagem exclusiva, de-
pentèncla para guardar objetos, to-
do mobilido, tendo telefone. Ultra-
a às et. Ver com Manoel. Tratar no
Rio coar" Menezes, tel: 23-8567. ou
eom st. Barbosa, Rua I» de Mar-
«o 39 sala 704. 12MS0) 3,500

FETROPOL1S — Araras — Vende-se
um terreno em situação privilegia-
da, com área de 9.956 m2. com mata,
córrego de nascente própria, topo-
grafia ondulada, frente para duas
ruas, próprio para bela casa de cam-
po c. piscina de água do local, be-
neficiado com a nova Estrada do
Contorno. Preço Cr$ 80,00 o m2., —
facilitando-sc a metade a longo pra-zo — Telefone 57-2934. (15094 3500

PETRÓPOLIS — Vende-se apar-
tamento térreo com Z quartos, sa-
In., banheiro completo, cozinha,
irea circular ao apartamento,
com entrada independente, situa-
do à Av. Tiradentes. Defronte à
Catedral de Petrópolis. Telefo-
nes: 6202 e 4467.

* (25760) 3500
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Teresopolis
TERESOPOLIS — Linda fazendinha
com quasl 8 alqueires tendo pomarcasa, nascente na rocha, estrada até
a porta, por apenas 300 contos com
fscilidades e financiamento. Tratar
em Teresopolis á Rua Manoel Le-
brão 249 (toda a condução que vem
de Petrópolis pafe<a na porta).

(11581) 3600
TEREZOPOLIS, VÁRZEA, perto do
Hotel Margoru vendemos terreno,
cinco mil c oltocentos mqu, juntoe depois do número 214 Rua Gua-
py, ao lado do Hotel, Crf 1.200.000,00
facilita-se parte, Rudolf Karter e
Cia -Ltda. Avenida Rio Branco 173
sobreloja. tcL 42-4835 e 22-6545 em
frente à Galeria Cruzeiro.

(06474) 3600

TERESOPOLIS ~f Após a entre-
sa do magnífico Edificio Ruth,
a Incorporadora Imobiliária Maz-
za Ltda. lança o Edificio Rex, á
Av. Feliciano Sodré, esq. da rua
Coari, proximq da Prefeitura, nai
mesmas condições. 5 % de entra-
da, parte durante a Construção e
financiamento. Apartamentos de
frente Detalhes: Rua da Assem-
bléia, 67, 3» andar. Tel. 42-8070.
__'__ (81) 3600
TERESOPOLIS - Vende-se à Ave-
nida Delfim Moreira próximo a pra-
ça prédio com loja, moradia nos fun-
dos. livre e desembaraçado sem con-
trato. Informações mais detalhadas
com proprietário das 8 ás 10 horas
pelo tel. 38-5434. (28548) 3600
TSRESOFOLIS — Vende-se aparta-
mento novo com financiamento. Qua.
to; sala, cozinha, banheiro e área
de serviço. Ver Av. Feliciano Sodré
.387 Ed. Delfln Moreira. Tratar Rua
Miguel Couto 29 l.o das 13 às 18
horas. Sr. Ney. 100112) 3600
TERESOPOLIS. Vendo terrenos, en-
trega imediata, com 20:; a vista e
o restante em suaves prestações, tra-
tar Rua Debret 23 sala 208 sóbre loja
tel. 22-0494., Vasquez. (15079) 3.600

Sítios e Fazendas
Vende-se área de 2 milhões de
m2. na nova Estrada Rlo-Tere-
sópolis, com magníficas constru-
ções. Zona de grande valoriza-
çSo. Preço excepcional. Tratar
com o coronel Vieira de Melo.
Tel. 26-0973 (ias 7 às 8,30 horas
e das 17 às 19 horas.

.', (28517) 3800
SÍTIOS E FAZENDAS.' — Itatiaia
— Vendo sitio na Serra das Agu-
lhas Negras, perto da Cachoeira Véu
de Noiva, tendo um rio encaichoei-
rado e um córrego. Junto ao Par-
que Nacional. Preço básico barntis
slmo — telefone 82-4013, Ramal 411,
com o sr. Stumm, (000091 3.800

CABO FRIO
Vende-se alguns lotes residenciais pianos, arborizados, com 800 a

1.100 m2 cada um, no Sitio do Portinbo, a 3 minutos a pé do centro
comercial e a cerca de 100 m. da lagos, eom compromisso de ligar igua
tratada e luz. Sr. Miguel — Tel.: 57-8685. (102522) 91

TERESOPOLIS
LOTES COM ÁGUA CANALIZADA E LUZ ELÉTRICA,

PRONTOS PARA RECEBER CONSTRUÇÃO È PERTO DA Cl-
DADE. SINAL DE 20% E O RESTO A PRAZO LONGO, SEM
JUROS.

AV. RIO BRANCO N.° 120, SOBRELOJA, SALA 5 - TE-
LEFONE 32-3190. (17343) 91

FAZENDA -(BARRA MANSA)'Vende-se ou troca-se por imóvel,
cortada por (Estrada de Ferro) ele-
trifleada com parada em frente i
sede com grandes plantações de eu-
callptos. Dr. Fausto 32-8498, 37-6733
oti 'Jorge 26-0250. (28497) 3800

FRIBURGO
No alvo dos homens de vlsío de

hoje milionários do amanha.
(00004) 3800

SÍTIOS
EM FRIBURGO

A CR$ 1.000,00 POR MÊS
Vendem-se lindos sítios s partir de

20 mll metros quadrados. — ADMI-
TEM-SE CORRETORES. — Informa-
ções no.Rio, tel. 32-1819; em Frlburgo,
tel., 2188-.— ANDRADE.

(00005) 3800
SITIO — Vende-se com 26.000 m2.
todo, plantado, boa casa de campo,
garage, água, luz, etc. Tem 200 me-
tros de frente, próprio para lotea-
mento, à Avenida Cesario de Melo
3962 — Entre as estações de Kos-
mos e Paciência, tratar no local.

(28523) 3800

NOVA FRIBURGO
I -FAZENDA !

VENDE-SE uma fazenda a 90 minutos de NOVA FRIBURGO
na estrada tronco Norte Fluminense, com 258 alqueires. Sede con-
fortavel. 8 casas para colonos, de alvenaria. Grandes capinelros de
guatemala, cana, elefante, imperial e kikulo. 7 alqueires de baixa-
da, drenados com angola de 1.* 100 alqueires em pastos limpos.
100 alqueires de matas de madeiras variadas. Queda de água. Oti-
mo rebanho leiteiro com 250 rezes, e touros puro sangue guerne-
sey. Trator Ford.com carretat. Implementos. Carros e 3 juntas de
bois. Criação de éguas Mangalarga de 1.» com' reprodutor. Carnio-
neta Ford F-3. Chácara. Açudagem e cafezal para gastos. Qua-renta nascentes próprias. Curral para tirada de leite. A proprie-
dade está toda cercada com arame farpado e esteios de madeira
de lei ou imunizados e dividida em 8 pastos perfeitamente cerca-
dos. Vários quilômetros de estrada para automóvel dentro da pro-
prledade.

CLIMA AGRADÁVEL E PRÓPRIO RARA CRIAÇÃO .'
E CULTURAS VARIADAS;

INFORMAÇÕES NO RIO DE JANEIRO — Avenida Presiden-
te Wilson, 210, sala 907 — Telefone 22-7036.

(103847) 91

SITIO
Vendo com área de 116 mil m2 cm Japuíba, 60.000 pés

de abacaxi para colheita neste ano, com duas casas para co-
lônos, pequeno armazém com ferragens, enxertos, etc. ótima
localização, fica entro ns estradas Rio-Friburgo e Niterói-Fri-
burgo. Tratar com Jucá Almeida ém Japuíba. (11995) 91

PETRÓPOLIS — Vende-se casa à Rus
SSe» Sebastião, 3 .-»;*,., I quartos, co-
Unha c| gás. banheiro completo ele.
ebm ftnlbus à port». Tratar com
«Bsarsí »o 891 ende «tio as ehav».

