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MARECHAL BULGANIN LEU PALAVRAS
Éden quis ouvir Winston Churchill - Pleno acordo em Paris entre as Três
Grandes Democracias - Genebra cercada por espantosa rede de segurança

n/ í
JI L7/"

±y L\ 4 / »*"••-^ iii/j x***** n'i9,m~~anoijV
, !L'/^'T^ gerente

g ^JfT^ AI.INIO DE SALLES

APAZIGUADORAS
/

: MOSCOU, 15 — 0 marechal
Bulganin deu hoje no seu pala
cio uma entrevista à imprensa, à
qual compareceram os membros
da delegação russa a Genebra,

. Leu uma declaração em que diz
que a delegação vai a Genebra
para discutir francamente com as
grandes Democracias as questões
internacionais, "visando encon-
trai* uma linguagem comum e ob-
ter, por esforços conjugados, a di-
rninuição da tensão internado-
nal'

ser resolvida pela força nem pe-
la guerra. Que cada um prove a
justeza da sua causa em pacífica
competição econômica.

Há no mundo muitas questões
litigiosas ainda não resolvidas.
Tais questões existirão no futuro.
É a vida. A todas podemos e de-
vemos discutir com paciência, e
lealmente, em torno de uma me-
sa; e encontrar solução pacífica.
Dizem que mesmo lima paz má
è melhor que uma boa disputa. Se
empregarmos os esforços necessá

É ardente em todos os povos o r*os e obtivermos uma paz boi,
desejo de paz. A primeira e a se-
gunda guerra mundiais impuse-
ram à humanidade sacrifícios sem
número. A política da guerra fria
e dos orçamentos militares sobre-
carregados impõe um imenso íar-
do às massas provocado pela alar-
me e medo.

. Fala-se no Oeste de perigo que
emanaria daEússia. Sob êsse pre-
texto forjam-se blocos militares
e criam-se bases militares em tôr-
no do nosso país. Jamais tive-
mos, e não temos, intenção de
atacar seja quem fôr; isso é con-
trário a nossos princípios. Mas
vendo os preparativos de guerra
dos outros, naturalmente não po-
demos deixar de tomar medidas
para segurança do nosso país. Te-
mos um Exército muito bom, do-
tado da técnica indispensável,

Não queremos a guerra e con-
sideramos dever sagrado pôr tu-
do em obra para substituir a atual
tensão internacional por uma at-
mosfera de confiança, compreen-
tão mútua e cooperação em ne-
gócios.

Isso teria permitido aos Estados
pôr os imensos meios agora gas-
tos nas armas, à disposição dos
povos para habitações, escolas,
minas, desenvolvimento da ciên-
cia e cultura.

A criação, na Europa, de um
lislema de segurança coletiva
com participação de outros Es-
íados, seria grande vitória para
a paz. Os povos da Europa podem
viver em paz e amizade, sem m->-
úo uns dos outros. Ouve-se dizer
que a diferença de sistemas so-
ciais em diversos países impede
a solução pacífica dos problemas
iitigiosos internacionais, mas o
regime do Estado é ast-unto in-
terno,

Muitas coisas entre nós podem
desagradar a personalidades es-
trangeiras, como muita coisa ns.'-
les pode nos desagradar. Mas per-
gunta-se porque a divergência
social e política deva impedir os
povos de viverem em paz no res-
peito mútuo, e desenvolver co-
mércio e relações culturais a be-
nefício recíproco. Julgam alguns
o capitalismo melhor que o sócia-
lismo. Estamos convencidos do
contrário. Tal discussão não pode

pessoalmente o meu velho ami-
go Eisenhower, fora dos traba-
lhos da Conferência. Só falarei
de assuntos pessoais com o pre-
sidénte dos Estados Unidos".

O marechal Zhukov fêz essas
declarações numa recepção di-
plomática, (U. P.)

COMENTÁRIO RUSSO
LONDRES, 15. O "Pravda"

anota que as propostas ociden-
tais para unificação da Alemã-

nha não indicam como é que o
mundo pode ter a certeza de que
uma Alemanha unificada con-
tinuaráa ser "estado 

pacífico e
democrático, sem cair novamen-
te no militarismo do tipo Hi-
tler, ou dos que desejam vingan-
ça". (U. P.)<

EM GENEBRA
GENEBRA, 15. Foster, Dulles

ocupará a "villa" "La Terrasse",
a meia milha da residência alu-

gada para Eisenhower. Será a
residência oficial do secretário de
Estado, cuja esposa fica insta-
lada noutra casa. Haverá rigo-
roso sistema de segurança, com
patrulhas da polícia no lago e
tropas em terra.

TURISTAS RUSSOS

GENEBRA, 15. Os serviços de segu-
rança deixaram completamente Ie-

(Continua na 9.a pág.)

Instável o mercado do café
Baixa nas cotações — Artigo do "The Economist" r.

baixa, sendo vendidos 201 con- dações isoladas no curso de ope-

DOIS PILOTOS
ALEMÃES
FUGIRAM
NUM AVIÃO
RUSSO

LONDRES, 15. O jornal"News
Chronlcle" iníormou hoje que
dois aviadores alemães escapa-
ram de um campo de concen-
traçSo russo apoderando-se de
um avião da Força Aérea Rus-
sa.

Um telegrama de Bonn, citan-
do declarações colhidas nos eir»
culos diplomático, afirma que
os refugiados haviam sido pilo-
tos da Luftwaffc durante a 2a.
Guerra Mundial, e se encontra-

"am internados na Ucrânia, ur
norte do Mar Negro. (U.P.),

não má, milhões de pessoas em
todos os países respirarão com
alivio, Poderão tranqüilamente
viver e trabalhar. É para isso que;
vamos a Genebra.

Seria ingênuo pensar que nes-
sa conferência podemos resolver
todos os problemas. Mas se todos
os participantes manifesta r e m
boa vontade e procurarem since-
ramente o acordo, acharemos uma
linguagem comum e poderemos
traçar o caminho real para uma
solução.

Serão necessários grandes es-
íorços. A delegação russa empre-
gará esses esforços. Esperamos
que isco seja igualmente feito nos
outros participantes."

Antes de ler a declaração, o
marechal declarou aos jornalis-
tas: "Amanhã vamos para Gene-
bra. Antes da partida desejei fa-
lar-lhes dos objetivos que nos
propusemos. Recorremos a esta
entrevista à imprensa."

A entrevista desenrolou-se na
tala oval do palácio, no Kremlin.
Depois de ler a declaração em
russo e deixar o intérprete de
Molotov traduzi-la para inglês,
o marechal agradeceu aos jorna-
listas.

Foi a primeira vez em que o
presidente do Conselho da Rússia
quis, ele mesmo, expor os pontos
de vista do seu governo; e pela
primeira vez uma entrevista à im-
prensa Joi organizada no Krem-
lin, (F.P.).

NOVA YORK, Io. O cafoi O Santos para entrega futurai acordo de mercado para o cafétantos b para entrega futura fe- declinou ao ocorrerem vendas entre o Brasil, a Colômbia e òsr.iou hoje com 46 a /8 pontos depara obtenção de lucros e liqui-[países produtores centro-ameri-
canos. O ministro da Fazenda,
sr. Whitaker, repudiou o acôr-
do sob o pretexto de que o então
presidente cio Instituto do Café
exorbitou de suas funções ao
aceitar uma cota de exportação
para o Brasil de 15.350.000 sa-
cas. O ministro da Fazenda da

tratos. O contrato M fechou com
59 a 70 pontos de baixa, sendo
vendidos 18 contratos. 0 con-
trato B fechou com 5 a 16 pontos
de baixa e vendas de 50 contra-
tos.

Um dia com o dr. Schweitzer

rações moderadamente ativas. As
vendas refletiram a procura me-
nos ativa pois que torrefádores
em princípios desta semana 1'ize-

|ram fortes compras de cale cru.
No mercado para entrega ime-

diata, o Santos 4 cotou-se a 54
centavos e 25 centésimos de dó- Colômbia deverá encontrar-se
lar por libra-pêso, 

caindo 
75 cen-Lom sl. Whitaker na esperan.tesimos. Os contratos abertos dol . ... . !

Santos S ao se iniciarem as ope-|ca de estabelecer cotas de ex-
rações de hoje somavam 2.595, portação. Mesmo que se alcance
isto é, menos 38 que ontem. lacôrdo, as suas perspectivas não

Os colombianos Manizales, Me-|parefcem brilhantes; os pa[ses

A notícia de que está quase cego o
dr. Schweitzer, apóstolo e benfeitor da
África Negra, torna mais atual e comoveu»
te o testemunho dc John Russell, que a se-
guir publicamos, sobre sua recente visita
ao mundo de Lamberéné, a grande criação
do Dr. Schweitzer.

ÉDEN E CHURCHILL

LONDRES, 15. Éden quis ou-
vir seu predecessor, Winston
Churchill, sobre o modo de tra-
tar com os russos. Foi êste quem
pediu a realização da conferên-
cia, em maio de 1953.

Ontem à noite, Éden íoi à re-
sidência de Churchill em Hyde
Park Gate, e ouviu-ó. .

Os círculos políticos que de-
ram a informação recusaram re-
velar o teor da conversa. (U.P.)

REUNIÃO

PARIS, 15. As conversações de
Edgar Faure, com Foster Dulles,
MacMillan e Pinay, duraram uma
hora. Ao deixarem o Quai d'Or-
say dirigiram-se para o Pala-
cio de Chaillpt, onde, às 17 horas
se ia Yeunir b Conselho da União
da Europa Ocidental. (F. P.)

PLENO ACORDO

PARIS, 15. Os ministra-- do
Exterior das Três Grandes De-
mocracias anunciam ter chegado
a "completo acordo" sobre a ati-
tude a assumir na conferência
de Genebra. (U. P.)

APROVADO O REARMA-
MENTO

BONN, 15. O Parlamento, com
exceção do Partido Alemão, vo-
tou a favor do projeto que es-
tabelece uma comissão para se-
lecionar as altas patentes mili-
tares que deverão comandar as
novas forças alemãs.

A aprovação aplaina o caml-
nho à decisão final sóbre a Lei
de Voluntários, apresentada por
Adenauer. (U. P.)

"VELHO AMIGO"
MOSCOU, 15. O marechal

Zhukov declarou: "Penso ver

"Quem nunca me viu tra-
balhar na África" — disse cer-
ta vez o dr. Schweitzer — "não
me conhece completamente''.

Sempre duvidei. Parecia-me
que o elemento africano na vi-
da de Schweitzer teria sido exa-
gerado em detrimento da sua
estatura de europeu, e da com-
binação, em sua natureza, das
correntes francesa e alemã.

Mas quando o vi, na minha
primeira noite em Lambaréné,
compreendi o homem que tinha
diante de mim. Aquele indiví-
duo vigoroso e sangüíneo dife-
ria muito do ancião aparente-
mente aborrecido, embora pa-
ciente, que eu encontrara em
Gunsbach no último verão.

"É verdade" — disse-me,
quando comentei essa mudança
radical — "aqui se vive muito
melhor". Sugeriu que o acom-
panhasse na manhã seguinte
para observar o trabalho que
empreende na nova cidade para
leprosos, erguida graças à soma
que recebeu com o Prêmio No-
bel. Saímos às oito em ponto,
avisou. "Cuidado, não se atra-
se..."

A hora pode parecer matuti-
na para um homem de 80 anos,
que se gabava de estar vivendo
melhor; mas eu sabia que no
Equador as primeiras horas do
-iia são as mais amenas e de-
vem ser aproveitadas.

Cheguei uns dois minutos
adiantado; êle logo se aproxi-
mou e disse: — leve-me isto,
sim?" Entregou-me um guar-
da-sol para golfe, azul, des-
botado, e um maço de jornais
europeus. Pensei que ficaria-

mos sentados sob alguma
bra até a hora do almoço, tro-
cando impressões. E hábeis ope-
rários, ante nossos olhos, demons-
trariam sua habilidade com va-
riadas ferramentas. Só me pare-
cia singular que o Doutor pe-
gasse um velho exemplar de

Por JOHK RUSSELL
"Constanza" ou mergulhasse nc'bitadas por velhos inquilinos"Svenska Dagbladet" de novem-! cujo cumprimento conserva uma
bro de 1952. Mas eu aprende- dignidade romana; ali se encon-
ra a nunca me surpreender com
a ubiqüidade dos seus interes
ses.

.!. ¦',<

O caminho seguia o rio, cor-
tava a floresta; levava até à
elevação onde antes existira
uma plantação, e onde hoje o

som-iDoutor planeja alojar 300 lepro-
sos. A primeira parte dn cami-
nhada, cumprida em ritmo vi-
.goroso, conduziu-nos por entre
a seção do Hospital já existen-
te. Aloja a maior parte dos pa-'cientes africanos, em barracas
impecàvelmente conservadas, ha-

W-\ss ^F ^Hp^"^^Êi

tra o armazém do Hospital, sob
direção de Monsieur Boniface,
cujo estoque faria inveja aos
congêneres de muita cidade eu-
ropeia.

Os nativos de Gaben, ao con-
trário do que corre são por na-
tureza amigos da limpeza: àque-
la hora a orla ria floresta era
cruzada por figuras silenciosas,
a caminho ou no regresso dos
mananciais. Mais alguns passos,
e entramos na floresta, própria- ^Mdôrésmente dita, onde a claridade di- '
urna é desconhecida mesmo ao
meio-dia. Formigas guerreiras se
interpunham em longas filas
pelo nosso roteiro, grandes bor-
boletas giravam ondularites en-
tre as ávores; uma enorme po-
pulação animal, surpreendida,
espionáva-nos de tocas e escon-
derijos, À esquerda corre o
grande rio com sua corrente de
cinco nós, animada pelas canoas;
à direita está a super-luxurian-
te vegetação, não batizável por
um novato.

dellin, Armênia e Girardot se
cotaram a 61,5 centavos de dólar
a libra-pêso, caindo 25 centési-
mos. — (U.P.).

NEGÓCIOS INCERTOS NO
MERCADO DO CAFÉ

africanos e asiáticos não se in-
clinam a aceitá-lo". — (R.).

O dr. Schweitzer em sua mesa de trabalho

>!:

Paro ante um arbusto espe-
ciai, dono de um verde delica-
do e translúcido. Schweitzer,
sem olhar para o lado, informa
que se trata de um "papyrus".

Perto do topo da elevação os
primeiros indícios da futura po-
voação de leprosos se divisa.
Um pouco ofegante da ascenção,
tindago de Madame Obermann,
vinda da Holanda para ajudar
o trabalho, quando faremos uso
do material que eu carrego.
Rindo, responde: — "Bem se vê

[que não conhece o Doutor. O
guarda-sol é para mim em ca-
so de chuva, os jornais são para'forrar caixas de cimento.,."

Foi a primeira surpresa. A se-
gunda consistiu na íalta com-

Ipleta dos operários que eu vi-
sionara. Todo o trabalho cabe

|aos pacientes aptos a colaborar,
(Continua na 9.a pág.)

LONDRES, 15. "The Econo-
mist", destacado semanário brl-;
tânico, passa em revista, hoje, o;
mercado do café e diz que os ne-
gócios neste campo são incertos, j"Como sempre, atribui-se a cul-.
pa á política brasileira. Os com-j
pradores estão compreensível-
mente receosos de que, á revo-i
gação da garantia do governo j
brasileiro para compensar os'

por quaisquer alte-1
rações na taxa de câmbio para as
exportações de café, se siga ou- \
tra desvalorização do "cruzeiro
café", Mas dificilmente se faria
qualquer mudança antes de ex-
pirar o período de garantia, a 20 i
de agosto, pois o governo não:
desejaria reembolsar os compra-
dores por suas perdas, Sc se vai
impor mudança antes das elei-;
ções, que se realizarão em oütü-j
bro, isso depende da influência
da política no caso".

Acrescenta o "Economist": —]
"Outra incerteza é o futuro do
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MANIFESTAÇÕES VIOLENTAS
contra o terrorismo em Casablanca

Graves acontecimentos - A população européia revoltou-se
com o atentado a bomba

A crise no Principado
de Mônaco

MONTE CARLO, IS — O dimi- te. Mas a revolução foi sufoeadí •
nuto principado de Mônaco es-!a familia Grimalcli continuou exer-

á saindo de sua maior crise des-cendo o poder.
de a insurreição da Guarda Nacio-
nal de 1871.

Por um curlo período da semana
passada, durante a crise financeira
que sofreu a principal entidade ban-
caria de Mônaco, o príncipe Rainier
III se viu diante de uma difícil
situação para um governante ab-
soluto.

O Conselho Nacional — corpo ex-
clusivamentè consultivo — amea-jno com
çou renunciar se o príncipe recusas-1que éle

Desde então, os DO membros da
Guarda Nacional são oficiais fran-
cses. Recentemente, estes protesta-
ram ante o príncipe por obri.cá-
los a trabalhar em funções nãn mi-
litares, tais como pintar o iate d-»
sua alleza; ou preparar o cimento
para uma ampliação do Jardim Zoo-
lógico.