(33318) 3300

ESTMIO
Vendo 2 prédios, no centro comercial do Estácio, em

terreno de 12x48, entregando-se os mesmos, vazios. Preço
CrS 3.600.000,00 à vista. Tratar com Milton Rocha, à Rua
Senador Dantas, 14 - 3a - Tel.": 32-6768. (102904) 91

COMPRA-SE
Terreno situado à Av. Rio Branco ou proximidades até

500 metros da Avenida, entre as Rua Buenos Aires e Av. Alm.
Barroso, com cínca de 500,00 m2. CIVIA — Trv, Ouvidor
n. 17 - 2.° (Seção de Vendas). Tel: «52-8166, de 8,30 às
18,30. (102524)91
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JACAREPAGUÁ
SÍTIO

Vende-se magnífico sitio com 4.000 m2, a IS minutos a pé
da Taquara» terreno todo plano e arborizado e quase todo mu-
rado, luxuosa casa de residência com varanda em forma de
"L". casas de empregados, água e lua, entrega imediata; €r$
450.000,00 de entrada e o restante a longo prazo. Ver no local
à Estrada dos Mananciais, 360, a qualquer hora, e tratar com o
proprietário Sr. Severino, à Rua Comandante Fossolo. 4-A, apto.
162 — Deodoro — on pelo foae: 424 M. H. ' (2^599) 91

VEJA PÁRA CRER
Os panoramas deslumbrantes e os magnificos e incômpara

veis recantos turísticos, excedem a expectativa nas lindas praias
da região dos lagos fluminenses, em Araruama. Entre a lagoa
e o mar, ali onde a natureza fot fio pródiga, vendo lotes a par*
tir de Cr$ 34.000,00, em 100 prestações,.sem entrada e sem
juros. Visitas ao local, sem compromisso, condução grátis. Deta-
íSies e informações com Álvaro Borges pelo Tel. 49-3997.

; (85008)*!

NITERÓI-PRAIA
Com apenas CrS 36.000,00 de sinal e o restante em S anos, você podeadquirir um ótimo lote de terreno e iniciar a construçSo de sua casa,

a, PRAIA DE BOA VIAGEM, n;\s Ruas Antônio Parreiras e Presidente
Domiclano, VENDAS: S. STOCKLER, Av. Nilo Peçanha, 135 • s/ 805 —
Tel.: 22-1221. (15118) II

PRAIA DE BOTAFOGO
Vende-se Cr$ 3.500.000,00 prédio vasio, com 8,50 x 74,00 me-

tros, próximo a Sears, zona de 12 pavtos. Tratar Monteiro, Rua
Carmo n. 38 - s/ 602. (14141) 91

PARA ESCRITÓRIO
VENDE SE NA ESPLANADA DO CASTELO CONJUNTO DE 6 SALAS

3 SANITÁRIOS E 1 COPA, com 215 m2, para ocupação imediata em prédio
de construção recentemente terminada: Preço CrJ» 2.260.000,00, com 50%
financiados em 5 anos. Tabela Price juros de 12%. Tratar diretamente
com o proprietário, sr. Caldeira, * Av. Franklln Roosevelt n. 194, 4.*
pavimento, grupos 401 a 407. (13063) Kl

SITIO >if.tí-KV -;¦

Com 66 mil m2,3 casas sendo uma com 9 compartímentos
e duas para colonos, 1.700 fruteiros em franca produção água
de Friburgo encanada, estrada de rodagem na porta, laranja, li-
mão, lima, coco etc. distante da estação tO minutos a pé. Tra-
tar com Jucá Almeida em Japuíba. (26968) 91

CASA DE CAMPO
ITAIPAVA COUNTRY CLUB ..

ESTRADA DAS ARCAS '
Vende-se em acabamento, constituída dc três quartos c /armários,

banheiro, cozinha, varanda e llvlne com 20 m2 em terreno elevfdo de
belíssima vista panorâmica, com 1.000 m2. Preço CrS. 250.000,00. Tratar
nò Club com RAPOZO. (0á460) M

GASA C/TERRENO
Vendo em Nova Iguaçu, Ponto Chie, ótima cisai com dol< quartos,

duas salas, banheiro completo, cozinha e varanda, em terreno de esquina
com (.634 m2, todo plantado, próximo a Pres. Dutra, com igua, luz
• íôrça. Negócio urgente. Preço Crf 425.000,00. Fone 45-2450. (28635) SI

CASA-COPACABANA
Vende-ic a Rua Barata Ribeiro, entre as Ruas Figueiredo Magalhles

• Siqueira Campos, medindo o terreno 13,50 x 23,00. Tratar à Av. Nilo
Peçanha n. 12 - sala 422. — Fone: 52-2258. (13344) (1

APARTAMENTO LUXUOSO
COPACABANA

Vende-se um, com 1 salão, bar, adega, 5 salas, galeria tóda de mir
more, 6 quartos, 2 banheiros completos e 1 toilette; sala de almoço, copa,
cozinha, 2 quartos de empregada e banheiro completo. Preço: Cr$
4.600.000,00 com grande parte financiada e outra facilitada. Telefonar
para 47-2357. (14098) 91

ÓTIMOS LOTES NA LAGOA RODRIGO
DE FREITAS

A IMOBILIÁRIA MARTINS ABEtKEIRA LTPA., *stá v*n-
dendo em ótimo local os seguintes lotes: .''.'."'

Lote n. 1 com 10 x 37,65m (376,50 m2)
Lote n.s 2 e 3 com 12 x 37,65 m' (451,80 m2) aidfl.um t

7 Lote n. 5 com 18,50*20 m (370 m2).
Os três primeiros lotes estão situados na Av. Epitacio Pessoa

entre os ns. 2234 e 2258 e o último na Rua Alexandre Ferreira
ns. 258 e 297; Tratar na Rua Alcindo Guanabara n. 20, 3.°
- Tel. 22-5242. (28642) 91

Terreno em Zona
Vende-se à Rua Coronel Brandão ns. 32, 34 e 36 terre-

no com 18,02ni de frente, 18,80m de fundos por 22,80m de
extensão (431,t5m2). Tratar na IMOBILIÁRIA MARTINS ABE-
LHEtRA LTDA. Rua Alcindo Guanabara, 20 — 3.° andar — Tel.
22-5242. (28641)91

JACAREPAGUÁ

TERRENO ¦- RUA PRUDENTE
DE MORAIS

Vendem-se à Rua Prudente de Morais janto e depois
do n.« 301 dois lotes de 10 x 40, juntos ou separados. —
Duvivier & Cia. — Rna Álvaro Alvim, 31 — 8.» andar.

(145) 91

Praça Seca — Vende-se ótimos lo-
tea de minimo 12 z 30 a partir de
Cr» 80.000,00 com Crt 8.000,00 de en-
trada facilitados e prestaçSes de Crt
720,00 sem Juros. Ji existe no local
ásus. luz e telefone. Urbanização ini-
ctads. Ver no local i Rua Barão n° 1.
Vendas: Bua Uruguaiana S6 — 3" an-
dar — Sala l-C. Tels. 43-4515 e ....
29-9185 com o sr. Gonçalves ou %
At. Presdente Vargas 417-A, sala 608
— Tel. 33-3489 com o ar. Vale.