Rainier III conta em seu goêvr-
um secretário de Estado
escolhe entre trs nomes

DE TODO O CONTINENTE
EISENHOWER NOMEOU

SUA DELEGAÇÃO
Em Washington noticia-se que

o Banco Nacional .do Desenvol-
vimento Econômico, do Brasil,
nomeou o sr. Ferreira Neves seul O presidente Eisenhower, em
representante nos Estados Uni-j Washington, nomeou os membros
dos. Substitui éle ao sr. Mário dajda delegação que o acompanhará
Câmara neste posto. O sr. Cá-!a"Genebra. Será chefiada pelo se-
mara regressou recentemente ao cretário de Estado John Foster
Brasil a fim de ocupar aqui um Dulles, e entre os membros está
elevado cargo_ no gabinete do 0 filho do presidente, o major
presidente Caie Filho. |John Eisenhower, o qual atuará

O novo representante do Ban-jcomo seu ajudante pessoal,
co Nacional terá seus escritórios!
na Embaixada do Brasil em Was-
hington, onde por mais de 15
anos vem servindo ao Brasil, em
assuntos financeiros e econômi-
cos, em contato com várias dc-

VAI À BOLÍVIA
O PRESIDENTE

DO CHILE

pendências do
tados Unidos.

governo dos Es-

DA MAIS

CASABLANCA, 15. Bandos de
manifestantes irados percorre-
ram as ruas de Casablanca, esta
manhã, depois que duas bombas
lançadas por terroristas mata-
ram seis e feriram trinta e nove
residentes franceses, ontem, por
ocasião cias comemorações do 14
de julho. No momento em que
cidadãos franceses superlotavam
a área de um café do bairro eu-
ropeu, os terroristas lançaram
poderosa bomba, que caiu entre
as mesas. A explosão matou seis
e feriu 35, muitos dos quais se
acham em estado grave. Vinte
minutos depois, no mesmo dis-
trito, íoi atirada uma granada
contra policiais franceses num
jipe, ferindo quatro dcMes. A
polícia abriu fogo contra os ata-
cantes, matando três marroqui-
nos e ferindo vários outros, —
(R.)

DISTÚRBIOS

CASABLANCA, Marrocos, 15.
Desde ontem à noite, quando,
em plena celebração da Data Na-
cional Francesa, uma bomba foi
atirada na "terrasse" de um ca-
fé, fazendo 6 mortos e elevado
número de feridos, Casablanca
se acha em grave agitação.

Horas a fio. grande número de
europeus residentes da cidade
mostrando-se, ao que dizem, "re-
voltados contra o atentado e con-
tra a política do Residente Ge-
ral, sr. Grandval, e do governo
francês, favorável a práticas li-
berais no Protelorado", entre-
gam-se a manifestações nas ruas

Em Santiago do Chile começam
os preparativos para a visita que
o presidente Carlos( Ibanez dei
Campo fará à Bolívia, anuncia-
da para o dia 4 de agosto.

HOLLAND RECOMENDA
APROVAÇÃO
DO ACORDO

Ainda em Washington o subse-
cretário de Estado Henry F. Hol-
land recomendou à Comissão de jornavam a cidade,, juntamente
Relações Exteriores do Senado a com as còrcs francesas, pilharam
ratificação do novo tratado entre ie incendiaram lojas de marro-
os Estados Unidos c o Panamá, quinos c tentaram linchar o

advogado Charles Legrand, in-
cumbido "ex-offício" de defender
os terroristas marroquino|s nos
tribunais franceses e cherifianos,
tanto que, reagindo o advogado
a ponto de matar um popular
e ferir outros dois, que se ti-
nham introduzido no seu domi-
cílio, acabou sendo objeto rie um
"mandato de detenção", sendo
recolhido a uma prisão^ inclusi-
ve como meio rie proteção à pró-
pria vida. Assim, ficou elevado
a 7 o número de mortos da noi-
te.

A agitação, iniciada ontem à
noite e prosseguiria na manhã
de hoje, reacendou-sc à tarde.

Novos distúrbios ocorreram,
entre europeus e marroquinas.

Procedentes do centro da ei-
dade, perto de 2.000 manifes-
tantes europeus chegaram às
imediações do jornal 

"Marco
Press", forçaram o pequeno gru-
po de policiais postado ali c, em-
bora não tendo conseguida pe-
netrar no jornal, cujas portas ti-
nham sido fechadas hermética-
mente, meteram-se por uma pe-
quena rua adjacente, bombar-
deando com pedrarias as janc-
las da redação e da direção. Dois
empregados das oficinas foram
atingidos e ficaram seriamente
feridos. Na rua um auto do jor-
nal íoi atacado c avariado.

De outra parte, na Praça dos
Aliados, manifestantes viraram

deles, um policial, todo coberto
de sangue, afirma ter visto um
manifestante atirar ¦ contra três
marroquinos, que foram conduzi-
dos para uma farmácia próxi-
ma. A 500 metros adiante, nai cavam a "Casa de França".
Praça Mers Sultan, onde se de-
ra ontem à noite o primeiro aten-
tado, centenas de manifestantes,
marchando em pose militar, can-
tavam a Marselhêsa em memó-
ria dos mortos de ontem. Os po-
liciais manünham-se isolados.

se aceitar suas indicações para sal- j indicados pelo governo francês e
var a situação. As indicações inclui- trs ministros locais que ele mes-
am a destituição de quatro dos mais imo nomeia e que desempenham os
próximos conselheiros do príncipe cargos de ministros da Fazenda, In-
Rainer se viu obrigado a aceitar, terior e Obras Públicas.

Como sabe todo monarca absolu-: O Conselho Nacional se compõe
to, dar uma oportunidade a um <'e 17 membros eleitos por um pra-
corpo eleito, ainda que sua índole zo de 5 anos pela população mascu-
seja apenas consultiva, é colocar- Una do principado. As funções do
se a caminho da monarquia cons-'Conselho sào exclusivamente con-
titucional. sultlvas, pois não conta com factil-

Rainier é duas vezes príncipe, dades legais,
três vezes duque, uma vez mar- O príncipe Rainier III é, aos 32
quês, e dez vezes conde e barão, anos de idade, sem dúvida alguma,
sendo além disso um dos poucos o mais disputado solteirão da Eu-
monarcas absolutos que ainda rei- ropa. Seu estado civil, no entanto,
nam no mundo. idá motivo para alarme para a po-
Seus 21.000 súditos, têm duas van- pulação do principado. Sob um tra-

tagens sobre maioria dos cidadãos tado firmado com a França, caso
Grupos laziam-se e dispersavam- |de outros países: não pagam impôs-1 um soberano morra sem herdeiro
se e muitos seguiam para o edi- tos e não prestam serviço militar, direito, o território de Mônaco pas-
fício da Residência Francesa. Um a família Grimaldi, da qual Rai- sara a fazer parte da França,
cordão de soldados sencgaleses, |nleré o último descendente, governa A condição de celibatário de Rai-

Mônaco há 800 anos com apenas nier foi que levou a americana
um ínterregno em 1793, quando os ,j0 Ann Stork a ir até a Franca,"Sans culottes" de Mônaco segui-;no inverno passado a fim de ofe-
ram o exemplo de seus irmãos fran- recer sua mão ao príncipe. Mas Jo
cces- Ann, tal como muitas outras, não

Também em 1871 .chefiou-se qua- conseguil, -Cobrar o gelo do co-se a proclamar a Republica, quan-' . , . ,
do a Guarda Nacional se levantou) raÇ**° (1" pnncipc de Mônaco."
em armas contra o monarca reinan- (U.P.).

em uniformes de campanha, cer-

O RESIDENTE GERAL AGE
— O sr. Gilbert Grandval, Resi-
dente Geral de Franca, depois
dc decretar o "apagar rias luzes"
à noite, entrou em conferência

(Continua na !).a pág.)

PERÓN DEIXARA A CHEFIA
DO MOVIMENTO PERONISTA

Deseja terminar seu mandato apenas como chefe de Estado
- Condições para a pacificação

O presidente. Em seguida, numa breve referência; interna" na Argentina só poderá ser.ditela ou indireta, sobre os despacho»' dos correspondentes estrangeiros. (R.)

Os residentes europeus arranca-.mais ou menos nas fronteirasramas bandeiras chenfianas que: da Nova Meciina, deu.se 0 es-
perado choque entre os europeus

desciam

BUENOS AinES, 15
Pevón declarou aos parlamentares ars outros partidos políticos, disse: j alcançaria se fôr restabelecida a com-
peronistas que os mesmos devem: "O Partido Peronista está nbertol picta liberdade de expressão, nota-
escolher outro eliefe para o partido,! a todos os homens que professam damente a liberdade de imprensa,
pois êle deseja terminar seu período! nossa ideologia e nossa doutrina. E.j disse boje a Associação Interaineri-
apenas como cbefe dc Estado. sendo assim, o povo deve saber o cana de Imprensa, cm declaração

"A revolução peronista terminou"j que dizemos e o que fazemos. No, dada a público,
carros pertencentes a marroqui-ína Argentina e se inicia agora uma que se relere à pacificação, há oti-1 Manifestou a organização acreditar,
nos e os incendiaram. Algumas neva fase "de caráter constitucio- mistas e pessimistas. Não me im- ademais,
casas comerciais de marroquinos nal, sem revoluções", declarou ainda peitam uns c outros. Pois lenho umidade de
foram incendiadas lambem. Perón.

O CHOQUE — ÀS 17 horas] Para demonstrar seu propósito

"PACIFICAÇÃO"
PERONISTAS

DOS

BUENOS AIRES. lõ. Numa notável
mudança de atitude, o matutino pe-

que nâo pode haver liber-1 ronisla "El I.aborista" encabeça hoje
expressão sem que as se- uni ataque contra a Igreja Católica

I objetivo a cumprir e uma ação alf-ulntes medida? sejam adotadas: com enérgico editorial.
de desenvolver. Jamais fui homem de 1) Abolição das cláusulas restriti- "El Mundo", lambem peronista, diz

Resenha Internacional

iniciar a fase de caráter constitucio-
nal, anunciou o fim do estado dc
guerra interno vigente desde 1951, c
o restabelecimento de todas as ga-
r.intias e liberdades constitucionais,
inclusive a liberdade rie imprensa.

Perón deu a conhecer seus propó-
sitos numa reunião que realizou com

paixões ou dp impulsos. vas das leis que limitam a liberdade que a Pastoral do Epíscopado argen-

ÁUSTRIA — As autoridades dc! IUGOSLÁVIA — O marechal Tito
ocupação americanas e russas toma-1 "irá a Moscou pelo caminho mais
ram as primeiras medidas de evacua-
çâo cm Viena.

curto", quando tiver de retribuir a1-" aut°s europeus, que passavam
visita feita pelos chefes russos.

e os marroquinos que
para a cidade européia.

Houve trocas de tiros e pugl-
latos. Muitos feridos de parte a
parte. Gs contra-manifestantes
marroquinos dirigiram-se para ojos parlamentares de seu partido noirantir a pacificação. E, apesar do
centro da cidade européia, en-:gp]5o BralK.0 da Casa Rosada, na V" possam dizer os loucos e os in-
quanto que _ reforços policiais |mnnhs de hoje. teressados. proponho-me a cumprir

De acordo com a versão oficial di- honestamente o que creio c a minhaI restrições que limitam a circulação
vulgada após a reunião, o presidente obr3'- Pacificar o pais". j de jornais a cifras artificialmente es-
disse aos parlamentares: "A revolu-

"Quando faço alguma coisa — con-, de expressão; 2) permissão para a
tinuou dizendo Perón, segundo a ver- reabertura rios jornais fechados pelo
são oficial — eu o faço depois de governo e por determinação do Con-
ter meditado profundamente. Tendo gresso: .ti restituição dos jornais "La
meditado profundamente sóbre a si- prensa" e "La Vanguardia", dc Rue-
tuação do país, cheguei à conclusão nos Aires, e rie "El Intransigente",
de que no momento v preciso ga-:de Salta, a seus legítimos proprictá-

nos: 4i livre acesso às fontes de In-

tino, de 7 de junho, publicada ontem,
''não conduz à desejada pacificação"."El Laborista" critica o povo por
farei- peregrinação às igrejas incen-
diudas e pergunta se "as milhares

(Continua na 9.* pág.)

eram mandados ao seu encon-1
tro, pois os marroquinos esta- í
vam fortemente armados. Todos 

'¦

formações por parte dos repórteres
e correspondentes; 5| eliminação dns

BÉLGICA — Faz hoje 1!) dias que NORUEGA — Continua satisfatório

emnu-DOUS (M tOOO O BRASIL

vera com os carros dos marn
quinos, avariados,

teve inicio a greve não-oficial doso estado de saúde do rei Haakon, que,: „ .. .. ,. ,. ,. ,
doqueiros déste porto. Os dirigentes!numa queda, recentemente, quebrou; Lasaoianca esta dividida em
do movimento convocaram uma rcu-jo fêmur. idOIS grupos adversos: os curo-
nião dos grevistas, com o intuito dei PORTUGAL — Chegou a Lisboa, a peus atacam e saqueam as ca-
põr em votação se a greve deveria fim dc passar as férias na residência'sas comerciais marroquinas en-
continuar. dr seus pais o príncipe Juan C.rlos, quanto que os marroquinos fa-

j filho de n. Juan, pretendente an tro» ?„_ m„mn ,,-. (,<;t.,h(,ipr.impn_, ESTADOS UNIDOS - Gordon Crav.no da Espanha, que está estudando: fcm ,° mcsm9 -\os, csta&r-lc. imen
l secretário do Exército no jovérnolem Madrld, -OS de propriedade de europeus.
:do presidente Truman, prestou ontem! OS MANIFESTANTES DOMI-
Juramento como Diretor dc Ajuda' SULTANATO DE OWAN — O jor-'NAM — No fim da tarde, OS ma-
Militar Estranjclra. ;nal tg-pC-0 «ai Ahram" relata quejnifestantes europeus, contra a po-

EKWÇA - A enfermeira Grneviè-So Sultanato Independente dc OwJ-***™ <•? aproximação franco-
ve oe Gallard-Tcrraube, "o anjo dclíoi novamente teatro de sangrenta!™' ,»q^'. / ^'Jl „H!.Í1 !£!fDien Bien Phu". chegou a Paris. G.»!b,UUia -ntre as forc.3 britanícas 

'«nente donos da 
cidade européia.

neviève vai deixar a Força AérealD*laV'au.'n , 
as I0r,,»s "ntanicas t Na Praça Administrativa, con-

depois oe cumprir seu período dCjos habitantes revoltada., daquela; tinuavam a ser virados e inecn-
ttzvift ttivo. Ireíiáo. Idiados os coletivos. Perto áe lua

. ,¦.¦¦" ,.  ' ¦!¦

eram em represália" ao que hOU-lçi l0U* Começa ago-| Estado não deu detalhes das palavras] do controle sóbre
Em seu boletim de 1,30 a Rádio dei; tabeleeidas pelo governo; 6) abolição

a importação e
".ha uma nova fase, de caráter consti-l presidenciais, mas disse que os dariaj distribuição rie papel dc imprensa:'"'lucional, 

sem revoluções, porque o na transmissão das 8.*!õ da noite. j7i concessão imediata de licenças de
estado permanente de uma nação não fontes fidedignas acrescentaram ou-j Importação a jornais do interior, que
pode ser o de uma revolução". • ''os detalhes à versão oficial, dizendo1 tiveram negada a compra de papel

A versão oficial acrescenta que *luc o presidente afirmou que levan-|de imprensa no exterior pelo go-
P(rón disse rm seguida: "Que signi- ,aria ° "tado de guerra interno e Verno, e são obrigados a adquirir
fica isto para mim? A resposta é- restabeleceria as liberdades dc reu-í estoque no mercado negro, a preços
muito simples. Senhores: deixo de^ m"°- pensamento e imprensa. {V. P.).proibitivos; 8) eliminação das restri-
ser o chefe de uma -.evolução para !Çlies 1ne, «brigam os jornais a PU-
ser apenas presidente. Minha situa- PCRü-*-* NAO SE CANDIDATARA A blicar número reduzido de páginas;
ção mudou completamente. E. sendo! REELEIÇÃO 91 concessão de credenciais penna-
assim, devo eliminar todas as limi» jner.tes a correspondentes estrangei-
tações criadas pela necessidade dc; BUENOS AIRES, 15. Perón declarou ros; 10) remoção dP toda a censura,
alcançar os nossos objetivos, a fim cu'! nSo aceitará sua reeleição para
dc permitir qu« nossos adversários ° terceiro mandato presidencial. (R.)
atuem livremente dentro da lei. com; CONDIÇoES PARA PACIFICAÇÃOtodas as garantias, J

ASMA
EUFIN

.ImMÍÉIÉÉMMBÍIÍÍL^^ ¦¦¦¦ r-MilâlMr-MT-a.liliraii li ' "^**m\ ¦ ¦^-»tàoa-#WB6èfel»**l
¦

remédio eficaz de fórmula alemã.
(35709)

fl-^ AZEITE DEOLLVA,

ASAR a-|| p I li

bAKDUI1LLL]
I Fino pmduto-espMhoi,

direitos e hber-
i NOVA YORK, li. A "pacificação^

No s«u ferrogisfo"FECHADURA PERFEITA DA FAMA"
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CORREIO DA MANHA, Sábatto, 16 de Julho de 1955

Restitua-se Olivença
a Portugal

PARTICIPAÇÃO DO CLERO
NOS TRABALHOS AGRÍCOLAS

Ihdis-

i&ÍKtóí^-^^ °prob,ema d6 índ,°
g -lla0e_t.^m'enÇa0 Cn'!eola* « reuniões dos arcebispo!ire as duas i_otènci_s 

* " 
IH_ -"j{"-.-"J1"™ u»s *"-.eoispos e. O sr, Darcy Ribeiro, diretor do

4 EsDonhf-alideclara aue T* d° -nte"°. . P-»ís- P™™- Muwfi do índio, falou em seguida
rc.titttínt Olitfenm « Pnr_T d _ po*r aqu.lc orgao do Ministé- sòb,'e ° problema indígena, r----'resumira Ulwença a Portu- no da Agricultura, com a finalida- tando a colaboração do clero

assim sôbre a Rede Nacional de
Divulgação Agrícola, cm formação.