(7803) 81

TERRENO NA IÂG0A
(Negócio de ocasião)

Vende-te no Betiro da Saudade «x-
celente terreno com-1.230 mi. 33 m
de frente, próprio para construção dt
mansão residencial, tm sltuaçSo pri-
tliesiíái, cem magnlflea viata sobre
a Lagoa, descortinando, Diret, <?o-
ekty Club, Corcovado, Ipanema e Le-
Mon. Pari, melhore» íníorsszçôtí tel.
47-S8U, «om Or, JACQUES.

(35783) II

TERRENO — Sâo Cristovüo — Ven-
de-se com S60 ra3 para ind. ou ed.
de aptos, ótimo local junto i Rua
Sio Januirio. Bom preço a vista ou
parte financiada.' Tei. 25-4í>55 Eu-
gênio. (14111) «1

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
QUATRO excelentes terrenos, ven-

cl cm-sc na Estação de Cosmos, proa-
pero subürblo da .Central, Entre Cam-
po Grande e Santa Cruz. Lotes de
frente t esquina, no coração do cen-
tro comercial, cjm trem elétrico i
porta e a uma hora do Rio, luz e
igua. Preço mínimo global duzentos
mu cruzelroa. Tratar Professor Pio-
rindo 57-7510. (M52) 91
CONSTANTE RAMOS 70 -
Vende-ie bonito, espaçoso apar-
Umesto n.° 1602, 10.° andar coto
grande sala, 3 quartos e todas
demais dependências. 900 mU
cruzeiros sendo metade à vista e
restante em 3/5 anos tabela Pri-
ce. Chaves com o porteiro. Tra-
tar pelo telefone 22-9476, sr.
Monteiro. (11494) 91

FLAMENGO
EDIFÍCIO CHARRUA

RUA SENADOR VERGUEIRO, 174

Próximo a praia•

Vende-se ótimos apartamentos de dois quartos, sala, banheiro
com box, cozinha e dependência de empregada. Preços a partir
de Cr$ 530.000,00. Entrada de TO %, parte facilitada e parte

financiada em 5 anos, juros de 10%.
. ¦. .-... i ¦¦'.

Incorporadores e financiadores:

VENDAS EXCLUSIVAS DE -

A. AVERBUCK
Àv. Rio Branco, 116 —- 13.° íand. sala 1.301/3

Tels.: 32-9449V42-845*:

- ¦
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(98262) 91

VENDE-SE EM COPACABANA
RUA RODOLFO DANTAS, 16, APARTAMENTO 902,

AO LADO DO COPACABANA PALACE HOTEL
Apartamento de alto luxo no Edifício Sumaré, construído por Severo e Vilares R. J.

S/A, finamente decorado, com 3 salas, ampla varanda envidraçada/com grades e piso de
mármore italiano, 3 dormitórios, sendo um duplo, 2 banheiros completos sendo um nobre
revestido de mármore italiano, closet, copa e cozinha completas com armários, piso
em São Caetano, área com tanque revestida de azulejo e piso em São Caetano, quarto
e banheiro para empregada, vaga na garagem. O apartamento recentemente foi intei-
ramente pintado a óleo, com sancas, nichos, vitrinas, guarda-louça com portas de es-
pelhos, consoles em mármore estrangeiro, amplos e diversos guarda-roupas, forrados com
espelhos em cristal e portas adornadas com motivos em vielle dorure. Completamente
atapetado. •

.... ;¦ ¦:¦ ¦ y. ± l 
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Pode ser habitado imediatamente por família do mais alio tratamento. Ver diária-
mente no local e tratar pelo telefone 32-9808.. (85335)91

FRIBURGO
Sítios e Chácaras — A Cia. de Urbanização Territorial

fará dentro de 15 dias sensacional lançamento de sítios e chácaras no melhor local
de FRIBURGO, a 15 km do centro, à margem da estrada Fribürgo-Teresópolis. —Ruas
arborizadas, com água encanada e áreas de 2.500 m2 a 20.000 m2. Muita mata, água
nascente em abundância e ônibus à porta. Revolucionário plano de vendas por preços
mínimos, a longo prazo, sem juros. Inscrições desde já para a primeira visita aos ter-
renos, sem despesas ou,compromisso. , 

' '•

AV. RIO BRANCO, Í4 -11.° AND. TELEFONES: 43-4055 e 43-8578
(102649)91

T

2o. Lançamento
VA

se assim

2 salas e 4 quartos I
50% em 15 anos!
Chaves em Janeiro I
Onde?

NO FLAMENGO
Quando?

AMANHÃ

Nio perca a oportunidade I
Amanhã divulgaremos . .'

pelos jornais, o lançamento
no Flamengo, destes
confortáveis apartamento»
com excepcionais condiçôeí .
dc pagamento.
Os apartamentos podem
ser visitados:

Rua Senador Vergueiro, 14
e Marquês dc Abrantes, 11»
20% de entrada 1
2 apartamentos por andar»

(Já estamos aceitando reservai)

Informações t Vtniat

í !Ç^, 'M"4°
INtOPPOPACAO I VfNDA IM IMÜVI

ÁV. (IO flANCO. II) - * " ANDAI - 10. OHUC
.. . 1ÍIS.. 3J-7I64 | 32-4Ü3
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PATI DO ALTERES — Vende-se ca-
ta cem 2 quartos, tala. banheiro com-
pleto, taco» e forro. Chuveiro eletri-
co, 3 fojõei e água com fartura. Ter-
reno 13x102. Condução a porl* CrS
230 mil parte facilitada. Conhecida
no local como "Bevè D'Amour" —
Tratar com Oawaldo Maia e Paulo
Santo», R. Evariato Veiga 16 — 13.»
«Í130T — 33-6783 e 33-51M ou ......
28-S489. (1340B) 91

POÇOS DB CALDAS — Vende-M
terrenn -Í75 rr>_2 todo plano com ajui
e luz junto a bonitas construjSes. —
Preço 120 mil cruzeiros com pArte
financiada,'mais informes com Dona
Conceição pira 42-1278.

(00H«> 91

VENDO quarto sala conjugado, ba-
tóieiro e cozinha. CrS 310 mll com
financiamento. Inf. tel.: 57-4090.

(13402) 91

a*»M*MM*WIWMMN****S»*W*<*<^******>

Materiais de

Construção
ASFALTO psra taco» — V««d«-M.
Tratar Rua Prefeito OLimplo «Sti M«-
lo, 1814. (M114) »

ESTA SECCÃO CONCLUI NA 8." PAG.
¦ 
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DIRETOR

II. PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, 471

a4T>1correio da Manhã SUPISINTENDENTE
JOS2 V. PORTINHO

N. U.Mí — ANO UT

REDATOR-CHEFE
ANTÔNIO CALLADO 2o Caderno — Rio de Janeiro, Sábado, 30 de Abril de 1955 GERENTE 

'
ALLVIO DE SALLM

AZU E QUEENLAND AS MELHORES INDICAÇÕES PARA HOJE EM CIDADE-JARDIM
O filho de Barba Azul vem de duas vitórias em 2.400 e 3.000
metros e a égua é o retrospecto da carreira-Starasta. porém|
surge como perigosa adversária para a filha de FormasteruÇ
- No páreo danova geração, O falyé a favorita dos enteada
dos, embora deva encontrar forte oposição de Livadia, Enm
da e Dammit!- Aguarda-se a vitória de Sisley, na grama pe-

sada-Programa-Montarias oficiais I |
S. PAULO (Do correspondente) — Sete páreos equilibra-

dos dão continuação, na tarde de hoje, à semana gorda do
turfe paulistano. Embora nenhuma das carreiras ofereça o es-
pctáculo de um confronto de "cracks" ou de animais ereden-
ciados por sugestivas campanhas, ainda assim a reunião não
perde o seu atrativo, dada a dificuldade na escolha dos ven-
cedores. E' de se notar, porém, que a cátedra destacou dois
animais como iminentes ganhadores, fazendo-os os maiores fa-
voritos da tarde: Bazu e Queenland. O primeiro vem de duas
vitórias consecutivas, ambas obtidas com extrema facilidade
e em distâncias que o tornam um dos bons fundistas da Cidade.
Jardim, em turmas comuns! 2.400 e 3.000 metros. Entretanto,
como o páreo agora será corrido em 1.800 metros, não se po-
dera estranhar um fracasso do filho de Barba Azul, em que
pese a superioridade demonstrada em suas duas últimas inter-
venções. Nesse caso, surgem Gitano, Dolina e Assima como os
seus mais credenciados substitutos.

Quanto a Queenland, trata-se de-uma égua do stud Paula
Machado que vem de secundar Sei-Lá, derrotando a maioria
das competidoras que vai enfrentar. Mas terá de correr muito
para levar a melhor sobre Starasta, cujas últimas performan-
ces a colocam também num primeiro plano, tudo fazendo su-
por que dará muito trabalho à favorita.

Merece ainda referência especial o páreo destinado a nova
geração, onde medirão forças Ofaly, Livadia, Eneida e Dam-
mit, entre outras de menor chance. Embora a primeira seja
a preferida dos catedráticos, a carreira apresenta-se na ver-
dade bastante equilibrada entre as quatro competidoras, sendo
de notar que Livadia está sendo considerada como artigo de fé,
entre os entendidos, e Eneida, depois de um segundo na es-
tréia, reaparece com amplas possibilidades.

Finalmente, no quinto páreo, espera-se a vitoria da pare-
lha Sisley-Palm Springs, embora o retrospecto aponte Eos-
tand, Choú e a parelha Desprezo-Kopek como perigosos adver-
sários, •

A reunião tem o seu início marcado para as 13,30 horas
e o ultimo páreo será corrido às 17,20 horas.

O programa com as montarias oficiais é o seguinte:

CORRIDA DE HOJE

1» páreo — Prêmio Coraly -
13,30 horas — 1.800 metros —
60.000,00.

— 1 Bazu, L. B. Gonçalves...,
J 2 Gitano, P. Vaz ...'

Nylon, J,. Camargo
Dollria, O. Reichel.........
Assima, A. Xavlír
Kartllha, M. Alonso
Ebrom, D. Garcia  37

' 2" páreo — Prêmio Barbosa Bru-
leur — às 14.05 horas — 1.500 me-

•tros — Cr$ 60.000,00,

as
Cr?

Ks.
ES
57
57
51
52
51!

Periida, R. Zamudio" Grlndélia, S. Ferreira...
Ginestra. O. Reichel....
Prallné, L. Vargas
Gibson, A. Xavier
Eagor,' D. Garcia

8 Tarbux, A. Araújo
Quepi, W. Montanha....
Beçause, F, Irigoyén....

" BaátiBeir-MtvrAllonso..4...».

%•> páreo — Prêmio Saravan
11,30 horas — 1.200 metros -
80.000,00.

Oíaly, L.B. Gonçalves...
Indlan Star, S. Ferreira..
Geledys, E. Gonçalves..,.
Livadia, J, Carvalho
Européa, H. Molina
Estrela Azul, F. Pereira..
Eneida, F. Irlgoycn '.,
Qcelin, L, Osório...
Irvana, P. Vaz

10 Dammit!, L. Gonzalez...
11 Gaflsta, J. P. Souza.....
12 Isanora, R. Olguln" Ita do Norte, R. Zamudio.

, 51
, 54
, 54
, 54
. 56
, 56
, 56
, 56
, 54

- is
cr»

Ks.
, 55
. 55
, 55
, 55
. 55
. 55
. 55
, 55
, 55
. 55
, 55
. 55
, 55

Í f 1\ia
1 4

5' 6
»l' a

4

4" páreo — Prêmio Zonzo — às
15,20 horas —. 1.500 metros — Cr}
70.000,00..

Queenland, L. Go, 1
Higlenópolis. A. Xr í
Malandra, O. Relc?-- >
Irltaca, W. Montan'-
Bianca, M. Alonso 1
Hladê, J. Alves '.
Harpavl, H. Molina.. õ
Harall, J. P. Souza..... . \ í
Rinxa, E. Gonçalvr r V

9 Starasta, F, Irigoycii." Enchanted, G. Silva....

5" páreo — Prêmio Jocosa — às
16,00 horas — 1.500 metros — CrS
70.000,00.

2 í

Ks.
Sisley, G. Greme Jr.. 55
Palm Sprlng, F. Irigoyén. 55
Gol, N. Pereira 55
Rostand, L. B. Gonçalves.. 55
Dresden, F, Pereira.. 55
Descampado, V. Andrade.. 55
Guarujá (x), J. P. Souza.. 55
Chou, P. Vai 55
Jambom. J. Aires.. 55
Ingaseiro, J. Marchant.... 55
Dezembro, D. Garcia 55
Hermoso, A'. Artin 55
Hlgh Master, J. Carvalho.. 55
Desprezo, R. Zamurlo 55
Kopek, G. Massoll!.. 55
(x) Ex-Cucufln,'*

DA LEITURA DOS RELÓGIOS
1» PAREÔ

BAZU (L. B. Gonçalves) 800 me-
tros em 53".

NYLON (J. Alves) 1.000 metros
em 65".

EBROM (D. Garcia) 1.000 me-
tros em 65!'S.

2o PAREÔ

PÉRFIDA (R. Zamudio) 700 me-
tros env 45".

PRALINE' (L. Vargas) 700 me»
tros em 45".

GIBSON (A. Xavier) 700 metros
cm 45".

EAGER (D. Garcia) 700 metros
em 45".

3» PAREÔ

INDIAN STAR.(S. Ferreira) 600
metros em 37".

GELEDYS (E. Gonçalves) 600
metros em. 47**5.

LIVADIA (J. Carvalho) 600 me-
tros em 37 "5.

OCELIA (L. Osório) 600 metros
em 38",

GAFISTA (J. P. Sousa) 600 me-
tros em 37".

ISANORA (R. Olguln) 400 me-
tros em 25".

ITA DO NORTE (R. Zamudio)
600 metros'em 37'-/i.

4» PAIEÒ

HIADE' (J. Alvei) 700 metros
em 44".

HARALI (J. P. Sousa) e Rar-
pavi (K. Molina) 600 metros em
52" — Juntas.

i 5» PAREÔ

, PALM SPRINGS (G. Silva) 800
metros em 52".

ROSTAND (E. Gonçalves) SOO
metros em 51".

DESCAMPADO (O. V. Andrade)
80O metros em 53".

GUARUJA (J. P. Sousa) 70»
metros em 49" — suavemente.-

chou (P. Vaz) 600 metros em
37"5.

JAMBON (J. Alves) soo metros
em 30"5.

HERMOSO (A. Artin) 700: mé-
tros em 50"— suavemente, f ;.

HIGH MASTER (3. Carvalho)
700 metros em 45".

6», PÁREO .
DIABRETE <P. Vaz) SOO metros

em 51"5. t-
JALOUX (F. Pereira) 1,000 me-

tros em 65".
OGUN (Cavalarlço) 800 metros

em 53".
HUAPI ia. Xavier) S0» metros

em 55".' ,
KAYAK (Greme Jr.) 800 metros

em 51".

PÉSSIMO O APRONTO DE JOIOSA
Arremate muito fraco da filha de Roínncy que akda perdeu para High Bali — Quiproquó cravou 77
para os 1.200 — El Aragonés e Adil em ótimas cim diçSes -— Away em grande forma— Não aprontou

o uruguaio Uranium
s.