Terminando os trabalhos, usou da
palavra D. José Dotpado, ãvcc.M"-'")ide Sáo Luiz, que foi o presidente cstàncicirode honra das reuniões, paia se cj.i- '

O BRASEIRO
1.° Caderno ]

As declarações do sr. João Gou-
lart a respeito do papel que cabe
ao Exercito desempenhar na su-
cessão presidencial, não agrada-
ram a muitos militares. Nem po-
diam agradar — é claro — pois o
declarante pode ser um excelente

c considerar-se her-

Reunião de bispos e arcebispos do inferior promovida pelo Ministério da Agricultura
pensável o estímulo à formação de técnicos rurais

Sc a colônia portuguesa tiver nholas sobre fronteiras na Améainda o dinamismo de que deu
provas, colherá no Congresso Eu-
carístico um ensejo que éste lhe
oferece: — pedir aos Prelados es-1
panhóis, cm simples exposição
com muitas assinaturas, que' a:__í.
bem da honra da Espanha e da 1
amizade pehinsúlar eles influam ins
no seu governo para que éste res-
titua Olivença a Portugal: e en-
1 regar a mesma exposição, como
elemento informativo, a todos os.sem
demais chefes eclesiásticos das | nes
delegações. que _.. .,.,ur.,..,,_n,,. m.i-.i-nu;. imuaiiui. am.co i;is. ..a m.iv.í.ih .s mel; .n.*1. tv.,.-. , - ,- "Para tirar a esse gesto qual- Portugal não quis lazer disso oportunidade, os prelados mani.es- '¦•_.c,c....s a Jrc as conclusões desse enten- r
quer interpretação agressiva, bas- um castts beíli, dando à causa dai taram o seu ir.te.sse por iodos os illM"' p°rem' °. d"'*:-?i' *>° Mu* (lto,.nt(! ser.a redigida uma nota pa-"
taria o cunho necessariamente Paz exemplo raro: mas não de- assuntos focalisados, quer solicitai.- • ? n"porl "Cladasatividades dos.™ *vulgaçao.
pacifico dos -•- ,: ...
cumento, e

Ignora
nha contin
mente ter
'd%°im-,c._LdC °*it-c"Kr ,A ca?0,de, Olivença, "para que seja O sr. Newton Belleza, «iperinten- &Witóè_7ôí_i«S doS» \ca Pva se referir a esse assuntoMinúsculas, sem. significado resolvido amigavelmente pelos.dente do Ensino Agrícola e Vete- ta capital ' ¦ O previdente da 'Associação '-- *' - assunto,-íomico ou estratecico. íssoex-loois eovernns: rináj-io, mostrou a necessidade de Brasileira ri. !,._•.,.<-, «¦ ír£ser estimulada a formação dc téc Serviço de Informação Agrícola I, 

',! 
Sní _ nnicos para a lavoura c a pecuá-1 _»".oi« beit fupses, enviou ao nosso con-

ria. Disse que. no momento, é mais O último diretor a falar foi o do fra(,c Josí Vieira telegrama de
„¦ T., ;,„ , i conveniente uma campjanha de bàl- Serviço de Informação Agrícola, jor- ciinipriniciilns pelo transcurso doha em Lisboa o "Grupo dos saí d^ estudo para candidatos as es-nalista José Vieira, que prestou es- ™-;,,L'_ . „; _., ¦ ¦ , ¦ uo

quista muito mais vasta, ao qual Amigos cie Olivença" a que per- colas agneolas, agronômicas e ve- clarccimcntos sôbre o plano de apa- pnnir"° íini.yeisariQ de su

O verdadeiro interesse
dos trabalhadores

com

S c^I__r dC PaImela5r-V-P=--«^?eç^ aapopiiiarme de Gcúlio, políticos, no
O goverio esmnhol con-PtoSa^Z?*- • ¦ a- su? f'051™- ° sn Dare*v RibclroJçSo à fíentê dessedepartamento''"""' cv",c"lc>"^' «So tem auto- Poemas

c^r^tr M 
-ÊlSfe^^ *«* '«C-r narMu «o No.entanto,

..e 120 anos sao passados ram exposições sôbre problemas aíe- do aos índios. évitaritoseMn^ verificar-se<rS__siirpfí____s._s, s s;_^. =í:_.k3^ es

Sendo o Brasil um verdadeiro
fenômeno de baixa produtividade
(agrícola, por exemplo), èsse as-
pecto alarmante dc nossa economia
c de nossa situação de povo não
desperta a menor inquitação nos

s homens que discutem
morais no Congresso,

sc é grave o fato de
uni desfalque muna

qualquer ou dc uni c-

que .irmanam o ao- sisura nunca ae recuperar o quel°° esclarecimentos, quer oferecen- m,f;.'_D""i!!™.c?in-'1<"ens*'0*''1*,u,e ,*.mí . . _ . 7T ** emenda. Está cr
dos que o receberiam, lão indiscutivelmente lhe perten-do sugestões. dn. ?,.„ rio^rinV'^!? ? tr?bSho Ã AR AO l_IPFTI_D Unidadeso mundo que a Espa- ce. Em 1952, reunida em Lisboa! t_ T I ÍSdePr° A 

fl,D,l, AU Ü,K,:,UK r , ¦
ua a ocupar ilegítima- ;• "Comissão de Limites Luso-i Formação de técnicos K RilWn^ T\f\ C I i tom efeito, se ha

ras de Portugal: - o Castelhana" deixou em aberto oi 
°r«l,«bCí,™_C_í,1_.d 

__££_?__¦ __ DO 5.1.A. cidadão que não dei

colhido para a função
icc-Prcsidcncia da República co- [Publica, dela se aproveitar para,...,, ,„ .„., . ... ,

menton: - Êsse moco 2KI _ _»°W *. *» própria íazimcla,I?.?.n-3p,L!.os ^ltorcs' *^m P*

chamados marginais do que o
conferencistas mais insignes.

Não é belo, nem parece nobri
o que escrevo? Mas isso não ira
pede que pela minha pena- escorri
o bom senso, o sólido, o legitimo, i
válido bom senso, o bom sens.
que hoje constitui, infclizftiente
originalidade e reação ao àbsürdl

Se quisessem realmente algum

econômico ou estratégico, isso ex
plica que Portugal não as recla-
masse até hoje militarmente: mas
isso as torna um símbolo, impe-
d indo qualquer real amizade pe-ninsular: o símbolo de outra con-

se aferram os que não a baniram íencem grandes figuras de Por- termarias, do que a criação de no- relhamento e expansão daquele or-'tao "" Serviço
ae seu pensamento. lugal. Em seus folhetos de elu- vos estabelecimentos dessa nature- gão, que vem sendo executado bem'Áçríeol.1Nao pode haver no mundo um cidação colhi os dados acima za- Salientou a reduzida preferên-idireito mais claro: xão . trata de fompritar nriv.c cla 1'elas,profissões dc agrônomo e "

.32ri-,.TemP!á,rios Portuguê-.nem conflitos! . sim de da" 
'- ^^r,°- em eonscqucncia.da bai-1

ia ges-
Iníormação

m'S "'t' entre os povos mais atrasados eF" ?° 
rabalI,a,( or' atc»tar »<"

_ ., tardonhos do mundo, no que _ 
a"Sustl**»tes Proble™s das cia»

ia abrir a bo- ao alt0 preço de custQ ÚQ 
-^ 
^

duzimos.esse cidadão é o sr. João Goulart.

; Per isso ou por aquilo, . falo J™ 
*° SL AlceU An,oroso Li"

c que sc criou cm tônio dele

o [empo /•"-:tigü no "Diário de Notícias", com
trocadilho Homens de bem e ho-

ses conquistam a terra aos mou- problema - nacional p in »m» V 1.emu"era?a.o desses técnicos fc
ros, erguem Castelo e Igreja. donalmente - _. __ PVb rnn ícms ° tambem da posiçào secu»-

1297 - Tratado de AMnizas figuS dana em quc- sc ?"contram. relati-
entre Portugal e Castela. 01ivenr Olivença fala portuguêsca e incorporada para sempre à filhos '(recordoSrcr±gr D- wjà w?«« a& r

1444 —
ispado de
1476 — D. Afonso V concede'

o titulo de Conde de Olivença.

a sua exata con
vãmente aos demais profissionais deoetis nível universitário,

por exemplo o
Pesquisas agronômicas

, , , S^ieses que são.
r- . _ ^elevada a sede do Acontece que Franco deve tu- Falou' cm seguida, o sr. Quintilia-Bispado dc_Ceuia. ã0 à atual situação portuguesa*ino parques, diretor-geral do Cen-

só o seu grance apoio prévio è » "acionai dc Ensino e Pesquisas
..... ,. . . ir -.-- inicial lhe permitiu aguentar-sei?gr*!nTeas- Abordando aspectos
149o — D. João II ergue-lhe até que alemãe* e italiano, Cp:Scrais de nuestoes subordinadas ao

muralhas mais amplas. movessem'* Tr ' Jriatos" nnr CNEPA-referiu-seádescentralização
1500 — O Conde de Olivença tuguêsés mo-' „ndenín a t|l,e aié recentemcnte esteve a seu

cria o Conven-.o c",os Francisca-jsua cau ,'Vnri. 
" 

_ atravos dos institutos agronômicos
"o?- '-estiluiu' hi p„H„-l|. regionais e das universidades rurais
,-.1501 

- D. Manuel I dá-lhe g a^ direi os ,' rei indfc . 
f 

_dadaS "0S Esíadns'
Misericórdia. Hospital: em 1510 Gftraítai* mas „ao-r__*b_H5 Por su,a vez' ? SI' ''elisberto Ca-
constrói a grande ponte sôbre o to íirmado p Ia sotene _•< àv .i?3?50, 

d"'Cl0Ar do -Serviço Nacional
Guad ana. ri, f"nanha mf. n 2„P: ¦ de Pcs1uisas Agronômicas, ressaltou

1513 - É construído o Pala-avalizou ™taro--5 imP°rtà.llda da experimentação e
cio Eoiscopal. _¦"..,. ;da, Pesquisa, encarecendo a neces-

1556 - No reinado dc D. João lla' 1*?*1*-nz!£ente' •*}-**-¦• s,ld.ade dc ,*?laior contacto dos P1"0"
III funda-se ali o convento de: m 1*'1-940 manda dizer na autores c lideres rurais com as es-
Claristas. |sua revista Fotos, em artigo deitaC°es experimentais. Esses órgãos,

NOVA PRAÇA E UM
ABRIGO DE ÔNIBUS

que c um dos príncipes dc
atmosfera de prevenção no Efe -f*^ ' 

T" 
CSPiH!° de ca"

do Exército, qne só o tempo po-\«S°m 
l"UVC1'Sal (scu ultimo ar-

dena fazer esquecer, desde qucLJango sc conservasse calado. [ . , , • ...,, - - , , ,. \WSM li °W, e dc uma injustiça
\nl TT/Ü 

'Tl'\ "" J'""íc *lc ""' «Pau gosto dc fazer so-nota de JS de abril relativa .< frer os seus maiores amigos e ad-Uinia pergunta que lhe fora jeinrm'müorcs), dizer a esse homen,
\pCio deputado Armando Facão,
para saber se era verdade queo'^^"0?0"^^ ^.... . " SUllllOS cm lllatnri-j . „ ,-„ f,,,.n *„.,

iundo, que são horas de promover "a reintegração de Portugal"
tsic) e faz votos para que 1940¦nos restitua o que 1640 tios row-
bon. (sic).

acentuou, promovem silenciosamen-
te, trabalhos dc grande utilidade
para o melhoramento agrícola do
pais, que precisam ser melhor co-
nhecidos e aproveitados pelos agri-

1580 — Felipe II ocupa Portu-
gal. Durante 60 anos de ocupa-
cão. Olivença continua regida porautoridades portuguè2as depen-
dentes de Lisboa.

1640 — Em 1 de dezembro D.l Ocupa Tanger, quando pensa.João IV é aclamado em Lisboa;:0!110 Hitler vai vencer; e ali se!
quatro dias depois Olivença acla-!Pavoneiam os seus homens com :
ma-o como soberano. No ano se- cste "slogan": — Primeiro Tan-
guinte, Malias de Albuquerque ^er, depois Lisbon.
reforça-lhe as fortificações. Dá a suas Falanges o estranho i-sa ,do Servic° Florestal,'sr. Victor

16o7 — Guerras da Restaura- lema "De Mar a Mar"' e nari sa- ara1*' c:*p01* ° P1'0'-10!™ da con-
çao da Independência. Olivença ber-se o que significa fl M» .«"vacao c recuperação das reser-
resistiu 16 anos a furiosos ata- dileríâhéo ao Atlântico) rei.ê-!)'as llorcs*ais ,do Pais' obJeto dc in-
quês. O frade que a está gever- tem-no usualmente rimado e es- ensn c*,raP?'*ha C0lUra ?s lnfrato-
nando entrega-a aos espanhóis, clarecido; - "D< „ _fà mar - T fffí; *-or /*»?*. rTnl
Fica deserta porque os habitan- Portuoal y Giòraltar" SS 5 Ministério da Agricultura,
tes a abandonam. i m.T -„ *JlDrallar Detcndo;se na educação de nossas

1668 —A Daz Volta Ollvonr» _ i£0 l-odel'lam ser meras populações, como meio dc evitar
à posse de Po.tusal como /Vd«Ison-ondadís Pa!:a "so.interno. Há as constantes derrubadas, mostrou
as praça* quc durante Tanirra ma „ e P.10r' ííao só náo V™™'^* a Colaboração do clero poderá"Lpm;„ 

?_,„T„a"_c..„,._,iLrr_!»a honesta e indispensável res- ser muito valiosa nesse setor.

cultores.

Reflorestamento e trigo

Coube ao chefe da Secção de De-
Tesa dr " 
1'arah,

__oje, às 9 horas da manhã, o prefeito Alim Pedro inaugu-rara o abrigo dc ônibus construído na nova praça Antonio JoséAlmeida, quc será aberta ao público. A praça fica situada naconfluência das ruas Sáo José e Misericórdia com a AvenidaPresidente Antonio Carlos. O abrigo servirá aos passageiros dosônibus das zonas norte e sul.

ministro julgava quc a apresen-
tação da candidatura do presiden-
te do P.T.B. não daria lugar a
nenhum màl-cslar cm certos cír-
culos militares, declarou o se-
guinte:

"Jiespondcmos 
ao nosso inter-

locutor que não poderíamos fazeresse juízo da situação, pois há
pouco mais dc um ano foi ampla-
mente noticiado que a dcscoiifian-
ça de muitos militares em relação
aos propósitos tio então ministro

suimos em matéria de cultura, qu
não há possibilidade de justiça so-
ciai numa terra em condições tão
miseráveis dc produtividade, é
provocar, de certo, um julgamento
absurdo, é dar prova dc insensibi-
lidacle diante desse escritor para
com o drama dos humildes...

Mas, pensem como quiserem os
(intelectuais, a verdade c que tra-
balhar para que um hectare dc
terra renda maior quantidade de
nidho, arroz, feijão ou caie, é tra

cio Trabalho, contribuíra para'quc' Jíf 
"mís c .cic"»«nc.Ue. pelos

este. solicitasse demissão\'c quc\\\Ynão era plausível quc aquêíe^Pon-L?, ii- ->- '-¦¦-•. •' ¦ ' ' - iC.ao das empresas, quer dizer —

illiadori.. do que prometer-
ics participação em lucro c dirc-

to de vista cm relação ao políticocm questão se tivesse modificado
substancialmente nesse curto lap-
so dc tempo.

Informamos ainda ao deputado
Falcão quc conservávamos o fir-me ^ propósito de evitar que o
Exercito viesse a- sc imiscuir nos

dar um passo que as nações mais
adiantadas do mundo não se sen-
tiram com força para ousar. Não
ser simpático, não se tornar po-
pular falando a linguagem comum
da incompreensão do caso brasi-
leiro, não soar e afinar bem é uma

lhe /oram tomada.., e voltam os
oliventinos a seus lares depois cie
11 anos. O mesmo Tratado dá àEspanha Ceuta, que Portugal,

tespeitando a palavra empenha-¦fia, nunca mais reivindicou.•S 1801 — Súbita invasão por tro-
pas íranco-espanholas; tomam
Olivença. José Bonaparte, Rei de
Espanha, impõe a perda de Oli-
\onça no Tratado de Badajoz;
este dejoendia da ratificação de
Napoleao, que nunca o ratificou.

n,. _H__«?r„eStaCX-r.e"(d0 rc'l °. diretor-geral do Departamentop)esaüas contra o-persistente por- Nacional da Produção Vegetal srtuouesismo de olivença — ate em Kurt Repsold, fêz ampla exposiçãorelação a pobres crianças. ,sóbrc o trigo brasileiro, problemar_is latos indesmentiveis: que até recentemente estve a seu— Uma das mais belas insti- £,ai'g°. c°™> diretor do Serviço de
tuições tradicionais da impren*-,! ¦ xpansao do Trig0- Ssuas informa-
portuguesa é a Colônia Balmarl;oos despertaram o interesse, so-;
Infantil, de "O Século" Todos n1-** •**0 bispo de Passo Fundo,|
os anos oferece férias à beira-iDom ,CIa'Jdio Coliing, que se intei-
mar a milhares de criança, nn rou ,**e «etalhes sobre as negocia-
bres. Vinham grupos de ciianPç°s|í?S do„eliamado;"trigo:papel". O sr.j

1807 - Os próprios Yrin. _es|c'*- olivença. Isso foi proibido 1ÍSUÍ' -Méol$ fz 1'^: eonsidera-

1808 — No Rio de Janeiro, D.

de Olivença
ogc
las

Grupos de portugueses costu

Modernas práticas atrícolas

sentido de que sc integre nessa
,.-, ,-,  • -¦ ¦•• ".,.-..;w >,;.-ui-,campanha dc arregimentação dosJoão VI íepudia solenemente o mavam ir em excursão a Oliven- homens do campo,tratado de Badajoz. ,ça. Foi também proibido E se1809 — O Duque de Palmela alguns logram ir como turistas !obtém do governo espanhol (quc]sao seguidos pela polícia que lhe«nao cumprirá) a promessa de;impede contato com o novo —'..,,,
restituição de Olivença. ao qual se proíbe quc fale Dor- i, *¦ fal?u ? sr\hB da Ro*
n 1810 - Tratado de C.di. entre,tugués, como sempre talou 

' feft-.f1* tia Divisão do,
Portugal e Espanha. Pelo ar!.! Isso tem de acabar. fe?H_ _ Pr°^U_° cgetal' ^^IV a vila é expressamenl-' rpsti-! Ma i.^,- > r. arat,011 da necessidade dc serem n-
tuída a Portueal r a h-ora,do ConSresso Eucaris- traduzidas na agricultura as moder-

1811 - É tornada em i-moim!i',™ i"ao devere{n _ "ma prece,"as práticas de irrigação, meeani-1
nele Marechal S 0|SC1 ie'es nossos irmãos desprote- zação e adubaçâo, ;
em abri pní tropas nortuIS" ^f nQuanc_aos pés do c^ Após dest*iPar ¦ C00PeraÇa0 á° de-
_ tas transferem a ¦»S, . J1? do..Co''c°v.ado tantos milhares ™ para a difusão desses processos
S»i _SHs i5»r .ffi 

"in d?ufléu de tôdas ;1S pátrias vão racionais, disse que convnios po-
fi ales Beresfnrd mn? „ A. .?„_iVlbl'ar 5m ™munhio universal - derão ser firmados com as dioceses
WS ?ISn í, •._ r Duciueoe,seria adequado quc os portuguê- fiara trabalhos de extensão agrícola.^ 

.8 _g-nT. o adí do Pa'itU"^;íses.d°.B*-asi' pedissemPsem a?-Ofereceu, ainda, a possibilidade da
n_l» 1 !• . nm|r°2ancia mas com firmeza aos real-z**c**0 de cursos dc extensão pa-

mesmo Tratado de Badajoz que EsnD. João VI repudiara.
1815

da
panha; gesto sem o qual será

impossível qualquer amizade realAto Final no Congres- entre os dois povos peninsulares :

' . :Que sua Pátria admirável se ele-Esse iratudo /oi assinado vara mereeidamente no concei-dois anos dcimis pela Espa- lo cio mundo, c aos olhos dc Deusnha quc assim reconficceitlQuando obedecer

monto da Fazenda Ipanema, no Es-tado de São Paulo.

PLANTIO DE 4 MILHÕES
DE ARVORES POR ANO

Tralã-sc do maior programa brasileiro de forma-
ção de florestas, para atender ao consumo

de carvão
O Conselho Florestal Federal vai visitar, ainda êste mês, ostrabalhos de reflorestamento da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que já dispõe de culturas dc onze milhões de pés deeucaliptos para atender ao consumo de carvão vegetal em suasusinas, situadas em Minas Gerais, Esses trabalhos ocuparam 800homens e foram recentemente ampliados para o plantio dc qua-tro milhões de árvores por ano com a colaboração do ServiçoFlorestal do Ministério da Agricultura.
Trata-se, na opinião dos técnicos, do maior programa dc for-mação de matas homogêneas presentemente em execução no pais,c que visa a aproximar-se das necessidades anuais de 500 mil*metros cúbicos dc lenha absorvidos pelas usinas de Sabará eMonlcvadc, pertencentes àquela Companhia. Outras empresas si-derúrgicas dc Minas estão promovendo trabalhos semelhantes,tendo já plantado, nos últimos anos, mais de 28 milhões dc ár-vores.
O convite para visilar as malas artificiais da B.lgo-Mincirn.foi feito ao Conselho Florestal na pessoa dc seu presidente,agrônomo Cunha Ba.vma, por intermédio do sr. Pedro Gallotti,da diretoria da cmprc.a.
Deseja a Companhia oferecer àquele órgão a oportunidadede verificar "in loco" o trabalho desenvolvido por uma entidadeprivaria, no sentido de observar dispositivos fundamentais do Có-diRo Florestal vigente, como seja o referente à obrigatoriedadedas usmas siderúrgicas manterem em cultivo as florestas indis-

pensavcis ao suprimento de lenha e carvão dc madeira de quenecessitam.
Pelo cumprimento desse dispositivo, o Conselho Florestal Fc-deral muito sc tem batido, desde o seu primeiro presidente JoséMariano rilho, já falecido. Mandou, inclusive, nroceder a minu-cioso levantamento c estudo da situação da industria mineira deferro, face an problema florestal, e posteriormente uma comissãoile técnicos dn Serviço Florestal apresentou um nlano de rcflo-restamento para empresas metalúrgicas do Centro do país.

prelios partidários, . de conscmi^T ™? i"™ 
tCm "^ a

que êle sc manifestasse, en, ? í !', 
°'•a ""f' ^ 

V""^atos c manifcslções dentro Z" 
^0^- pa'S' E 

. qUe¦ 
cs trocados cia Cons ilnilr 

r*a °, "ltere.sc nac,' .«'' «¦¦"•»"»".'"»,Iprmiciro lugar, c que haja uma
lação da candidatura do pr'esidcn-\\-u\o .„, ,-• ,
te do PTB à Presidência ou VicJ-'-W 

iC °perC cllf"" ° 'K'~rn
Presidência da República, iria tor-
nar mais difícil, cm proporções

ses médias, promover a recupe-
ração da imensa população margi.
nal; quisessem esses homens to.
dos ajudar de fato a elevar o ni.
vel de vida dos anônimos e humij.
des, c mudariam de posição, nãc
insistiriam cm desarticular o es.
forço pelo enriquecimento nado.
nal, em cs*tabcleccr a perser-uição
à iniciativa, cm formar este am-
bicrite dc quc toda a ambição i
condenável, dc que só é decente
vcg-elar cm sinecuras e viver de
prebendas.

* * *
Reconheço que não me cahfe

neste debate o papel mais agra-
dável. Sou uma voz isolada. Aos
muitos desagrados quc provoco pornão achar justo em concordar quesc enlouqueça o operariado com
promessas quc, se forem cumpri-
das, levarão o pretenso beneficia»
rio a unia situação mais trágica
ainda, a esses equívocos todos quedesperto sc reúne o que me . mais
doloroso: a suposição dc que de-
fendo os homens ricos, esses que
não têm disposição êlcs pn.pr.õs 

'

para defender-se; a suspeita dc
quc tomo o partido dc uma bur-
guesia suicida, estúpida, incons-
ciente, que não sabe o que pensa
porque não pensa em nada. Se há
alguma coisa que me provoque o
desejo de silenciar é a sensação
dc que posso estar beneficiando os
que não merecem nenhum brnefi-
cio,^ pois são gozadores sem alma,
egoístas, a quem falta ate o pró-
prio instinto de defesa.

listou convencido, porém, quc é
&/fe^J _.fl:^»:|K«, ü™ SuV^Sa^ia° 0pCrarÍad0 f",c intc— a *

volviniento para que possamos a!-
cançar o equilíbrio e a justiça.

¥ * *

Todos os social-catúlicos podem

quc ainda não poderíamos apre-
car, a realizarão dos nossos pro-pósitos."

Diante dessa declaração do res-
ponsávcl pela administração rfa ifcgar ?.í,uc c!uisci'em; o general
pasta da Guerra, o bom scmso ej-Puarcz 1;iV01'a Pode defender gc-
tava a indicar quc o ^rocfi/imcn- 

nerosamentc' com ° ma*or arclor e
Io do sr. João Goulart no caw a ,nais mtin,!* comkW° a tese dc
devia ser o de deixar que o lcm'-\fC ° prmso atendcr ao traballla-

dor nas suas necessidades e nos
seus direito., c no entanto, .um
sujeito qualquer, mesmo" tangido
pela ambição, pelo espirito dc
aventura, fundando uma grande
indústria, promovendo um movi-
mento criador de riqueza, trazer.-
do técnicos estrangeiros para êste

[ país, poderá fazer sem intenção,
mais pela causa dos humildes, dos

e até mesmo dos

O aumento para os portuários o SR. CABELLO (LEM-
de Santos

. . „. nneritivíK .„EnJ« _„_*¦ vit;nr no Pr""'"io dia
solenemente o nosso direito]da palavra que empenhou. -'& --'- d° C""'-os a-t?s- pubUca
e sc comprometeu perante o ainda não cumpriu.
mundo « rcstihdr Olivtncil. d° Trabalho c da Viação1818 — Divergências luso-espa

Nova tarifa

~^a^eci?_íí«^ ^ S-ffi!dboUc?s «alítof #para an- nlzar nova tarifa pnrluári,., quo se-ida à apreciação do Minis-Thomaz Ribeiro Colaco KL™. 25' £?*, _ários dos tra* rá submeti._» halnado.es no Porto dc Santos. .São^tcrio
(;sscs atos a Resolução coninnia <lnc !

CRÉDITO PARA COMBATE
à epidemia desinférica bacüar ?¦_"*_._.?,«édfto*'extrãõrdin;iV.'.'¦ rir

que grassa em Belém
O presidente Café Filho saneio-Icilar que grassa cm Belém

Resolução conjunta dos |ministros citados c a portaria do mi-
mtoriza o Poder Exe- "íí™ __ .V.ia."" autorizando a cia.

LOJA - ENTREGA IMEDIATA
Edifício "DOM CARLOS"

- CONSTRUTORA CANADÁ

not. lei quc autoriza o Poder Exe- n„sí_° Ia ,Viaçí'" ¦utóriíiiüfi ã" Cia. A 
re5°'UÇà0 COniunto

rn:::p* r** ;• ^xíísi __«»__« «.-s.£ «a.tjtfp. z i :m % t» ,.;í _, % srjwrs =¦:combater a epidemia dcsintéricaba.;f'^'ri''sh';,,nao rctai » aclici-, seu pessoal, a con _ l 20 dc ju°nal, scrao cobradas nas seguintes ha- lho corrcnlc;
9|' 

,.,, b) A Cia. Doca'
-,„* —.Du.anl. o segundo período dc rara 5.. da receita

20 de
de Santo reli-

ao
sem

Póslo 5 — Av. N, S, de Copacabana, 1150 — (Em frenteBanco do Comercio) — Remada, medindo G x lã metroscolunas — ?. sabinetes sanitários — Pinturas a óleo — Parta ilu-mlnaçáo natural — ótima para modas — Salão dc Beleza — C»-
mércio dr luxo. Valor CrS 1.300.000,00 c' facilidades dc pagamento.
Diretamente no local c Armando de Abreu, dc 9 às 11 hs. Tel.:
32-9191. (,1833''.)

-ÍH»S«0et««»S«88í

30 dias ih~ rior__.-l._r__," ''""""V ,u "¦"• »' "¦* recena normal do Por-
ou frfra,i,i 

'm 
,(lc mercadoria to para completar o au:ou fração dsse período, li; lários concedido.'

umento dc sa-
Durante o sec

BRAM-SE DELE ?) É
MUITO OTIMISTA

^0 Cias. oufracáo-CpSo10^ Polí,i" dc 
IV°^n^ia,< "• P**

30 tÜIs m,ai.™J mWn P°r _d0 d0 ° delegado nomeado pelo ministro
I - I.ra ala .1m'Cf,PCr,0do- ?*; ." Trabalho ^rA " ^dica 

'" 
, ,"

de 30 ,,. „,? f._1?. d" , Pcr""l0s OPerárlos nos Serviços Portuários dc

cadorla 12' retirada cia mor- comunicou ao ministro da Vlaçáo. a'¦—~ su» posse no cargo referido, sallen-tando seu propósito de harmonizar osinteresses da classe portuária com osda administração pública, na solução
pacifica dc todos os seus problemas.

; Em resposta, o ministro da Viação!sr. Otávio Marcondes Perra/., encare-ceu quo é ponto do vista do seuMinistério buscar a melhoria dc con-dições dc vida dos trabalhadores, demaneira decisiva, alra\cs do combatea inflação e estabilização do custo devida, repelindo medida
contra-produccntcs.

Pi If IRAM OS
GUARPA-CHUVAS

"¦:''" COM AKMACã-1

.94

A Confederação Nacional dó
Comércio está realizando um
amplo inquérito,, cm todo o
pais, no sentido dc conhecer
o pensamento das classes eco-
nómica.- nacionais e. dos eco-
nomislas sôbrc a atual con-
juntura brasileira.

Entre os que já responde-
ram, figura o sr. Bcnjamin
Cabelio, antiRo dirigente da
CCP e posteriormente da CO-
FAP. E' um economista sin-
guiar c um srande otimista.
Acha o seguinte:

t — Houve crises mais gra-ves que a atual.
— 0 Brasil não eslá em-

pobrecendo.
— Não existe inflação no

Brasil.
— Quer o Ministério da

Economia, a fim dc li-
rar a economia da tu-
leia do Ministério da
Farcnda.

DR, BUARQUE LIMA
Em sua rn:a de solide, partos e ope-(IcmaRÓRicas rações urgentes — 43-!)f>5I.

Po apagasse as suspeitas concre-
lamente externadas no Manifesto
dos Coronéis, o qual sem dúvida
alguma provocou a exoneração
do mesnm Goulart do Ministério
do Trabalho, apesar dc suas afir-
motivas cm contrário.

fi só verificar os aconlccimcn-
los dn época, quc foram divulaa-
dos pela imprensa e ver o que rf«jtral..-iilw|..rr=
o Manifesto, publicado em primei- \ra mão nesta folha.

Um exame dos fatos mostra cia ¦
ramente que a demissão do minis-
tro do Trabalho dc então, loi con-
seqüência imediala daquele. do-
cumento, que também assinalou o
declínio dn governo tragicamente
concluído a 24 de agosto.

O sr. João Goulart não andou
bem revolvendo essas cinzas c
destarte reacendendo um braseiro
que talvez viesse a se apagar sem
maiores coMscqücncias.

Em circunstâncias dessa ordem,
o silêncio é dc ouro, salvo melhor
juízo.

paiísão do Brasil, Que não há oti-
tra salvação para a massa sofre-
dora senão a fuga deste pais de
seu triste destino dc inferioridade,
dc baixa produtividade, de sub-
desenvolvimento.

Augusto Frederico Schmidt

P.S. — Recebi uma carta do
deputado Herbert Lcvy, que será
publicada aqui mesmo próxima-
mente, Trata-se dc uni documen-
to da maior elevação, cm respos-
ta a um artigo meu intitulado "A
Política e as Idéias", Pretendo
responder como me fôr possível
ao representante dc São Paulo na
Câmara Federal, atentando ape-
nas na verdade que c o único ob-
jetivo visado peln deputado Levy
epor mim próprio. Achei convc-
mente, porém, deixar êsse asam-
to para depois do Congresso Eu-
carístico.

DEVERÃO VOLTAR, COM
URGÊNCIA, AOS CARGOS

Ali Right

Com o despacho do presidente da
República, foi restituido ao Minis-
terio da Fazenda o processo em quea Casa da Moeda propõe a nomea-
ção, em caráter interino, dc Guy
Cunha de Oliveira c Tris Dias Cos-
ta, para exercerem, em substitui-
ção a José Teixeira Câmara c Syl-
via Rocha Leite Porchart, respec-
tivamente o cargo dc conferente,
padrão "M", do Quadro Pcrmanen-
te daquele Ministério.

Em seu despacho, o presidenteda República determina que se pro-videncie com urgência, a volta dos
funcionários aos cargos de quc sáo
os respectivos titulares.

ÓPTICA MODERNA
ftRTUUftJACTBTHfl RODRIGUES

(^HmL_/^^(\

RUA MEXíCO, 98 C

i!__._._! l%fc

immmmm
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RESTAURANTE DO
COMUNICAÇÃO AOS SEUS FREQÜENTADORES

A Direção Geral do SAPS comunica aos freqüentadores do
Restaurante do I.A.P.C. que os trabalhos de reforma do refeito-
no ficaram concluídos. Para atender, entretanto, ao problemaalimentar do Congresso Eucarístico, o mesmo refeitório funciona-
ra em regime de emergência, a partir de hoje até o dia 30 do cor-
rente, para atender exclusivamente aos peregrinos, aos quais de-
verão ser fornecidas 10 mil refeições diárias nesse período.

O—|—TABf LADOS GSPREÇ05 DOS 0VGS

(38840)>•• t«ot*»t•«#•»•._»...«••••••»*»«o»e«tM»«<M.91 posições em contrário.

O presidente da COFAP, em ato de ontem, fixouos seguintes preços máximos para a venda de ovos nes-ta capital:
Tabela I — Atacado, inclusive o Mercado Munici-

pai: Ovos comuns, dz. 23,50: ovos especiais, dz. 25,00.Tabela II — Barracas revendedoras (concessão daCOFAP), caminhões-feiras, carroças ambulantes, feiras-livres, Mercados Regionais da P.D.F.: Ovos comuns, dz.25.00; ovos especiais, dz. 27,00.
Tabela III — Revendedores varejistas, casas de avese ovos varejistas, mercadinhos particulares, quitandasvarejistas, Postos Revendedores (concessão da COFAP),varejistas do Mercado Municipal: Ovos comuns, dz.

| CrS 26 00: Ovos especiais, dz. 28,00.
Tabela IV — Armazéns, confeitarias e empórios:Ovos comuns, diz CrS 28,00; Ovos especiais, dz. 30,00.O tabelamento cnlrará em vigor na data da publi-cação da portaria no "Diário Oficial", revogadas as dis-

$H_ ¦ Mm m m _**_ ínfc _• Sr- . _______ _B tt __ ámMm ¦Hfllllf v UE CDlilrEiUUnd UtrnANbt
Ml A atualidade peía fotografia" tí^ j#

i^-SI ^mm. *m^M __r __r _______> Mas m^S

124509;. * Jfl-fa_IS_aLj_k-___ ^_^_/_«_ _> ÊÊ mWLWk

..... ^^ ^_r_l__ _# &.m**"¦¦'-•'¦»-—™-
..mEmMMWMMmmm^ "V//" X^ P—y ¦— _____
Basta recortar e enviar êste anún*
cio, ou apresentá-lo pessoalmente
aos nossos escritórios e receberá,
sem qualquer despesa, três oxem-
plares diferentes dessa magni-
fica revista ilustrada.