7» PÁREO í.
DIFUSA, <J.' Alves) 700 metfros

em **5*'.
HERANÇA (A. Xavier) 600 me-

tros. em 39" — suavemente. • =
KATHLEEN (H. Molina) -800

metro? -•», 39".'IN/ (Al,Nóbrega) 700 toe»
tros '. -

CA- : SE (G. Massoll) «Q0
metr 3".-

DA (DJ Garcia) 700 me-
tros em 45".

QUIQUI (J. C. Rosa) 600 metros
em 40".

HISPÂNICA (E. Garcia) 700
metros «m 45",

GARDONE (J. P. Souza) 1.000
metros *m 66" — suavemente. «.

RENOIR (R. Zamudio) 600 me-
tros em 38".

ARUJA (ft. Zamudio) 700 me-
tros em 411",

PAULO, 29 (Do correspondente) — Sob intensa curió-
sidade de considerável número de profissionais, proprietários e
simpües "corujas", os concorrentes ao Grande Prêmio "São Pau»
lo" aprontaram esta manhã, em Cidede Jardim, em pista de
areia pesada. Adil, o provável fsyórito da carreira, montado
por Lí. B. Gonçalves, abordou os mil metros em 65 2/5, com13 2/5 para os últimos duzentos metros, com boa ação final.El Aragonés, com Quinteros, melhorou a marca, a seguir,
para 64, com 13 para os últimos duzentos. O argentino chegoucorrendo muito, causando entusiasmo. Também em 64 per-correu Joiosa o quilômetro, mas o seu arremate foi fraquís-simo, com 14 para os 200 finais e perdendo ainda para HighBali.

Away apareceu depois montado por Guillermo Silva. Oalazão calçado cobriu o quilômetro cm 65 4/5, com extraordi-nária mobilidade, impressionando sua ação nos duzentos finais,
que percorreu em 13 cravados. Acapulco, logo a seguir, tam-bem com Guillermo Silva, passou a distância em 66 3/5, fácil.
«'-«ífto*»lm'nte» Qu-Profluó' com Marchant; (cravou 77 para os1.200, 64 para os mil e 13 nos duzentos finais. Embora apa-réntasse boa ação, achamos que o tordilho chegou algo tocado.O uruguaio Uranium não aprontou, limitando-se a um
passeio de reconhecimento pela pista gramada.

CANALETO DESTACA-SE NO ÚLTIMO
PÁREO I

Filósofo e Heyt Wonder, os adversários do
defensor do Stud Seabra —O programa de

domingo com as montarias oficiais
— Prêmio Ceará ás
— 1.200 metros — Cri
\

â°" páreo
13,00 horas
80.000,00.

Ks.
1 Tate, J. Marchant... 55

,2 Fair Fearless. V.. Pinheiro. 55
Glroé, O. Nóbrega: 55
Pall Mali, G. Silva........ 55

2 -j .5 Ronsard. L. Gonzalez 55
tóSltarlri.' P. Vaz 55

Vingador, J, Carvalho
Iapô, R. Zamudio 55
Ilex. B. Marinho. 55

lO.Karnak, F. Irigoyén. 55
11 Acervus, E. Gonçalves 55•V Dragon Nolr, Greme Jr.... 55

2» páreo — Prêmio Minas Gerais
às 13.40 horas
Cr$ 70,000,00.

Hoop, A
1 

'{ 
$ Arujá, R,

1.400 metros

í. Xavier.
Zamudio..,..

8 Dark Boy, J. C. Rosa...

Ks.
55
55
CS

Os estreantes em
6" páreo — Prêmio Gaulicho — às

16,40 horas — l.SOO metros — Cr$
120.000,00.

Ks.
.:,¦&£•l..,í.,lJií.,,,Angeio ,(xx^_

2 Astrólogo, S, Fèrr J 3Diabrete, P. Vaz
Jaloux, F. Pereira....:....
Bazu, J. Baffica..,
Retiro, L, B, Gonçalves,.,

7, Orgun, L. Gonzalez .',
«Halía, J. Alves  54
9 Huapl, A. Xavier  83

10 Cursaal, F. Irigoyén  54" Kayak,'Greme Jr.......... 54
(xx) Ex-Díávola.

7° páreo — Prêmio- Quiproquó —
às 17.20. horas •— 1.400 metros — Cr?
70.000,00.

Ks.

Desfolha, O. V. Andrade.. 55"Difusa, J. Alves,... 55" Cotftedienne, A. Cataldl.-.;. 55
Hlnalana, Z. Santos 55
Zszná, A. Xavier 55" Herança, A, D. Xavier 55
Kathleen, H. Molina 55
Ginetta, J, O, Souza....... 55

Hcrmione, M. Alonso.,..'.'. 83
I"-"m«, A; Nobre......... 55
c: •.-'r.-leuse, G. Massoll.,.. 65
Bio-.-.de, U. Gonçalves 55

10 Ducky, O. Garcia 58
li Pbchulinha, O. Moura 55
12 Qutqut, J, C. Rosa 55
13 Brinca. A. Artin .,,... 55" Hispânica, E. Garcia...... 55

NOSSOS PALPITES
BAZU —¦ GITANO — DOLINA

PÉRFIDA — GINESTRA — GIBSON '

OFALY —¦ DAMMIT — LIVADIA

QUEENLAND — STARASTA — RINXA

SISLEY 
"—' 

ROSTAND -- CHOU

REFRA — DIZBRETE — MIGUEL ÂNGELO .

DUCKY — KASNA — QUIQUI

VITÓRIA DO SPORT
SOBRE O AMÉRICA

4 x 1 o placard —- Estrearam os jogadores
, holandeí/e»

¦

RECIFE, 28 (Sport Press) —,
Defrontaram-se amistosamente,
na noite de hoje, no estádio da
Ilha do Retiro, as equipes do
Sport e do Ajmérlca, triunfando o
Sport, sem dificuldades, pela con-
tagem de 4x1.

O América fez estrear seus no-
vos jogadores, contratados ao Ro-
bin Hood, da Guiana Holandesa,
o goleiro Stanley; o ponteiro
Franklin e o centro-avante Mi-
ehel. Todos, deixaram regular
Impressão.

O triunfo do Sport foi justo e
merecido, pois predominou as
ações durante os 90 minutos de
luta.

Soca, aos 36 minutos abriu a
contagem na primeira fase. Na

^pa complementar, marcaram
traçai?, aos 14, lio aos 18 e Tra-
caia nos 37 para o Sport, enquan-
to o único tento do América foi
assinalado aos 39 minutos, por
intermédio de Cario. As equipes
estiveram assim formadas:

Sport — Hélio, Itamar e Djal-
ma; Moreira (Zé Maria), Wilson
e Pinhelrense; lio (Claudinbo),Traçaia, Gringo, Soca (Teles) «
Géo (Soca).

Atiiárica — Stanley, Geroldo e
MUgi; Claudionor (Arrupiado),Gilberto e Motirão; Jarbas (Fran-klin), Macaquinho, Michel, Dá-
rio e Gilberto.

A arbitragem esteve a cargo
dp Leucio de Souza Leão. com
regular atuação.

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL
Serviço de Subsistência Reembolsável

EDITAL

No dia 6 de maic de 1955, o ARMAZÉM DE SANTOS
DUMONT, receberá propostas para o fornecimento de: CAFÉ
EM PÔ E FUBÁ DE MILHO.