HACHETTELIBRAIRIE
S. A. DO BRASIL

Av. Erasmo Braga, 299, 4.° andar - Rio de Janeiro
Rua Bráulio Gomes, 30 • São Paulo
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"CORREIO" DOS ESTADOS
A Federação do Comércio do Estado de S. Paulo, pelo seu

presidente, sr. Luis Roberto Vidigal, dirigiu-se ao diretor da Car-
tetra do Comércio Exterior do Banco do Brasil protestando con-
tr» exigência das faturas pró-forma para a importação.
.'- Registra a representação que êsse documento se afigura dis-
pensa vel, uma vez que o próprio importador, ao solicitar uma li-
cença, "declara formal e expressamente, sob as penas da lei,
que os valores e dlzerçs contidos nesse documento são verdadei-
ros". Portanto, a declaração em referência dá à CACEX a se-
gurança de que os dados fornecidos pelo importador são corre-
tos, e que, em caso contrário, poderá a Carteira a agir contra o
interessado, aplicando as sanções previstas na legislação em vi-
gor.

Por outro lado, além do importador assinar termo de res-
ponsabilidade deverá apresentar, oportunamente, a Fatura Con-
sular e a Fatura Comercial, devidamente autenticadas pela re-
partição consular, possibilitando assim, à Carteira do Comércio
Exterior um "controle" rigoroso dos dados oferecidos paia a
emissão das licenças.

Há, ainda, a lembrar que a fiscalização da CACEX, qnanto
a preços etc., é também completada pela dos funcionários adua-
«eiros, por ocasião da chegada das mercadorias às estações ai-
(fandegárias do país. E* comum os mencionados funcionários re-

Íiresentarem, 
impugnando valores referentes a artigos nas hipó-

eses em que esses valores tenham sido aprovados pela CACEX
.por ocasião do licenciamento. -- ¦*¦"'•.'¦¦ '
! Em face dessas considerações, verifica-se que a exigência da
"'fatura pró-forma visada" náo tem razão de ser, constituindo
(jmais uma formalidade burocrática a ser cumprida pelos- impor-
ntadores que terão assim mais um trabalho desnecessário.

Não é preciso dizer que os interessados que por ventura pre-
tendem burlar a fiscalização encontrarão meios de apresentar à
CACEX o documento em lide, pelo que se patenteia, sob todos
os aspectos, ser improcedente a exigência.

A Federação do Comércio preocupada com as práticas buro-
cráticas que dia a dia sáo adotadas pelo poder público, náo pode
silenciar neste momento, e por isso se dirige à CACEX para soli-
citar novo exame do assunto, esperando a abolição da exigência
da fatura pró-forma". (Asp.).

AMAZONAS

HIDROFOBIA — Irrompeu em
Manaus surto de Hidrofobia, ten-
do. se registrado alguns casos fa-
tais. O governador do Estado
juntamente com o prefeito Wal*
ter Raiol e autoridades sanitá-
rias, está adotando enérgicas
providências, intensificando a va-
cinação preventiva dos animais.
Por outro lado está sendo provi-
denciada a captura dos animais
vadios, os quais serão colocados
no isolamento, sendo entregues
aos seus legítimos donos depois
de vacinados. (Asp).

BAHIA
ALMIRANTE SALDANHA -

Retornou ao Rio de Janeiro o na-
vio-escola "Almirante Saldanha",
conduzindo a bordo o cardeal ar-
cebispo primaz do Brasil, dom
Augusto Álvaro da Silva, e sa-
cerdotes que irão participar do
XXXVI Congresso Eucarístico
Internacional. Antes do embar
que o cardeal dom Augusto ofe-
receu um almoço às altas autori-
dades civis e militares. (A.N.)

COOPERATIVA — Os horti-
editores portugueses de Salvador
vão organizar uma cooperativa de
disse, a fim de venderem direta-
mente ao público a produção de
sujis hortas, forçando a baixa do
preço das verduras em mais de
cinqüenta por cento. São coorde-
nadores dessa iniciativa, o cônsul
de{ Portugal em Salvador, sr.
Bastos Pereira, e secretário da
Píefeitura e o diretor do Depar-
tamento de Assistência ao Coope-
raíivismo do Estado. (A.N.)

ÍOÇO RECUPERADO — Téc-
nicos da "Petrobrás" e norte-
americanos, que vieram extinguir
o incêndio no Poço-AG-13, loca-
lizado em Catu, nas proximida-
des desta capital, já iniciaram
osí trabalhos de recuperação do
mesmo, cuidando no momento
da vedar o escape de gás que deu
origem ao fogo. A torre, que fi-
cofci inutilizada em parte devido
às? chamas já íoi retirada- Assim
qüe a cimentação da parede do
AG-13 fôr concluída, terão inicio
os, testes de produção. (A.N.)

GOIÁS
REUNIÃO DE PREFEITOS —

Realizar-se-á em Porto Nacional,
de 3 a 5 de agosto próximo, uma
reunião dos prefeitos do norte de
Goiás com a presença da bancada
dêste Estado na Câmara Federal,
deputados estaduais e do chefe
do Plano de Valorização Econô-
mica da Amazônia. (M.)

PERNAMBUCO

RESIDÊNCIAS — O Instituto
de Pensões e Aposentadoria dos
Servidores do Estado entregará,
ainda êste ano, trezentas e oi-
tenta residências a funcionários
pernambucanos, devendo, ser du-
plicado êsse número no próximo
ano. (A.N,)

como medidas para coibir a po-
luição das águas dos rios do Es
tado.

Frisa a lei em seu artigo 1.°,
que "os afluentes das redes de
esgotos, os resíduos líquidos das
indústrias e os resíduos sólidos
domiciliares ou industriais, só-
mente poderão ser lançados nas
águas, "in natura" ou depois de
tratados, quando as águas recep-
toras, após o lançamento, não se
tornarem poluídas". (M.)

CONCENTRAÇÃO MUNICIPA-
LISTA- A próxima concentração
municipalista presidida pelo go
vernador Jânio Quadros realizar-
se-á no domingo próximo em Tau-
bate, onde os prefeitos dos munici-
pios enquadrados no vale do Pa-
raíba apresentarão ao chefe do
Executivo as suas reivindica-
ções. Cerca de 40 chefes de exe
cutivos municipais deverão par-
ticipar dos trabalhos. (M.)

Nas Comissões da Câmara

DIREITOS POLÍTICOS
DA MULHER

Transporte de malas postais — Alteração do
quadro da Secretaria do Superior Tribunal

Militar
Foi aprovado ontem, pela Comissão

dc Justiça da Câmara, o parecer do
deputado Nestor Duarte, favorável ao
projeto que ratifica a convenção in-
ternacional sõbrc os. Direitos Poli-
ticos da Mulher, adotada, pela. sétima
reunião da 'Assembléia Geral da UDN.

Em seguida, submetido a votos, o
plenário ' aprovou também o parecer
favorável do deputado Oliveira Brl-
to, relato, do, projeto que altera o
quadro da secretaria do Superior Tri-
bunal Militar e serviços auxiliarei; -

Ao lnlciar-se a apreciação do pró-
Jeto que altera dispositivos da lei
do Imposto de renda, o deputado
Ulisses Guimarães, solicitando a pa-
lavra, pela ordeM, sugeriu que «que-
le órgão técnico-suspendesse os seus

•De Soo Paülà*
Goulart canta de galo -^•^¦"
República sindicalista : "imbecil" *~

Duas modas: furtar fios e vestir-se à
escocesa
Válvulas eletrônicas nacionais
O café não é nosso !

R.P.

SALK — Foi promulgada, en-
fim, pela Câmara Municipal a lei
n. 3.250, oriunda de um projeto
de autoria do sr. Luiz Porto, au-
torizando o prefeito a abrir um
crédito de 100 mil cruzeiros, que
se destina à compra de vacina
Salk, para distribuição entre os
hospitais de caridade do Reci-
fe. (M.)

PAVIMENTAÇÃO — O gover-
nador interino, sr. José Francis-
co de Melo, encaminhou projeto
de lei à Assembléia Legislativa,
autorizando a abertura do crédi-
to especial de CrS 16.310.455,00
para prosseguimento das obras de
pavimentação das rodovias do Es-
tado. (Asp.)

SAO PAULO
FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS

— Foi aprovado, em primeira
discussão, na ultima sessão da
Assembléia Legislativa, um pro-
jeto que modifica o regime de fé-
rias vigente para o funcionalismo
estadual-

De acordo com o projeto, "o
funcionário terá direito a trinta
diós consecutivos de férias, ob-
servada a escala que fôr organi-
zada". (M.)

POLUIÇÃO DOS RIOS - O
governador Jânio Quadros vem
de promulgar lei dando nova re-
dação aos artigos 1.° e 4.° da lei
n. 2.182, de 23 de julho de 1953,

Dr. SPINOSA ROTHIER
PÀ PRÓSTATA. Rua Senador Dantas, 44

DOENÇAS SEXUAIS E URINÁRIAS
- 3.o andar. Tel. 22-3367.

TRATAMENTOS E OPERAÇÕES
(63427)

S. PAULO, 15 (Correio da Manhã)
— João Goulart se mostra radiante
com as perspectivas risonhas de sua
candidatura. Sozinho no parco, en-
quanto os demais candidatos andam
de lanterninha na mão, á procura
de quem aceite o "sacrifício" de ser
companheiro de chapa, o líder getu-
lista canta de galo, e com razão. E
nem sequer se preocupa com a or-
ganlzação eleitoral, tão certo está de
que já papou a vice-presidência, não
importa quem seja o presidente.

E canta com elegância, também. O
homem que sempre , foi apresentado
aos paulistas como um segundo Pe-
rón, ou como candidato a Perón, fa-
la como democrata. Ontem, indagado
sobre sua opinião com relação à Re-
pública Sindicalista, que seria seu
grande sonho, assim se exprimiu o
presidente do P.T.B.: "Considero das
mais nefastas a atividade dos que
procuram arrastar as Forças Arma-
das à fogueira das paixões políticas
ou a lutas a que seriam fatalmen-
te atiradas numa imbecil Republica
sindicalista, que só existe na imagina-
çáo de golpistas dementes".

Em sua entrevista, o sr. Goulart
fèz questão de frisar que "a pátria
está acima das paixões políticas e a
nossa indepcndncla é garantida, co-
mo nação, por lei, e de fato, pe-
las Forças Armadas".
Como era esperado, veio a questão

do salário. Goulart é por uma atua-
lização periódica, e os salários já
andam baixos... Já vimos o que acon-
teceu com o último aumento: o eus-
to da vida subiu — em boa parte,
c exato, pela ganância do industriais
e comerciantes -de tal porque que se
vivia melhor antes do aumento...

Goulart se mostra satisfeito com o
acordo com o P.S.D.. Donde, na me-
lhor das hipóteses, se pode concluir
que o presidente do P.T.B. é um
trabalhista gosado. Como é que po-
de funcionar uma Câmara com dois
partidos diametralmente opostos em
seus programas e ambos apoiando o
governo? Só mesmo à moda gctulia-
na: um no cravo, um na ferradura;
um para o trabalhador, um para o
tubarão,.. Em outras palavras: ta-
peação pura, da mais pura;

Talvez a tapeação seja a única coi-
sa pura que ainda existe no Brasil...

Jânio e. o homem honesto •
Janto, na. concentração dc ontem

am Amparo, falou sobre o problema
sucessório. Sem muita inspiração. O
mais Importante que disse foi isto:"Temos pela frente a sucessão pre-
sidcncial. Ao povo caberá escolher
em 3 de outubro o homem que dl-
rlgirá a nação. Cumpre, portanto, que
essa escolha recaia num homem de
bem. Num homem honesto. Num ho-
mem preocupado realmente com os
problemas nacionais e disposto a cn-
tregar-se, com dedicação, a causa pu-
blica. Um homem capaz de oferecer

um governo dc paz e de progresso
aos nossos filhos".

Quem é esse homem? Juarez? PU-
nio? Juscelino? Seu Jânio, já está na
hora de rasgar a fantasia...

Haia fio!
Pegou aqui a moda dc furtar fios.

Fios metálicos. Primeiro, do telegra-
fo. Agora, da Telefônica. Os ladrões
funcionam do noite, nas cidades sa-
telites da capital. Cortam as linhas,
enrolam os fios c somem. O servi-
ço Interurbano da Telefônica, que já
era o piorai, agora — e com razão
— é o plcralisslmo.

A policia foi informada. Também
com relação aos fios telegraflcos ha-
via sido. Não aconteceu nada... aos
ladrões. "Wghlands"...

A moda das vestes escocesas pe-
gou em São Paulo. Não tanto por
causa do frio, mas por causa do
turismo. Sim, senhores. O frio, por
aqui, não é novidade. Em São Pau-
lo faz frio no Inverno, faz mais frio
no verão, e às vezes faz calor em
junho... A moda escocesa pegou por-
que damas da sociedade, que anda-
ram pela Grã-Bretanha e pelos Esta-
dos Unidos (onde o "Scotch", liqui-
do ou solido, anda sempre na mo-
da...) voltaram usando tartanas, bo-
nés, cachecóis e mantas escocesas.

Felizmente a moda só pegou entre
as mulheres. Os homens da socleda-
de ainda não se dispuseram a ves-
tlr um saiote...

Válvulas Eletrônicas
Inaugurou-se hoje, nesta capital, a

primeira fábrica brasileira dé válvu-
las eletrônicas receptoras. A fábrica
produzirá, inicialmente válvulas dos ti-
pos 5 BA 6, 6 AV 6, 6 X 4,

Café... mas não paulista
São Paulo (o povo, não o governo)

anda triste com o governo- federal,
O orçamento tda União foi mais que
miserável para com o Estado que mais
contribui para os cofres do país, nas
verbas destinadas a São Paulo- para
educação, transportes, agricultura, etc.
Agora estoura o plano dos matadou-
ros-frigorificos. Nada para São Pau-
lo! Houve protesto na Assembléia, há
protestos nos jornais.

Os paulistas já deviam' estar acos-
tumados com isso... Afinal de con-
tas, se o petróleo é "nosso", o Café
não é.,.

Mais Café
E já - que estamos falando em ca-

fé (o de beber) aqui vai uma in-
formação oficial, só como lembrete:
O Brasil exportou, em junho último,
1.320.442 sacas dc café. Desse total,
893.552 sairam do porto de Santos...

Mais: foram registradas 14,496.378
sacas de café até o fim da safra
1954/55. Desse total, 7.328.440 são de
São Paulo.

trabalhos em homenagem i memfi-
ria do deputado José Conde Sobral,
da bancada do Partido Social Demo-
orátlco, da rappresentaçáo de Ser-
glpc, falecido ontem, enjí Aracaju.
Aprovada a sugestão do representan-
te paulista, foi levantada a reunião.

TRANSPORTE DE MALAS POSTAIS

¦Na Comissão de Finanças, foi apro-
vado o parecer favorável, ewrado
pelo deputado Mário Gomes, ao pro-
Jeto de lei que desobriga as empresas
ou firmas Individuais que exploram
tráfego rodoviário o transporte gra-
tulto das malas postais.

Seguiu-se com a aprovação do pa-
recer do deputado José Fragelll, fa-
vorável ao projeto que autoriza a
abertura do crédito especial de 885
milhões de cruzeiros, destinado a
atepder às despesas com a participa-
ção do Brasil na 9.» reunião ao Acôr-
do Geral de Tarifas Aduaneira* e
Comércio. j'«i-CÍ-',«

A-seguir, o deputado José. .rragelu
deu parecer favorável aofp:rt>Jeto^que
dispõe a respeito do regime de orça-
mento c contas das entidades su-
tárqulcas ou paraestatais, tendo o sr.
Mário Gomes pedido vista da propo-
slção, o que foi concedido.

DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS
Já a Comissão de Orçamento e

Fiscalização Financeira votou as
emendas do plenário aos anexos re-
ferentes às dotações consignadas na
proposta orçamentária da União para
1956 e destinadas aos conselheiros:
de águas e energia elétrica, do pe-
tróleo e o de segurança nacional, re-
latadas pelo deputado Martins Ro-
drlgues. Algumas destas emendas
foram aprovadas e outras rejeitadas,
obedecendo essa decisão ao parecer
do relator.

PARA INGLÊS VER
Deficiência enorme, em quantidade e qualidade - Amostra de ocupação—
Sobra: mais de M — Falta do que fazer e abandono cultivam a moléstia

— Desperdício é gastar à-toa
Flávia da Silveira Lobo

Um edifício todo o mundo vê
logo. E a placa costuma fixar
o nome dos inauguradores.

Verba para contratar funcio-
nários, nao só não dá prestigio,
mas ainda cheira a pecado.

A verdade é que, nos hospitais
psiquiátricos, a deficiência é
enorme — em quantidade e qua-
lidade. Por isso, os setores fun-
cionam quase que exclusivamen-
te para inglês ver.

Os pavilhões continuam, na
sua maioria, depósitos de doentes
mentais. Em alguns deles, até a
pura e simples medicação foi
praticamente abolida. Atira-se_o
pobre no pátio, e êle que não
amole. De vez em quando, um
remèdiozinho para tapear. Nem
método; nem observação das rea-
ções: nem conhecimento, super-
ficial que seja, do caso; nem ha-
da. Se o coitado não sofre gros-
serias e traumatismos paciente-
mente ("êsse doido", "êsse ma-
luco", caçoadas, empurrões, gri-
tos), a ameaça: "Olha que você
toma um choque!"

Noutros pavilhões, uma enfer-
maria inteira recebe às vezes,
muitas vezes, o mesmíssimo tra-
tamento, feito em série. Como se
todos os doentes fossem iguais!

DEMITIDOS A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO

BELE'M, 15 — 0 governador de
Estado, assinou ato, demitindo a bem
do serviço público, Antônio Ávila da
Silva e André Alcides Bertasi dos
cargos de Inspetor e auxiliar de Po-
llcla, respectivamente. (ASP.).

Ouçam a

ifCIC|sO
TÂMOiG

na

maior cobertura jornalística
do

O Repórter Tamoio
tudo vê.

tudo sabe,
tudo informal

NOS SEUS MENORES DETALHES
A PARTIR DE HOJE.

A MAIOR EQUIPE JORNALÍSTICA DO RÁDIO
BRASILEIRO EM AÇÃO

DE MINAS
Lúcio Bittencourt inaugura novos meto-
dos de ação política
A ademarização do lucismo contamina-
ria a pureza do movimento
Curandeira receita 

"reguladores" 
para

homens.. .
Santo Antônio 

"chora" na terra de Gus-
ravo Capanema

W.M.

Enfermaria para tratamento pela insulina em doentes não
hospitalizados, Instituto de Psiquiatria — (Engenho de Dentro).

Não se pode perder tempo. De-
pressa, depressa.

CULTIVANDO A MOLÉSTIA

Ocupação? Existe amostra,
criada e mantida pela dra. Nize
Silveira. Cem a cento e cinqüenta
internados adultos, em cerca de
mil e duzentos, têm o que fazer
no centro de praxitérapia, du
rante algumas horas.

Para os que sobram (mais de
80%), são manhãs e tardes que
não acabam mais, numa ociosi-
dade propícia ao desenvolvimen-
to da doença e nunca à sua me-
lhora.

O dr. Denis Ferraz iniciou, há
algum tempo, a ocupação terá-
pêutica no seu Hospital de Neu
ro-Psiquiatria Infantil (cento e
setenta crianças internadas). Um
bom auxílio da dra. Nize, que
não tem mãos a medir — e uma
solução inteligente: todos os ga-
rotos mesmo os que não saem da
cama, podem benificiar-se do
Serviço; Poderiam. A falta de
pessoal só permite assistência a
um grupo de crianças e, infeliz-
mente, metade do dia.

No Hospital Pedro II, onde
funcionam quatro seções de pra-
xiterapia fundadas pelo dra. Nize,
os pátios estão cheios de doentes.
Naqueles viveiros monstruosos, a
inatividade e o abandono culti-

vam a moléstia e, transformam
as cobaias humanas em casos es-
pecialmente dolorosos — isto é,
especialmente interessantes, pa-
ra o especialista. E o Pedro II é
tido como modelo.

A dra. Nize gostaria de acabar
com o regime dos pátios — eu
sei. Não conseguiu. O dr. Denis
gostaria de acabar com o regime
dos pátios — eu sei. Não conse-
guiu.

NÚMERO E QUALIDADE
O ministro da Saúde mostrou-

se quarta-feira, 13, o mais eufÔ-
rico dos homens. Radiante com
as inaugurações, do Centro Psi-
quiátrico Nacional.

Congratulou-se com Deus é'ò
mundo (embora se tenha esque-'
cido de mencionar o dr. Maga-
lhães Freitas, diretor da casa que
lhe acolheu o discurso, o I. P.);
vibrou, embora ' vibrasse num''
sussurro.

Quero lembrar que, entre;;!),;
inauguraçãovde um setor e seú'
funcionamento, já não digo peS-l
feito, mas razoável, vai um p£h'.
daço. E não se funciona bem s^nv
o pessoal necessário — húmerò-é-
qualidade. £':\"

Pessoal capaz e bastante não'£
desperdício. Desperdício é gastai"
milhões e não salvar homens,'
mulheres e crianças que ainda
poderiam ser úteis ao Brasil.
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BELO HORIZONTE, 15 (Sucursal).
O sr. Lúcio Bittencourt inaugurou
em Minas mais um novo estilo de
ação política, abandonando os pro-
cessos clássicos de entendimentos da
cúpola das organizações partidárias
para afirmar-se pelos tipos menores
da atividade política como sindicatos
e comitês obreiros.

O método adotado pelo senador
petebista chocou os políticos mineiros
acostumados ao encaminhamento do
processo eleitoral pelas vias classi-
cas — conversações dos dirigentes
partidários em torno das candidaturas
e à apresentação dos nomes in-
dicados à: convenções partidárias
para homologação pelos delegados do
interior. O trabalho de, Lúcio íol,
outro. Não tendo o apoio da direção
de seu partido - PTB - com a .qual
mantém uma luta permanente, pro-
curou articular o seu nome como
candidato ao governo de Minas atra-
vés de uma trabalho de base opera-
ria. Há menos de dois meses, sob
pretexto de petróleo, Lúcio veio a
Minas proferir uma conferência no
Instituto de Educação. A reunião tt
nha como objetivo sondar as possi-
bilidades do senador e a receptivl-
dade do seu nome nas classes traba-
lliadoras. Lúcio ficou satisfeito com
o teste e resolveu ampliar .0 movi
mento através da atuação de lideres
sindicais. Há que ressaltar a íste
respeito um aspecto simpático. Com
o senador ficaram os autênticos di-
rlgentes sindicais que vêm lutando
contra a influência do Ministério do
Trabalho nas organizações operárias
e contra os pelegos de sindicatos.

Lúcio não podia ter dúvidas de que
a maioria dos diretórios municipais
estavam com seus adversários dentro
do partido. Era preciso contornar
a situação com uma demonstração de
força. À exceção de um deputado
estadual, todos os outros parlamen-
tares estavam comprometidos com a
candidatura do sr, Bias Fortes, Era
preciso um golpe espetacular na hora
da realização do conelave petebista
para impressionar os delegados in-
terioranos. E desta maneira foi orga-
nizado um comício cm praça pública
com a presença do general Caiado
de Castro e do deputado Danton
Coelho,- que vieram a Minas para ten-
tar uma significação nacional ao mo-
vimento lucista. Antes do término do
comício o Partido Socialista, lança o
senador Bittencourt como seu candi-
dajo a governador. Esta manobra
estava planejada e tinha em vista
apresentar a""candidatura de Lúcio
com um fato consumadò"~abs- petebis-tas. Findo o comício, ès 23 horas,

| os lucistas fizeram uma "marche aux' flambeaux" até o Instituto de Educa-
j ção tentando entrar de qualquer ma-

neira no recinto da convenção. Foi
ai que houve o incidente com o ge-
neral Caiado dc Castro e o delegado
de Ordem Policia c Social, capitão
Antônio Dutra Ladeira, que ameaçou
de prisão todos Os que praticassem
desordem. Como o general estava
entre os manifestantes concluiu-se
apressadamente que o capitão havia
prendido o general. A mesa da con-
venção pediu à Polícia que não per-mitisse a entrada dos manifestantes
pró-Lúcio verificando-se memorável
pancadaria com cabeças quebradas,ternos rasgados e árvores ornamen- I
tais destruídas no jardim do Insti-
tuto.

O GOLPE

Para evitar pronunciamento direto
dos convencionais, os elementos com-:
prometidos com Bias Fortes fizeram
201: delegados municipais assinarem
uma moção indicando o ex-ministro
ci.i Justiça d? Dutra como seu candi-
dr.to ao Palácio da Liberdade. Es-
t.indo presentes .122 convencionais a
indicação dc Bias estava concreti-
zada, sem haver necessidade de vo-
tação. Lúcio Bittencourt não concor-
dou com a manobra, protestou mas
o presidente da reunião manteve sua
decisão de considerar a moçãS' pró-Bias válida. Retiraram-se os lucistas
c fizeram outra reunião na sala "Cas-
tro Alves" do jornal ademadsta man-
tendo-se em dissidência, com a can-
didatura Lúcio. A convenção oficial
aprovou o nome de Bias Fortes para
governador e o deputado José Hai-
mundo (PTB) para vice.

O senador declara que recorrerá
para o Tribunal Eleitoral da decisão
d;, convenção. Jur'stas consultados
afirmam que o TRE não conhecerá
do recurso por ser ato tipicamente
político, sendo o caminho o diretório
nacional do PTB.

O PONTO FRACO

Há aspretos simpáticos no movi-
| mento pró-Lúcio c o movimento po-deria ter uma repercussão não imagi-
\ nada por êle não fosse um ponto

que macula o movimento. Liga-re
n senador à candidatura Ademar dc

| Barro?, sem rebuços. Traz a Minas
dois elementos atualmente com Adc-
mar como Caiado de Castro c Dan-
ton, provocando um certo mal-estar
entre membros do seu próprio grupo.

A aliança, secreta ou clara. Lúcio-
Ademar teve como primeira conse-

qüência o afastamento da UDN de
uma possível composição em torno
do senador, e do PDC que se dis-
poria em outras circunstâncias a
lançá-lo, também, como seu candi-
dato.

VOLTA DO JORNAL DE ADEMAR

Para fazer a campanha do ex-go-
vernador paulista e de Lúcio vai
voltar à circulação o jornal de Ade-
mar em Belo Horizonte. A "Tribuna
de Minas" foi fechada por ínsolvên
cia, suas máquinas foram penhoradas
pelos credores, inclusive o Banco do
Brasil, e quatro • redatores do órgão
pediram a decretação da falência da
empresa por falta de pagamento de
salários, férias, indenizações, comis-
sfies, etc.

Vamos ver se o tão decantado di-
nheiro da corrupção ademarista vem
melhorar a situação da sua empresa
insolvente. Diz-se que a campanha
de Bittencourt será financiada pelo
sr. Ademar de Barros.

CURANDEIRISMO E

SUPERSTIÇÃO

Nesta semana houve uma série de
manifestaçfies milagreiras. Em Santo
Amaro, município de Manhuaçu, uma
mulher, de nome Maria Amânclo,
vem explorando a crendice popular
com processos supersticiosos e curan-
deirismo, usando símbolos da liturgia
católica. O bispo de Caratinga, d.
José Cavatti, alertou seus diocesanos,
contra as atividades da falsa sacer-
dotiza e o promotor de Justiça, Antfi-
nio dos Santos, pediu ao procurador-
geral uma campanha ampla para o
combate a êste tipo de exploração
do povo. O primarismo de Maria
Amânclo é tal que chega ao pito-
resco: muitos dos seus clientes do
sexo masculino, segundo a represen-
tação do promotor, vêm tomando re-
médios típicos para mulheres como"Regulador Gesteira" e "A Saúde da
Mulher"...

Enquanto isto, em Pitangui, (terra
do deputado Capanema) uma velha
imagem de Santo Antônio lacrimeja.
O liquido foi-colhido por médicos e
enviado para análise química, conS-
tatando-se a presença de levedo e
bactérias em abundância. O vigário
da paróquia pitanguiense e as auto-
ridades locais recomendaram prudên-
cia na divulgação do fato acreditando
que tudo não passa de condensação
da umidade do ar.

De qualquer maneira, o povo anseia
por milagres e manifestações sobre-
naturais e a pacata Pitangui movi-
menta-se com a chegada de caml-
nliões de peregrinos de vários mu-
niclpios que desejam ver ""o santo
que chora".

TERRENOS EM TERESÓPOLIS
Vende-se a Fazenda Conceição do Rio Preto, com 42S alquel-

res. ótimas terras para cultura, bons pastos, com várias nascentes
e mais ou menos 20 alqueires de mata.

Ideal para o loteamento em sitios e chácaras. Preço básico
CrS 20.000,00 por alqueire. Zona de grande valorização com a
abertura da nova Estrada RIo-Teresópolis. Tratar à Av. Marechal
Florlano, 168 - 6." andar — Telefone 23-8181, ramal 237, com
o sr. Sá Freire. (38044)

Jk MamfiM Ws--
Se ainda nâo co-
nhece o "semanário

àa mulher", envie
êste anúncio, ou
compareço pes-
soalmenteaos nos-
sos escritórios e
recebera,gratis,três
exemplares difo-
rentes desta (amo-
sa revista de modas
da França-
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HACHETTELIBRAIRIE
S. A. DO BRASIL

Av, Erosma Braga, 
™ 4.' andar-Rio de Janeiro

R. Bráulio Gomes, 30-São Paulo
mm+tpat»

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
CEMITÉRIO DE RICARDO DE ALBUQUERQUE

A Administração do Cemitério de Bicar do de Albuquerque, previne aos interessados
que as sepulturas abaixo mencionados estão com os praios findos, se náo houver providên-
cias até o dia 30 do corrente mês, serão aber tas e os despojos mortais recolhidos ao ossário
geral.

QUADRO, 6 (adultos)
6.466, Vicente Piccolo: 6.468, Astrogllda Pontes: 6.470, Benedita Carolina de Souza:

6.474, Mercedes do Espirito Santo Pacheco: 6.476, Sebastião Batista: 6.478, Domerciano
Florentino Bento: 6.484, Llzete Lima Magalhães: 6.488, José Francisco Pinto da Silva: 6.492,
Carlos Caldas: 6.494, Luiz Aleixo dos Santos: 6.498, Rosa Vidal Godinho: 6.500, Abel dos
Santos Rosa: 6.502, Milton de Almeida Carvalho: 6.504, Antonia Maria Botelho: 6.506, Leo-
poldo Roque da Silva: 6.508, Laurencio Antônio de Melo: 6.510, Maria Aparecida Ramos:
6.514, Carmen Loureiro: 6.516, Ida Teixeira Bastos: 6.518, Camilo Scvcrino Dias: 6.520,
Valdéa Pereira da Silva: 6.522, José Alcides Ferreira Pinto:: 6.526, Maria Isabel dc Olivci-
ra: 6.532, Arthur Ribeiro da Silva: 6.536, Luiza de Jesus: 6.538, Benedito Vicente Pereira:
6.540, Francisca Alvarez Canhete: 6.542, Lucinda Maria Gomes: 6.544, Fclisbina Francisca
Braga: 6.546, Ana Alves dc Melo: 6.548, Teresa de Souza Amaral: 6.550, Amélia dos Santos:
6.552, João Firmino da Costa: 6.554, Raimundo José da Silva: 6.556, Alice Carolina da Sil-
va:6.558, José Domingos Santos: 6.560, José Canuto da Silva: 6.562, Manoel Tome: 6.564,
José Joaquim de Souza: 6.570, Antônio da Silva: 6.572, Maria Mota Machado: 6.574, Maria
de Oliveira Braga: 6.576, Agaplto José dos Santos: 6.582. Odilia Maria Francisca: 6.584,
Francisco Bonilha Rodrigues: 6.586, Luiz José Figueira: 6.588, Geraldo dos Santos: 6.590,
Ozorio Ferreira dos Santos: 6.592, Maria Luiza Ferreira: 6,594, Alberlina da Cunha Gomes:
6.596, íris Plmentel de Carvalho: 6.598, Paulina de Souza Alves: 6.602, Maria Bento Fran-
clseo: 6.606, José Marl» da Silva: 6.290, Delflna Vieira.

QUADRO, 7 .
6.764, Antônio Ferreira de Oliveira: 6.778, Lauro Nunes de Mendonça: 6.796, Lavinia

de Oliveira França:

QUADRO 2 (Menores)
2.103 — Sandra Maria Lima de Camarro, 2.105 — Maria do Carmo Lima da Cruz,

2.109 — Aristeu Lima Tavares, 2.111 — Feto, 2.113 — Alfredo Manoel da Rocha, 2.115 —
Waldemiro da Silva Luis, 2.117 — Vítor Manoel dos Santos, 2.119 — Feto, 2.125 — Williams
Alves da Silva, 2.127 — Francisco Carlos de Faria, 2.129 — Antônio Teixeira Cavalcante,
2.131 — José Pereira Bsrbosa, 2.133 — Feto, 2.135 — Leandro Santos Batista, 2.137 — Lu-
cimar Vitoria dos Santos, 2.139 — Zilmo Borges Nunes, 2.141 — Renato da Cosia Silva,
2.145 — Paulo Cczar Amarante, 2.147 — Sônia de Moura, 2.149 — Cremilda Marques dc Al-
meida, 2.151 — Dalva Haddad Teixeira, 2.153 — Celina Regina Rosa Gomes, 2.155 — José
Carlos Augusto de Lima, 2.157 — Ruth Gomes 2.159 — João Batista Ferreira. 2.161 — Ma-
ria Batista, 2.167 — Neli Álvaro do Nascimento, 2.169 — F.lizabeth Cosia, 2.171 — YYander-
ley Martins de Oliveira, 2.173 — Alzerinda Rodrigues da Silva, 2.175 - José da Silva Ferrei-
ra, 2.179 — Pedro Nunes de Souza Filho, 2.181 — Eliane de Melo Pereira, 2.183 — Gilda Me-
nezes Franco, 3.315 — Adir Alves Picanço.

Cemitério de Ricardo de Albuquerque, 15 de Julho de 1955.
(34262)
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ITAJVRÁDEU O EXEMPLO

RESOLVENDO O PROBLEMA DA1 INFÂNCIA DESAMPARADA
Um grupo de homens de boa vontade solucionou a questão — Uma granja que é um exemplo
- Ao invés de portões e muros, compreensão e amor retêm os meninos abandonados - Um apelo

aos que sentem o problema e a necessidade de enfrentá-lo

s.-
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Os menores trabalham e adquirem a noção de responsabi-
lidade. São livres e poderão abandonar a Granja quandodesejarem. Nenhum, no entanto, deixou de voltar• v.-".' às, suas obrigações...

Itajubá solucionou um dos maiores problemas do
Brasil: o amparo à infância desvalida. Se todas as ci*
dades brasileiras seguissem o exemplo do povo bom e
hospitaleiro de Itajubá, já teríamos 

"banido 
o intricado

e abandonado problema.
Foi em 1050, justamente no dia

2!) de abril, que, a Associação
Itájübènsè dc Proteção aos Me-
iinrfs Desamparados, recebeu da
Companhia Industrial Sul Minei-
ra, presidida pelo cx-presidente
Wenceslau Braz, um grande ter-
reno, a um _uil,ômetro da cidade,
onde Instalou suas dependências,
listava concretizada, em parte, a
Idéia do doutor Francisco Pereira
Rosa, do professor Sebastião Reno
e do padre .Agostinho Ficcard,
que desejavam abrigar todas as
crianças Jogadas à rua, sem fa*
milias, ou que as famílias as hou-
vessem abandonado. Foi então,
fundada a "Granja Wenceslau
Braz", cm homenagem ao doador
do terreno.