D«talh«s e informações no ARMAZÉM DE SANTOS DU-
MONT (ESTAÇÃO DE SANTOS DUMÔNT}. (85089)

. Dezessete animais correrão pe
Ia primeira vez, hoje e amanhã,
nas pistas de Cidade Jardim. Sâo
eles:

URANIUN (Osford), masculi-
nor*castanho,víW~anog^ Uruguai,-
por Urânio e Magdalenà,. Pro-
prietário: Stud 20 de Janeiro.
Farda: ouro e boné azul. Trata-
dor: M. Sales.,

BÀLIJENATÒ, masculino, tor-
dilho, 4 artosj Uruguai, por Blac-
kamor e Atlântica. Proprietário:
Sstud Verde e Preto. Farda:
verde e preto em listas horizon-
tais, mangas e boné vermelhos.
Tratador: P. Gusso Filho,

BIARROT, masculino, alazão; 4
anos, Argentina, por Advocate e
Blarritz Bonheur. Proprietário:
Stud Chama. Farda: branco, fai-
xa e boné pretos, braçade'->s
vermelhas. Tratador: A. Fe '>.
Importador: Jóquei Clube Biasi-
leiro.

GIBATÃO, masculino, casta-
nho, 4 anos, Paraná, por Guay-
cum e Petunia. Proprietário: —
Stud Vice-Rei. Farda: preto

DISPUTA DO CLÁSSICO
DE NEW MARKET

NEWMARKET, Inglaterra
29 (R.) — Assumindo a
dianteira a 50 jardas da me-
ta final, o cavalo Mcld, de
propriedade de Lady Zia
Wernher, venceu hoje a
prova clássica do turf de
Ntnvmarkct, conquistando o
prêmio de mil gulneus- O
jóquei Harry Carr, teve sua
primeira vitoria numa prova
clássica, levando Mcld à me-
ta final dols corpos à frente
do cavalo Abcrlady, per-
tencente a Lord Roseberry.
Meld era favorito na prr-
porção tic ork?o para qua-
tro. Feria, *«fe 

propriedade
do sr. S. Winsficld Diedy,
estava a um corpo e meio
atras do terceiro dos doze
corredores.

O único animal francês,
Reinata, pertencente a
Francois Dufré, terminou
em quarto lugar. A poldra
Belladonna, da rainha Eli-
xabeth, companheira de es-
tabulo do vencedor, chegou
em 10.* lugar.

Cidâdi
WfíV

Jardim
mangas vermelhas, faixa e boné
ouro. Tratador: E. Coutinho if-
Criador: Fazenda Santa Angela.

TELURIÒ,. masculino, casta
nhp, 4 anos, Uruguai, por Urânio
e" Sílfciar Píoprietárío: '-AugÇsto'
Leivas Otero. Farda: azul V
branco em listas horizontais e bp?
né vermelho. Tratador: R.JOÍi-»
veira Filho, importador:»Jóquei
Clube Brasileiros

ILEX, masculino, castanho, 2,
anos, Paraná, éor Guayucuru e
Pinkity. Proprietário: stud Vice-
Rei. Farda: preto, mangas ver-
melhas, faixa.« boné ouro. Tra-•tador: E. Coutinho. Criador; —
Fazenda Santa Angela.

¦ .!•£'' '¦
GIROÉ, masculino, castanho, 2

anos, São Paulo, por Good Cheer
e Linda Moza. Proprietário: Stud
Crespi. Farda: preto, mangas
brancas e boné vermelho. Trata-
dor: J. Islã. Criador: Haras Mi-
lano.

OCELIA,,íemininino, alazão, 2
anos, São Paulo, por Apuvo e
Itacelera. Proprietário: Conde
Silvio A. Penteado. Farda: —
branco, braçadeirás pretas. Tra-
tador: A. Pezza. Criador e pro-
prietário. ... ...

ITA DÓ; NORTE, feminino,
castanho, 2!ãnos, Paranáj por Eu-
rasian e Lampyre. Próprietár;i:
Haras Santa Helena. Farda:, ciii-
za, alamares, mangas e boné la-
ranja. Tratador: L. Orellana.
Criador: O proprietário.

EUROPÉA, feminino, alazão, 2
anos, São Paulo, "por Baroda
Squadron e Itacava* Proprietá-
rio: Zelia Gonçalves de Carvalho.
Farda: vermelho, cintas e bfaça
deiras pretas e brancas. Trata
dor: J. F. Silva. Criador: Pas
coal Conzo.

GURGURAO, masculino, cas-
tanhó, 3 anos. São Paulo, por
Shah Botík Hilandera. Proprie
tário: Espólio Antônio Álvaro
Assunção. Farda: ouro, mangas
ouro e preto em listas horizon-
tais. Tratador: J. B. Ivo. Cria-
dor: Antônio Alvari Assunção.

HINAIANA, feminino, casta-
nho, 3 anos, Paraná, por Zorro e
Marajoara. Proprietário: R. eS.
Kompatscher. Farda: *— branco,
ferradura e boné azul.. Tratador:
P. Taborda. Criador: Haras Pa-
raná Ltda.

Pelos, Clubes e Enüdajdes\
' ¦>'¦-*'»> m

O Banira registrou na Federação Metropolitana de Futebol
os contratos dos jogadores Luis Carlos e Calazans.

A Federação Metropolitana de Remo convidou as entidades
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espirito
Santo, Estado do Rio e Bahia para participarem da regata no-
turna, que será realizada no dia 31 de julho do corrente ano, na
Lagoa Rodrigo de Freitas.

A Federação Rtograndense de Futebol pediu licença à C.B. D. para o Grêmio Esportivo Flamengo, da cidade de Cá-xias do Sul, excursionar ao Uruguai..
O Conselho Técnico de Futebol da C. B. D. está conwo-cado para se reunir na próxima segunda-feira, a fim de apre-ciar assuntos referentes ao torneio internacional que a C. B.D. promoverá noa meses de junho e Julho do corrente ano.
São as seguintes as preliminares do Torneio Roberto GO-mes Fedrosa:
Hoje — A. C. Nacional x F. C. Galitos;Amanhã — Atilla F. C. x Irmãos Goulart.O início desses prélios está marcado p»ra is 13,30 hórás.

„^£rai^ ^à*""5» g° ãuPirÍ3r_Jrifeanal de Justiça De*-portiva da Ç. B. D., a F. M. F. extinguiu o Tribunal Espe-ciai de Justiça Desportiva <j»e julgava os casos de indlscteUnado Torneio Roberto Gomes Pedrosa. ^v^ -'

-f<
4 Fellx,; O, Reichel

4 Aliadórí' W. Montanha..
Gurgurão, A. Nóbrega..
Quirlrí,,;IJ. Vargas

8 Jolly Jack, J. P. Souza",HunteríWhite, J. Alves.
9 HiÜ Frlnèe, P. Vaz  55

10 Grogue, B. Marinho
11 Diluvlum, D. Garcia......"Hoboken, O. V. Andrade. 65

3° páreo —•Prêmio Pernambuco —
às 14,20 horas"— 1.609 metros — CrS
80.000,00.

Ks.
. 57
. 53

. IRMIONE, feminino, casta-
njíó, 3 anos, São Paulo por Sol-
lüm e Fair HonouriProprietário:
Stud Saci. Farda: azul cijüz de
Santo André e boné vermelho.
Tratador: J. Nascimento. Cria-
don O K-Caiúbi-Salles .-»-£.~JuRir.
queireNètto,

PALM SPRINGS, masculino,
alazão, 3 anos, São Paulo, porHuntèr's Moon e Palm Beach".
Proprietário: Stud Seábra. Far-
da; verde e preto em listas ver-
ticaisii Tratador: J de Ia Cruz.
Criadores: R. e N. Seabra.

ENCHANTED, feminino, casta-
nho, 3 anos, São Paulo por Royal
Forest e Enamel Eyes. Proprie-
tário: Stud Seabra. Farda: ver-
de e preto em listas verticais.
Tratador,: J. de Ia Cruz. Criado-
res: R. e3N. Seabra.

TARBUX, masculino, castanho,
4 anos, Rio de Janeiro por Se-
creto e Águia. Proprietário: Stud
20 de Janeiro. Farda: ouro é bo-
né azul. Tratador: M, Salles —
Criador: Osvaldo Aranha.