OBRA SOCIAL

AH ficariam abrigadas as crianças
desamparadas. Não seria, no entan-

SEIS MIL, QUILOS DE ARROZ

Quando visitamos a Granja pude-
mos observar que nada menos de
seis mil quilos de arroz haviam sido
colhidos para o uso próprio e para
vender ao comércio. Além disto o
café e o milho consumidos na Granja
também foram plantados e a colheita
dá para as necessidades.

Sapataria, alfaiataria, padaria, co-
zinha e rouparia são dirigidos pelos
próprios menores. Na cozinha fomos
encontrar o menino Benedito Pedro
Marques, de 14 anos, trabalhando
como "mestre cuca", cozinhando para
seus 56 coleguinhas. As outras ses-
soes, também contam com a chefia
dos próprios garotos. Eles próprios
consertam seus sapatos, fazem as
suas roupas, preparam o pão diário
e lavam suas roupas.

A capela, construída para eles é
pequena e bem conservada. Lá, vez
per outro víamos entrar um pequeno
pensionista, ajoelhar-sc e fazer suas
preces. Até mesmo o culto é livre,
não tendo a interferência do padre
Donato. A pequena escola, construída
ao lado do prédio principal, abriga
não só os pequenos ali internados,
como também os meninos residentes
nss proximidades. Aos treze anos os
pensionistas começam a freqüentar o
ginásio de Itajubá e são assistidos
pelo padre Donato, que os orienta,
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«i diferença do tratamento. Podiam
sair e„ se quisessem, não mais vol-
tar. Havia, no entanto, a obrigação
de produzir, de sentirem-sa úteis à
coletividade e a si próprios. Eram
sete alqueires que necessitavam de
tratamento adequado e dc plantação.
Horticultura e agricultura ali seriam
desenvolvidas para aumentar o pa-
trimónio e possibilitar guarida a
maior número de menores desampa-
ratíos.

Com um pequeno auxilio da muni-
cipalidade e uma ajuda mínima do
Estado, a Granja foi crescendo, o
número de menores íoi aumentando
e a idéia de torná-la em grande
centro de recolhimento dos pequenos |Q SOEjrO ürGÍBllüiS Gli
abandonados, foi crescendo dia a dia. .
Em pouco ali estavam 57 meninos e I-imar O gei.rO C01T1 a
três empresados, lidando com plan- nmlipoPAnpía An pcrwatnçoes de feijão, milho, arroz, abo-, eu_UlC_L>_Il_-cl Ud eíjlJUbd
bora, café, laranja, banana, etc.
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A Capelinha, construída pelos próprios meninos, serve de
abrigo espiritual aos desamparados. Ali eles encontram o

refúgio e a segurança que não tiveram em seus lares desfeitos
ensina e
estudos.

NECESSIDADES

TRAMA DIABÓLICA

desperta o interesse pelos: pinta. Faltam-lhe inúmeros melhora-
mentos. Falia, sobretudo, verba para
as necessidades mais prementes. Bas-
ta dizer que, em duas salas que me-
dem, uma quatro metros por cinco
e a outra cinco por seis, estudam
nada menos de 2Po crianças, incluin-
do é claro, as residentes nas proximl-
dades

Esta maravilhosa obra social de
Itajubá, no entanto, não está com-

vontade, a sobra daquilo que se tem
jogado fora anos a fio, um óbulo
dos que não necessitam, serviria paraconcluir a obra construída com tanto
sacrifício pelos homens de Itajubá.
Fica aqui a sugestão: qualquer um
que sinta o problema da infância
desvalida e queira contribuir paraoue a cidade de Itajubá termine d?
vez a obra iniciada, envie uma ajuda
àqueles que não tiveram a felicidade
do amparo dos seus maiores.

NENHUMA FUGA

Quando deixávamos a Granja fo-
mos acompanhados pelo padre Do-
nato. Sorridente, otimista, êle nos
explicou:

Aqui estes meninos se sentem
em casa. Ainda não tivemos nenhum
caso de fuga. A propósito, deixe que•lhe conte um fat0 que muito me
orgulhou. Um dos "rapazes", justa-1mente o mais rebelde, certa vez irri-!
teu-se contra uma ordem que eu
havia dado e resolveu interpelar-me. <

Isto é um absurdo — disse êle— e eu náo vou cumprir. E quero í
que o senhor saiba que vou deixar'esta porcaria" hoje mesmo. Aqui
não fico nem mais um minuto e
ninguém vai me impedir de ir em-bora.
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— Mas meu filho — disse-lhe eu- você pode ir embora a hora que
quiser. Isto aqui não é uma prisão,

;Isto aqui é a sua casa. Pode ir em-'Com a aquisição da fazenda, sonho bora e Deus <lue Ih= abençoe.

Eis o resultado dos esforços de homens de boa vontade. Em
cima o sr. Francisco Pereira Rosa, um dos fundadores, da"Granja Wenceslau Braz", ao lado do padre Donato, atual
diretor daquele estabelecimento. Em baixo uma vista geral
da obra, onde estão abrigadas 57 crianças desamparadas

recolhido, êle surgiu cabisbaixo, arru-l lembrei-me que foi êste q únteo lu
mou tudo que era seu e foi dormir. | que conheci. Juro que jamais aban*
No dia seguinte encontramo-nos. Eu,|donarei a Granja."
fingindo quç nada havia acontecido,
falei com êle sem demonstrar qual-
quer contrariedade. Foi o bastante
para êle procurar-me mais tarde

Êste menino, Benedito Pedro Mar-
ques, é o cozinheiro da."Granja Wen-
ceslau Braz". Tem 14 anos e é res-
ponsávcl pelos bons pratos servidos
aos seus colegas. Mais um exemplo
da sadia orientação que vem sendo

imprimida ao educandárlo.

In, unia prisão. A primeira preocupa-

sigilo, um inquérito sobre uni grave
caso, no qual estão envolvidos Ga-
briel Caulla Soares, sua esposa, An-
tõnio de Almeida, vulgo "Professor
José do Carmo", Luiz Mercês e Jua-
rtz Carlos Belfort Arantes, genro de
Gabriel Soares.

A reportagem, não obstante t re-

MULTA E ESTÍMULO
Hoje, quem visita a Granja Wen-

cc-slau Braz reconhece o trabalho e
sacrifício dos abnegados fundadores
c do padre Donato, seu atual diretor,
um entusiasta dos mais ferrenhos,
que não mede esforços para aumen-
tar o patrimônio. Está vivamente in-
teressados na aquisição dc uma fa-
zer.da fronteira à Granja, na qual
poderão ser aumentadas a's possibi-
lidades da organização, com a insta-
lação de serraria, carpintaria ___çg-laria. Esta_íazendai-no-entánTo, está"ÍTvênda 

por dois milhões de cruzei-
ros e isto é difícil dc adquirir.

— Procurei o governo estadual —
disse-nos o padre Donato — e con-
sc?ui pequena ajuda. Fui ao Minis-
terio da Justiça quatro vezes e, a
cada vez, encontrei um novo mlnis-L„n ,rn,. „„ ,.„,

esnenme TT* 
^ -M?' 4**»^ ^ ^ ^esperanças também, porem nada de|f0i vitima a pequena Donna Davis,

sistência das autoridades policiais
encarregadas do inquérito, apurou o
seguinte: Gabriel Caula Soares, por
me tivos que ainda estão sendo es-
ciarecidos, desejava eliminar seu

j genro, Juarez, propósito que também
JUIZ DE FORA, 15. Na delegada; f™ alimentado pela esposa de Ga

rio policia clssta cidade corre, em

^m, -. extorquirbontessDTrt^e
mas o agente do F.B.I,

briel. Éstc contratou para a consu
mação do "serviço" hediondo e cri
minosd "Professor José do Carmo"
Um vigarista que se diz entendido em
coisas de espiritismo, e Luiz Mercês
Luis e o "professor" extorquiram de
Gabriel mais de 200 mil cruzeiros,
em parcelas, para a execução do"trabalho". Entretanto, ambos não
assassinaram, conforme haviam pro-
metido, Juarez. O que queriam era
extorquir dinheiro de Gabriel, até

cansado de ser explorado,
ã. ~sa tisf azer-_ns_ a petites

de dinheiro dos dois malandros, ímlor
finalmente, o caso estourar na
llcia.

Essa é a história conlada, em li
nhas gerais, por Luis Mercês e

po-

— Hoje — concluiu o sacerdote —
ele já conta mais de 18 anos e, como.-
teria que nos abandonar para «ervlr. à
ao Exército, pediu que eu guardasai-desculpar-se chorando. Suas palavras, suas economias, pois assim que con-','er.tão, encheram-me de orgulho: cluir seu tempo, retornará como em*.;

«.,-,„•„.„,„ a r, . -. ~ 
"Padre - '«sse - eu quero que, pregado da própria Granja. íst» *¦:ar.urado do padre Donato, êste pro-; _ Dito isto - continuou o padre .o «nhor me perdoe. Quando eu es- o mais belo exemplo e a maior *..,'.biema também será solucionado, coin.Donato - retirei-me para o interiorItava na rua comecei „ pensar eitisfação que eu poderia sentir. ,'iÍa construção oa "Escola Reunida", da Granja e aguardei os aconieci-'onde serão abrigados mais de qul- mentos, O "rapaz" arrumou tudonhentos pequenos desamparados. í quanto possuía e foi embora. TardeApenas mais um pouquinho de boa' da noite, quando todos já se haviam

fi

Triplo atropelamento
na Avenida Paulo de Frontin — Umn das vítimas
foi o diretor da Escola de Belas Aries — O carro

estaria sendo dirigido por uma mulher
Na noite dc ontem, Alfredo Galvão,

de 55 anos, casado, diretor da Escola
dc Belas Artes, residente na Rua
Barão de Itapagipe, 19; Calmon

.Barreto, dc 45 anos, casado, proíes-
sor~aaquela_esçola c lambem morador
na mesma rua, no |ré_4«xjl9, e Fran-
cisco Paulo Carvalho Rodrigues—da.

rSilva, de 27 anos, solteiro, médico.

Uma das vitimas, quando era me-
dicáda, declarou que o carro atrope-
lador pareceu-lhe que era dirigido
por uma mulher que, abandonou o
veículo nas proximidades do local do
atropelamento c fugiu em seguida.

Do fato teve ciência 0 comissário
Vilela, dc serviço nn 15.* Distrito,
quc^èstá-duig^nciando para identi-

JOBUN (Missottri), 15 — O agen-; "Professor 'José do Carmo". Gabriel'rcsidenle no pl'""° "•" 379 da Rua] ficar « prender o motorista-çulpado.
An Tnrl-r~] Diikahii -.t T-. .--«Li---.  D-„;„ ,|. H-„»«in« „„.,,.-...-.,,..,. ™ .. - I V_.fi m, 'VT A í~tT ~~^ .te do Federal Bureau of Investiga-1 Soares e sua «spósa, porém, contes , 

j.m essa vers50i (M^

concreto. Tenho fé em Deus, no en-
tento, que iremos comprar a fazenda
teressado na aquisição de uma fa-
Ai sim, desenvolveremos tudo quan-to pretendemos e necessitamos.

A Granja Wenceslau Braz insti-
tuiu multas e prêmios para os seus
abrigados. Uma falta grave é punida

encontrada morta com requintes de
perversidade, não acha que o la-
vrador Audrey Brandy seja o autor
do crime, embora Brandt tenha con-
íessado após nove horas de interro-
gatório.

Opina o detetive que Brandt não
passa de um débil mental, incapaz
de fazer' uma relação coerente de

nheiro êste depositado num Banco,r:-' em nome do menor que, ao
completar 18 anos é enviado a um
centro industrial, comercial ou agri-

çao foi incutir nas crianças a idéia [cola, De posse do dinheiro adquiridode liberdade e abolir muros e por- com o seu próprio trabalho, o. me-Só permaneceria ali quem qui- nino fica habilitado a iniciar a vida

com pequena multa no ordenado quo seus ?tos 8 Kcs'os na n°ra em que
os menores percebem Êste ordena- se suV°e tenna morrido a menina,
do é de cem cruzeiros mensal- ni Efetivamente, ao dilúvio de per,

_.i.j 
"".... ° 

T _ ~ dl"lg"»'as com que o bombardearem Au.
drey respondeu apenas com "sim'

toes
sesse, efetivamente, ficar. Seria a
casa de cada um, sem a obrlgatorie-
dad? da prisão, ou de um S.A.M.
qualquer

e "não". (FP.).

com um bom pecúlio,
Prêmios também são distribuídos

entre os que mais se destacam nos
. diversos serviços, como estimulo aosOs primeiros oito meninos que fo-;meninos que tomam gosto pelo traram recolhidos, de início sentiram!balho.

CAPOTOU -
espetacularmente a camioneta

da Rádio Mauá

CRUZADA BRASILEIRA ¦
ANTICOMUNISTA

Comunicam-nos cla Secretariai socorro e ajuda aos refugiados daGeral da CRUZADA BRASILEI-!Cortina de Ferro.

ATROPELADAS DUAS
TELEFONISTAS

Uma delas, morreu no local
Jundiní, S. Paulo, 15 — As 22horas de ontem, na Rua Barão deJundlal, em frente ao escritório daCompanhia Telefônica Brasileira, a

motocicleta de chapa 12-177, dirigida
por Pónciano Tegon, desenvolvendo
grande velocidade, atropelou as tele-
fonlstas Amabile Minto Tartarin e,Hercilin Cardoso. Amatiile, depois de1ser arrastada cerca de 20 metros
entre as rodas do veículo, faleceu jno local. Quanto o Hercilia recebeu1
apenas ferimentos generalizados, e irá1
tura da perna dircira.

O piloto, Pónciano, recebeu feri- i
mentos generalizados, assim como seu!
irmão que vi-java na traseira dal
motocicleta,

A Polícia esteve no local provi-!denciando a remoção do cadáver de
Amabiel para o necrotério. Os feri

Barão de Itapagipe, conversavam, na
Avenida Paulo dc Frontin perto da
rua onde residem. Cerca das 22,30
horas, em grande velocidade surgiu
o carro de chapa número 13-14-41
que, subindo a calçada, atropelou
aqueles três senhores. O primeiro
sofreu fratura da perna esquerda, o
segundo, fratura da perna direita e
o terceiro contusões na perna direita
e escoriações generalizadas, Todos fo-
ram conduzidos ao Hospital do Pron-
to Socorro onde os professores Gal
vão e Barreto ficaram internados.

RA ANTI-COMUNISTA:

"A Cruzada Brasileira Anli-Co-

A C. B. A. C. teve, na pessoaite 
na-rua Coron<:1. Cabrita n. 221.

do coronel Kara, um colaborador
que formava em sua primeira li-íiiís"ta7carmcm' Ãtaíde

Numa camioneta pertencente a
Rádio Mauá viajavam, vários funcio-
nários daquela emissora rom destino
a cidade de Pau Grande, no Es-
lado dn Rio, onde tomariam parte
num "show". Nas proximidades dc
Parada Angélica, an entrar numa j,,,. >„,.,„ i„«..„„,i -,« « , ,
curva, o veiculo bateu num. aciden-1 ^^!mrt&H5S_Í5! 5. ^P."3! „d«cte do terreno, capotando espetacular-
mente e causando contusões c es-
coriações nas seguintes pessoas que
nele viajavam: Antônio da Silva, de
2D anos, solteiro, contra-regra, resi-
dente na Rua Bezerra de Menezes,
178; Procelina Nunes de Oliveira, de
37 anos, casada, eníermeira, resldcn-

Absolvidos
os comunistas

da Aeronáutica

x-n,a'ETAOI

MOTORISTAS ASSASSINOS
dos próprios colegas

SÃO PAULO, 15. (M.). Im-
portante descoberta acaba de ser
leila pela comissão incumbida de
rever os prontuários de motoris-
tas profissionais composta por
elementos do Palácio dos Campos
Elíseos e da Diretoria do Serviço
de Trânsito, Êsse órgão desmas-
carou uma quadrilha que duran-_
te muito fémpõ"èstêve -agindo
nesta capital, matando, de pre-
ferência, os próprios companhei-
ros de serviço, isto é, motoris-
Ias.,

A~r_ve4a ç ãa-cliegfiiL_ap_çon h e -

ler sido baleado, e caiu morto no,-
meio da rua.

Além desses casos, muitos ou»"'
tros seriam ainda de responsa»'-'
bilidade daquele grupo de facl- -V
noras, que encontravam na car-*-
ta de habilitação um meio par»-'lfigalizar as suas atividades cri-.;'
minosas, mesmo porque se dédU'P
cavam também à prática de rou>5-
bos.

Caridade São Vicente dc Paula. (M).

LARÁPIOS, À SOLTA,
NO CEARA'

FORTALEZA, IS - A população
está alarmada com o grande nume-

!ro dc perigosos gatunos que se achamcasa 3; na filha desta, Vilma Nu
"?* -de PAivcira' ?eJ? anos, _a_cordio-jsoltos aqui, procedentes de Pernam-

munisla" sente-se ha õBfigaçao nha, um combatente de escóL, um «wada.-artista, residente na Rua,01 '" p
de comunicar ao povo brasileiro'perfeito conhecedor e decifrado.!Sa' 103
o falecimento do coronel polonéa dos intrincados problemas comStamslaw Kara, oficial do Exerci-que o comunismo pretende nosto polonês no exílio, ocorrido do- dominar e iludir.mingo último, 10 de julho, em; Seu tirocínio, sua prática, seuban Paulo. ! conhecimento e sua vasta e só-
i U ilustre extinto, batalhado!' j lida cultura foram totalmenteincansável da causa da Dèmocra* postas a serviço do Brasil, por in-cia e das liberdades humanas, foi,! termédio da Cruzada Brasileiraem sua pátria, um herói na luta Anti-Comunista.contra o bolchevismo russo. Já Faleceu o cel. Slanislaw Kara

"Freixeirinha". Interrogado disse que
tt t — ti 1 _¦ 11, 11 I iJ'>iii|iniu, ¦,«-111 rtl 11111colegas estão a solta, agindo „,,,. ...
preferência nas residências. ÍM>. lldnde dos mesmos

e sua filha Encidc, de 13J17
dc preferência nas residências. (M).