BALTIMORE, masculjno, cas-
tanho, 5 anos, Uruguai por Bla-
ckamoor e. Atlântica. Proprietá-
rio: Stud Verde e Preto. Fardai
verde e preto em listas horizon-
tais, mangas e boné vermelhos.
Tratador: p, Gusso Filho. Im-
portador: Euzebio Silveira.

1 Odeon, J, Carvalho...
1 Lavoisler, B. Marinho

Quental, L. Gonzalez.
Quizumba, A. Cataldi...... 5B
Bôrghcse, F. Irigoyén 36
DrlscÔl, F. Pereira 53

7Flamel,*P. Vaz 53
t Botai, ".O; Reichel 56" Hig Bali, E. Castillo 56

4" pâréo — Prêmio Paraná — 4s
15,00 horas — 1.300 metros — CrS
ÍOO.OOÚ.OO. ,

Ks
TlmSo, J. Marchant  55
Sérelepe. E. Gonçalves.... 55
Espião;, L. Gonzalez  55
Rubalyat, Greme Jr ,55
Pontac,. J. P. Souza....... D5
Ghizeh, S. Ferreira  55
Goleré, "A. Xavier......... 55
Renoir, R, Zamudio....... 55

f Ibéria, G. Silva  53

5» páreo — Prêmio Rio Grande do
Sul — ás 15,40 horas — 1.200 metros--? cr; i5tr.ooowr— ¦+"-—*• «-r-

Ks
Paulistana, L, Gonzalez... 55" Quixu, X. Vargas 54
Lucei F. Irigoyén....;..,.., 56
Tçiurlo,:.E. ¦ Garcia...,.,... 69
GibatSo, B. Marinho 55
Biarrot, P. Vaz .-.., 59
Edastria.^R. Zamudio 63
Blacklash, S, Ferreira 57
Odeon, J, Carvalho ,, 52
Decote, F. Pereira £2

6» páreo — G. P.. Sâo Paulo —
1.000.000,00 ~ Cr$ 250.000,00 — CrS
100,000,00 — 3.000 metros.

Ks
AWAY, F. Irigoyén  59" ACAPULCO, L. Dlaz  69
ADIL, L. B. Gonçalves.... 55
BALLENATO, P, Vaz  59
QUIPROQUÓ, J. Marchant 59

5.URANIUN, A. Araújo  59
4 i 6 EL ARAGONÉS, Quinteros

( 7 JOIOSA, E. Castillo  56

7o páreo — Prêmio Rio de Janeiro— às 17,20 horas — 2.000 metros —
CrJ 200.000,00.

Ks.
Canaletto, F. Irigoyén  53
Happy Man, E. Garcia.... 57• 3 New Wonder, P. Vaz  58

4 Gardone, 0. P. Souza..,.. 56
6 Do-Drake, B. Marinho..., 55

Fenelon, J, Alves,,.. 56
Baltlmore, G, Greme Jr... 58

B Filosofo, O. Reichel

O "Bettlng".. Iduplo desta corrida
tem um saldo dé CrJ 127.784,40.

OS CARIOCAS NOS ESTADOS

ESTRÉIA EM FORTALEZA
o misto do Flamengo

Amanhã, contra o Ceará — O São Cristóvão, que
foi derrotado pelo América Mineiro, voltará a exi-

bir-se em Itabira

•»A. Ç.- ,*• **' »""oib*a i°«°« eom os elubes Brasü indnstrUIe Motorista, uma ves cjue esti» «mpriato punição âpüead*pela, Federação Flumintuas d* líespoítcs. pr***

FORTALEZA, 29 (Sport Press)
— O quadro misto do Flamengo,
fará sua estréia em gramados
cearenses, na tarde de amanhã,
enfrentando o quadro do S. C.
Ceará. Os rubronegros efetuaram
quatro jogos em São Luiz do Ma-
ranhão, conseguindo três vitórias
e sofrendo apenas uma derrota.
Portanto, estão bem credenciados
para a primeira apresentação,
nesta capital.

O jogo de amanhã, será realiza-
do no Estádio Presidente Vargas.

As duas equipes estão prática-
mente escaladas. Os rubronegros
estão com dois problemas, os jo-
gadores Walter e Chico se en-
contra meontundidos.

Deverão formar os dois quadros
assim organizados: Flamengo —
Anibal, Marinho e Jouber; Milton,
Vicente e Leoni; Alaor, Alcides,
Francisco, Dida e Esquerdinha.
Ceará — Ivan, Clarindo e Ale-
xandre: Dico, Damasceno e Pe-
lado; Guilherme, Honorato, Pi-
piu, Demócrito e Antonino.

Na tarde de domingo, o Fia-
mengo enfrentará o Ferroviário.
DERROTADO O S. CRISTÓVÃO

BELO. HORIZONTE, 28 (SportPress). Iniciando sua temporada
em gramados mineiros, o S. Cris-
levão exibiu-se na noite de hoje.
nesta capital, enfrentando o Aníé-
rica, no Estádio "Otacüio Neerio
de Lana". Não foi felk o qua-elro sancristovense em sua pri-meira apresentação, sendo derro-
tado pela contagem de 4x2. Já
no primeira fase, os mineiros le-
va vam a melhor por 3x0. O Amé-
rica jogou à vontade, não encon-
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O MELHOR AZAR DO PAREÔ — Away é talvez o único,
competidor ligeiro do G. P. "São Paulo" e pode aproveitar-se
dessa circunstância para regular o "train" a seu modo c fa*
zer-se na ponta. Em tal caso, não há de causar estranheza quesurpreenda os favoritos ho final dos três quilômetros.

ESPORTE POR ESPORTE

a"OS DESPORTOS EM TODO O MUNDO
Preso à cama por vários dias, o cronista deveria voltar a

sua coluna quotidiana, tecendo elas à santa Penicillna e a Fie-
ming, seu descobridor, mas ainda mal-humorado e gem vontade
de trabalhar, tal o estado em que ficou devido a uma forte cri-
pc. No entanto, salvou-o a Lei das Compensações. E* que, grà-
ças à mesma gripe, pôde o cronista ler quase toda a grande obra
de Adolpho Schermann, o completo livro "Os desportos de todo o
mundo", verdadeira maravilha <lc paciência e mcticulosirüadc.

Durante a sua leitura, pôde o cronista observar conto ti«
nham razão os cronistas e dirigentes mexicanos, quando de-
ram ao nosso Shermann todas as provas de sua admiração,
considerando o seu livro umà obra inédita e preciosa, já qur.
veio preencher uma grande lacuna nos meios esportivos de todo
o mundo. Realmente, até então ninguém tivera a coragem de
reunir num livro todos aqueles detalhes e aquelas magníficas
informações, que fazem da obra uma fonte inesgotável de co-
nhecimentos, de real valor para todos que vivem no meio és»
portivo.

Não podíamos, por conseguinte, retornar às nossas ativi-
dades normais, sem ressaltar o valor do espinhoso trabalho de
Adolpho Schermann, hoje já difundido em todo o mundo, prin-
cipalmente porque sentimos o quanto dele vamos necessitar da-
qui por diante e também em reconhecimento à grande ajuda
que nos proporcionou, dissipando muitas, das nossas dúvidas e,
por outro lado, fazendo-nos recordar muitas das maiores epo-
péias vividas pelo esporte universal:

Ao Schermann, portanto, o nosso muito obrigado.

j*-f

ti -'.
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TÊNIS

trando dificuldades para triunfar.
Os cariocas não se encontraram
dentro da cancha e atuaram
aquém de suas possibilidades.

GOALS, QUADROS E JUIZ
O,ponteiro .Ernani, foi o arti-

lheiro da partida, tendo conquis-
tado três tentos, cabendo a Ja-
buru completar o placard do
América. Os dois tentos foram
marcados por Nelsinho, para o
São Cristóvão.

As equipes estiveram assim or-
ganizadas: São Cristóvão — Ge-
raldo, Jorge e Ivan; Júlio (Wal-
dir), Osmindo (Benedito) e De-
cio; Caflinhos (Nelsinho), Cos-
me, Nelsinho (Franklin), Santo
Cristo e Cabo Frio (Carlinhos).
América — Tonho, Gaia e Gon-
çalves; Delio, Garcia (Wilson I)
e Silvio; 109 (Wilson II). Grosso
(Baltazar), Jaburu, Jair (Eurico)
e Ernani.

Na arbitragem funcionou Ge-
raldo Fernandes, com boa atua-
ção. A arrecadação foi fraca, so-
mando apenas 15.375,00.

JOGARÁ AMANHÃ
EM ITABIRA

BELO HORIZONTE, 29 (SportPress). Dando continuação à sua
temporada pelos gramados minei-
ros, o São Cristóvão atuará na
tarde de domingo, na cidade de
Itabira, onde enfrentará a pode-
rosa equipe do Valeriodoce.

Na próxima terça-feira, o qua-dro sancristovense exibir-sc-á cm
Acesita e está aguardando uma
contraproposta do Agro-Pastoril'de Governador Valadares para•uma partida na noite de qumía-'feira.

TOItNEIO INDIVIDUAL DA 4a.
CLASSE

São os .seguintes os Jogos programa-
dos para a disputa desse certame:

Dia 2 — às 18 horas — Quadra 1 —
Jorge Bedran x Y. Tom Benallel;
quadra 2 — Cezar Bedran x Cesario
Andrade;.quadra 3 — Bento Dantas x
Eduardo Santos; quadra 4 — Álvaro
Peixoto x Z. Boghosslam. A seguir
quadra 1 — José Oliveira x Luiz Me-
nezes: quadra 2 — Sérgio Ribeiro x
Kleus Thurn; quadra 3 — Clovis Mas-
carenhas x Arualdo Muniz; quadra 4

Plerre Le Gallais x Roberto Go-
mes. A seguir quadra 1 — O. Schu-
labaclc x Aram Boghosslam; quadra
2 — Graclel Souza x vencedor jogo
Jorge Bedran x Y. Tom Beneliel;
quadra 3 — A. Frucco x vencedor
jogo César Bedran x C. Andrade;
quadra 4 — Luiz Valverde x Oscar
Vieira; a seguir quadra 1 — Cláudio
Bergstein x Alexandre Medlels; qua-
dra 2 — José Bruckner x Xavier de
Souza; quadra 3 — Gerar Larrageite
x Ricardo Hacgler; quadra 4 — Nel-
son Bettinl x Raul Amaral; a seguir
quadra I — Manoel Pestana x Samuel
Benollel; quadra 2 — Iosií Landau x
Marcos Dantas.

Nota — Os jogos poderão ser án-
tecipades, de comum acOrdq.

TORNEIO INDIVIDUAL DA 2a.

Dia 1° de Maio ás 16.15 — A. A.
Pinto Guimarães x Gilberto Gama —
Eugênio A. SUva — O.G. Couto ¦»
Plerre Wolke — H. Montenegro; A.B,
Cunha — Aloisio Souza x Sérgio Luz

Lionel Agucro; às 17,15 — Roberto
Ramos — Ronald Bernes x José Sâ
Earp — B. Mascarenhas; A. Machado

G. Shalders x SadyContan — Gil-
berto Gama. Dia 2 — Plerre Wolko x
r. Sávio. às 17,45: ainda ás 17.45 —
A. Machado x Eugênio A. Silva; ás
18.45 — O.G. Couto — G. Shalders.

Nota — Os jogos nSo realizados po;
motivo de mau tempo, serão auto-
màticamente transferidos para o dia
Imediato. Tijuca e Caiçaras — Inter-
clubes da 5a. classe adiado para ho-
Je, por motivo de mau tempo — Flu-
mlnense e Country não realizado pelo
motivo acima íoi adiado para o dia
2 de maio.

BASQUETEBOL
HOJE. O TORNEIO INICIO

Hoje á noite na quadra da Escola
Nacgional de' Educação Física e Des-
portes, será realizado o Torneio Ini-
cio do certame patrocinado pelo Bo-
tafogo de Futebol e Regatas, com a
participação das representações íe-
rnininas do Fluminense, Flamengo.

SPARTACO
América, Atlética Grajaú, Carioca e
Botafogo, todos da capital da Repú-
blica e ainda do Icnr.il, da vizinha
cidade de Niterói. Após ai aolenida-
des de abertura, terão inicio, ás 19
horas, as disputas, que obedecerão a
seguinte ordem:

1° jogo: Botafogo F.R. X Icarat; 2"
jogo: América-X Flamengo; 8» Jogo:
Carioca X Atlética Grajaú; 4» jogo:Vencedor do 1» X Vencedor do 2"; 5"
jogo: Fluminense X Vencedor do 3";
6» jogo: — Vencedor do 4" X Ven-
cedor do 6°.

Os jogos serão realizados «m dols
tempos de 10 minutos com 2 de des-
canso com exceção da final, que será
disputada em 30 minutos com 5 de
descanso.

WATER-POLO
LIDERES INVICTOS EM CHOQUE

Hoje : tarde, na piscina do Flumi-
sense, será cumprida mais uma eta-
pa do torneio de water-polo da ter-
cclra divisão que a Federação Metro-
politana de Natação vem realizando.
Teremos duas partidas que prometem
agradar, pois, se por um lado a pe-
leja dc fundo reunirá os dois lideres
invictos, por outro teremos na prell-
minar a disputa pela íuga da última
colocação. As 15,30: Guanabara X
Fluuminense B: às 16,30: Fluminense
A X Botafogo.

PUGIUSM0
LUTAS DE GIGANTES

Inconformado com a aua derrota
sofrida frente ao fortíssimo lutador
Leão de Portugal, o indomável Doutor
X pediu e foi atendido para mais
uma vez tentar derrotar o seu adver-
sário, assim sendo a empresa deu es»
ta chance para a noite de hoje. Leão'
de Portugal, que ae encontra Invicto
sendo o que se apresenta como o can-
dldato mais positivo ao lindo troféu
ofertado pela colônia lusa que ora'
está em jogo.

Mais quatros lutas serão realizadas,
sendo todas elas emoclçnantts tendo
elementos bastante conh"ectdo do pú»
blico, como Orlando o Grande, qu*
dará combate a Souza Tavares, na
semi-flnal teremos Plraglbe campeão
carioca, frente a René Bastos que
vem de alcançar um grande sucesso
na Bahia, na preliminar fará sua
apresentação em público * pela pri-
meira vez a revelação do Clube da
Natação e Regatas Mauro que tudo
fará para corresponder a espectatlva
daqueles que comparecerão ao Pala-
cio de Alumínio na noite de hoje.

O programas Gatinho x Mauro; Hi-
deo Mory x Waldemar; Orlando o
Grande x Souza Tavares; Plraglbe x
René Bastos; Leão de Portugal x
Doutor X.

-i-i

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL
EDITAL

As 15 horas 4o dia (-de maio de JS55, vi Departamento <o Material
desta Estrada, receberá propostas para aqu^leto de:

Aeumnlador elétrico de ehumbo;
Parafusa de latáo;
Globo de rldre na ebt branca para Iluminação, globo de eristal,

iiiiipí, etc.;
Bomba eiétriea centrifuga par» água;
Repar&çio de maquina elétrica.

Detalhei t informacóei serão pmiiXoi no geiriço de Compra, s
tala TM, dr. Fdifírln ds Central. (tStlf)
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