ABUSO DE ENTORPECENTES
WASHINGTON IS _ Um médicodesta capital, acusado por uma mu-lher de aplicar estupefacientes em1seus clientes em doses maciças, com-pareceu ante a Comissão Judiciária

?, ._e_ad0«„ encarregada de apuraratividades ligados ao tráfico e usode drogas,
A vitima, uma loura sedutora decerca de quarenta anos, afirmou àcomissão senatorial que íôra obriga-da a mercantejar o corpo a fim depoder pagar ao dr. Harry Frieden.berg a quantia de 40.000 dólares quelhe devia pelo acúmulo de suas vi-sitas, à razão dc 5 dólares cadauma.
O dr. Friedenberg, convocado pa-ra depor ante a mesma comissão,

jogou um copo de água gelada nacabeça de um fotógrafo que se apro-
SÍmou para bater-lhe a fotografia.
Depois, apoderando-se ao jarro queestava ao lado do copo, brandiu-o

iç-om irritação tão grande que vários

0, 
(• 1 » idos Jornalistas presentes, en

promotor .ampaio apelara „___???•?» .pf«ip-tádamenet, foram

para o Tribunal Militar
Num

ás 9,30 horas de ontem, na Segunda vado
Auditoria da Aeronáutica, que se pro-
longou ate á madrugada de ontem,
os oficiais e sargentos da FAB de-
nunciados por atividades subversivas,
na Quinla Zona Aérea, íoram. absol-

cimento da reportagem às últimas
horas de ontem, após os primei-
ros passos dados pelo capitão Ro-
lim, da Casa Militar do gover-
nador, que íoi incumbido de ul-
timar os trabalhos e entrar em
entendimentos com a Delegacia
de Segurança Pessoal, para a pri-
são daqueles elementos, aponta-
dos como autores de latrocínio.

A revisão de prontuários feita
pela referida comissão resultou
na constatação de que cerca de
mil motoristas de praça registra-
ram antecedentes criminais. Pos-
feriormente, investigando a vida
de cada um, surgiram elementos
comprobatórios de que, pelo me-
nos quatro deles, estavam orga-
nizados em quadrilha, com o fim!
de roubar e matar seus próprios
companheiros.

Pelas informações colhidas, os
quatro motoristas suspeitos, que
já se encontram sob severa vigi-
láncia, seriam os responsáveis
pelo assassínio de Firmino Nas-
cimento Pontes, encontrado mor-embora re- \0 sòbre a ponte do Rio Jágúá-
vé, no interior de seu automóvel,
com um tiro na nuca. Êsse cri-
me ocorreu no mês de abril de
1950.

Outro crime atribuído aos qua

SEU PROBLEMA É DE
Respiração Nasal!

contemplados" com os respingos.
Confessou o irrascível facultativo queefetivamente, administrara à clien-

«„,» , - - • ite estupefacientes, mas em fracajulgamento que teve iniciojquantidade e como lhe fosse obser- .
que essa cliente mencionara 'ro motoristas ocorreu em janei"quatro a cinco visitas por dia, nos n> de 1950, na Vila Matilde, on-

últimos tempos", o dr. Friedenberg\^c *°í assassinado com vários ti-
explicou que nâo aplicava estupeía* Í-S de revólver o profissional do
cieritw «das as vêzcs que a visita* võíãhfé Léôriciõ Chiandotti, queIrhegnu a sair de seu rarrn, apósva. (F.P.),

Quand£i_todo5_ ns-remédios—
falharem, experimente"Rino-Pal"

que NÃO FÁLHÁ, porque
NÃO É REMÉDIO!

"RINO-PAL", conhecido e usa-
do por milhares de pessoas no
estrangeiro e agora no Brasil,
é um minúsculo, engenhoso apa-
relho ajustável no Interior do
vestibulo nasal. Maravilhoso!
Fácil de colocar e remover, não
incomoda absolutamente. Pode
ser usado á vontade, permanen-temente ou não, tanto de dia
como de noite, para abrir e con*
servar abertas as narinas, res-
tabeleeendo a respiração nasal
dificultada por complicações na-
sais, como Desvio do septo, ej-
treitamentn nasal, resfriados fre-
quentes, etc.
Atenção, esportistas!
Está provado que "RINO-PAt." éFator decisivo de vitória
nas competições, porque, pormuito ofegante que se torne arespiração, devido ao prolongadoesforço, o aparelho garante acontinuidade da respiração pelonariz e a bflea sempre fechada! .••RINO-PAL" destrói o cansaço!5 Tamanhos 1 grandes e pe*quenns) — Licenciado pela Saú*de Pública — I.o Prêmio, Roma,

1950. — Demonstrações <• apli-cações, pessoalmente, à RuaSanta Luzia, 799 - s/ 802 — RIODr. Paldo — Bas 9 às 12 etias 15 ás 18 hs. (73375)

l«

vidos, apesar do trabalho intenso
desenvolvido pelo promotor Nelson
Sampaio, tentando provar a culpabi-

Na ocasião passava pelo local ou
auto de praça chapa número 4-54-811,
dirigido por Ernesto dc Almeida Li-
ma, que socorreu as vitimas, trans-
portando-as aj Hospital do-Pronto
Socorro, onde foram medicadas, rc-
tirando-sc em segulnda. As autorida-
des policiais locais tiveram ciência
da ocorrência.

MORTO PELO TREM

LADRÕES DE AUTOMÓVEIS
EM MINAS

BELO HORIZONTE, 5 - Dois car-

S. LUIZ, 15 — Na descida do
em 1920, o cel. Kara lutara con-jeomo sempre vivera. Lutando emtra as forças soviéticas quando a-defesa de sua pátria, pela Demo-U,ÍL'_'n .„, , - , ,, ..
STSS? U< R- ^',inVadÍUÍSrada C PSlã UberLáe- A ban-l^rnt^riocom^í^r^O^q^rt
seu iieioico e sacrificado pais.\ deira da C. B. A. C. cobriu-se de1 mava para Teresina, atropelou umlao bravamente lutou, que foi luto, pelo infausto acontecimento.)lavrador que caminhava à margem
agraciado com diversas condeco-Das boas semcnleiras nascem os'da estrad!1- arrastando-o dezenas dc
rações das mais altas concedidas: bons frutos e, estamos certos queí"1.' ,™ctde™m 

&M T??10 
áú CGL StanÍSlaW Ka" l"u coS,íen,e0rPn 

* *"
uem o conciCLOiaiam, inclusive o ra irutilicara. cível AtéBrasil, com a Comenda da Ordem! Quando estiverem dominadas1 tios 

'não

do Cruzeiro do Sul. Sua vida, pie-le destruídas as forças satânicas,imorto- <M>
na de percalços, íoi toda ela de- do bolchevismo internacional,
votada a causa comum dc todo_|quando estiverem libertos 0= po-os que batalham no jront interna-; vos rusío e dos paises da Cot-
cional contra o bárbaro e abjeto| tina dc Ferro, serão convocados,
bochevismo ateu e materialista,! para a chamada final, os heróisdefendendo a causa justa da Li-; dessa luta gloriosa e santa, E,
Herdade e da Democracia. j quando chamarem o nome do coíto Brasil, o cel. Slanislaw Ka-1 ronel Stanisl
ra foi chefe, fundador e colabo-'derá
rador de diversas entidades de!

Assim, mereceram as graças da Se-
gunda Auditoria da Aeronáutica, os
Sfguintes acusados: major-aviador
Fortunato Câmara ele Oliveira, ca-;
pitão-aviador Otacilio Lupi, subofi-
cia' Mustaía Staicr e os sargentos

, , , Francisco Galhardo Lopes, Sebastião'ros foram roubados, ontem nesta, e.Min, rn.(. wii.-j., b-L.Vj - icapital. Acredita-se, por isso que foi|„"S C0Jta._-«Uardít Rom.ldo Per- \
organizada nova quadrilha de ladrõesI ,r"ut' 

José Rodrigues da Silva, Fe-
de automóvel, pois a antiga. comj1,c'° Coelho de Medeiros, Adolfo da
ação em todo o Estado, foi desba- Conceição, Walsh Enrich, Henri Mo-

irreconhe-
o momento, ns autorida-

conseguiram identificar o

DESAPARECEU A MOCA

ratada pela Policia. {Asp).

TRIPLO ATROPELAMENTO
BELO HORIZONTE, IS -- Na ci-

dade dc Itabira, uni caminhão do
Departam:nln dc Estradas dc Roda-
gens atropelou c matou uma senho-
ra e duas
iASP.).

crianças, seus filhos

Kara, éle respon-
PRESENTE.

(103715)

OPORTUNIDADE!
Eletricista

PRECISA-SE de um, capaz de se responsabilizar por
uma seção de serviços. Deverá ter conhecimento da rede
elétrica, da corrente contínua e de enrolamento de mo-
tores. Inútil candidatar-se se não estiver em condições.

Apresentar-se à Estrada Vicente de Carvalho, 730.
Falar com o sr. Salermo.

À
CIA. UlTlUeAS SA

(38365)

S. PAULO, 15 — As autoridades
policiais desta capital foram cientifi-
cadas pelo farmacêutico Eduardo Re-
7ende, residente na Rua Curuçá 607,
na Vila Maria dc que a sua filha
dc nome Zenaide, dc 22 anos, em-
barcara em Campinas, com destino
a esta capital, num ônibus do Ex-
presso Brasileiro e até o momento
não chegara a casa. O embarque
ocorreu ontem.

Antes dc Zenaidec mbarcar, tele-
Tonou para a família pedindo que, .
íôs-?m espera-la na Avenida são chamadas- (ASP->-

ASSALTADA A RESIDÊNCIA

FURTARAM OS FIOS
TELEFÔNICOS

reira de Lima,, Adão Corrêa da Silva,
Antônio Costa, Tertuliano Borges,.
Ielai Vale Machado, Antônio Bento'
Monteiro e Adão Rodrigues da Silva, |

O promotor Sampaio segundo cons-
; tou após "veredlctUm", apelará para
! o Superior Tribunal Militar, visto não
|se conformar com a decisão absolu-1
tória.

MAIS UM CARRO FURTADO
•V PAVW, 15 - O sr. Carlos

jto.ini, diretor dn jornal "Ultima
Hora", desta captai, queixou-se à

B. PAULO, 15 - A Companhia Fo]lcii de °-»c ,oí roubado o seu
Telefônica Brasileira informou que a automóvel, um Jaguar, príto, esta-
interrupção do circuito desta ^capital'cionado na Rua Itapiruá, defronte

ao número 326. {ASP.).

ARTE - HISTÓRIA - RELIGIÃO - DESLUMBRAMENTO

Visite hoje o

MUSEU CERA
para vários municípios paulistas e
o Estado do Paraná, ocorrida ontem,
foi devido ao furto de fios telefó-
nicos na posteação qu* atravessa o
alto da Lapa. Os circuitos foram res-
tabelecidos, mas o serviço sofreu gran-
de atraso em virtude do acumulo dc

CONTRABANDO DE CARROS

0 MOTIM NO MANICÔMIO

^ Porlo /tlcpre.' J.i — Pelo vapor"Fredrika", recentemente chegado aêste porto, íoram desembarcados al-
suns volumes, em cujo conherimen-
to constavam dc Iratores. Verificou-
se. no entanto, que eram autonin-
veis novos, modelo 1955. A carga foi, S. PAULO. 13 — As autoridades detida, aguardando-se a solução do

S, PAULO, 15 — Alguns detenloa policiais desta capital estão á pro- caso. {ASP.).
do Manicômio Judiciário de Franco eora dc uni audacioso indivíduo que
da Rocha amotinaram-se e passaram penetrou nn apartamento n. .17, ria OUTRO CASO
a praticar depredações. Agindo com Avenida São João, re.-idcncia de|
fúria, a fim de ganhar liberdade, -armem Pádua, dc onde conseguiu! Pórfo Alcprc. J5 — As animitla-
enfrentaram a guarnicán policia! rie furtar um cofre com vinte mil cru-ldej alfandegárias estão vigiando vá*
pernoite no Manicômio, a qual os "iros e jóias avulsas, tudo no va- rias estrada? que servem k fronlei-
conteve a tiros. Várias providências1'01" dc cinqüenta mil cruzeiros. (ASP.|ra do Brasi! com o Uruguai, es-

jperando apreender oito automóveis
DESARTICULADA

foram tomadas pelas autoridade;
o sr. Marrey Júnior, secretário da
Justiça, ao cientificar-se do fato, rie-

iterminou que fossem enviados ao lo-
cal todos os recursos necessários pi-ra ser restabelecida a ordem.

Com a presença dc reforços, os
ânimos foram serenado?, verifican-
do-se que o detento João Manoel
dos Santos, conhecido pela alcunha
rie "Deputado", havia perdido a vi-
d;, e que Sebastião dc Souza e Pau-
lo Pereira Trindade encontravam-se
feridos, O cabo da guarda Cánril-
rio Evangelista, de 31 anos. casado,

a quadrilha de ladrões
de automóveis

novos que teriam sido cnntrahandea-
dos via Montevidéu com procedeu-cia dos Estados Unidos.

Segundo a denúncia, êss»s carros
já teriam jido emplacados no Dis-
trito Federal. (ASP.).

„„_„.,,„„„.. FERIU-SE 0 LARAPIO
autoridades de São Leopoldo , „...,„ ,,,.-„, . . .
desbarataram Ima quadrilha de _.!• 1^™'," íAS-?i) 

--$1™ "i?r"
i i - j *¦ •*'« dado pe o -T. Jo^o Bailfu For-Jadroos de automóveis que vi- tim-t0. t£iticTút àAv P.caafmb„,r a agindo, nesta Capital e na- I802, as autoridades policiais rieõta

emresidenteia Travessa T-cs, em Fran- quela cidade vizinha. Os mel i-cidade prenderam, emro da Rocha ficou gravemente icn- an{ps fnram pi.-5ns qusnc|0 pic_ indivíduo dc nome Josp Moreira Fi-
t%Smm mniilíS. m \ 

* ""• tendiam fazer uma '•ligação di- "«>. de 2S anos. sem residência, que-ofrendn mutilações rie una das mãos. p( ,i automóvel mie esta- fôra ali c™ " '"'""o oc roubar.Apurou-sp que os aetcutns que con* , • -uiuiuuvei uul cm<i ,
seguiram evadlr-ie dr suas cela. \'a Pítaemnado no cruzamento rtc , -,,_,„„„,„
empregaram chaves falsas fabrica- -dasj-uas Sao Paulo c João Neve:-. ^ ," ,. „ 

" "brp 
„m, ,.., A,das ror fies mesmos . teriam d* São eles: Manuel Fagundes 

"u '
do ovados á fuga devido à alimen* da Silva e os irmãos Arno Josaiktação. tASP.j. shimik e Miguel Shimik.

num automóvel aue esta- L0" ,alí com. n 'n'u"o
cruzamento ^ontece porem, que o ladrão. ien.'—to. tentou fugir e.

obre uma
propriedade, ferindo-s».

O ladrão foi recolhido ao xadre*.
(M.) (ASP.)„ .

TUDOR PROCOPIU

DE

ITANDINHA
Visão, sem igual, como se vivas fossem, de figuras,

quadros e acontecimentos célebres, cenas

religiosas e bíblicas.

Inauguração HOJE, às 16 horas, junto com a l.a

Exposição de Indústria, Arte e História.

Aberto das 10 às 24 horas

(38029)
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CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho ds 1955

Advertência ao agitador
O sr Joáo Goulart julga-se em

situação de almejar a vice-pre-
sidência. Por enquanto tem di-
reito a isso pois se encontra em

pleno .gozo de seus direitos cí-
vicos. Mas não é certo que o es-
teja depois de encaminhados à

Justiça os inquéritos sobre o cri-
minoso esbanjamento dos fundos
do imposto sindical durante a

gestão janguista no Ministério
do Trabalho. Poderá estar en-
tão sub judice, tal como o sr.
Ademar de Barros.

O homem que o sr. Juscelino
Kubitschek escolheu como com-
panheiro de chapa não poderá
eximir-se da responsabilidade de
haver utilizado ou permitido que
fossem utilizados para fins de
sua política pessoal o dinheiro
dos trabalhadores entregue à sua
/guarda. Desse dinheiro o sr.
João Goulart terá de prestar con-
tas, mais cedo ou mais tarde.

Damos hoje na última página
• relação dos gastos, sem pres-
tação de contas legal, autoriza-
dos ou realizados durante a ad-
ministração João Goulart com os
recursos do imposto sindical. É
uma relação impressionante. À

primeira vista o fato poderia ser
interpretado como prova de que
o sr. Joáo Goulart não passa de
um mau administrador, um jo-
vem estancieiro erguido a uma
cadeira ministerial pela prote-
ção paternal do sr. Getúlio Var-
gas. Não se trata disso absolu-
tamente. A relação discriminada

dos gastos demonstra, mais uma
vez, que o dinheiro era aplicado
com finalidade politica e de agi-
tação social. Foram dispendidas

quantias astronômicas na prepa-
ração de comícios em prol do sa-
lário mínimo, transporte de ope-
rários para èsscs comícios, nos

planos 
"sindicalistas", etc.

Nas mãos do sr. João Goulart
os recursos do imposto se con-
verteram em elemento de luta
de classes para obtenção do sa-
lário mínimo e congressos sin-
ciicalistas de caráter nitidamente

político, em frente única com os
comunistas. Se o sr. João Gou-
Iart é desmenioriadó, nós não o
somos e nos encarregaremos de
recordar os episódios mais mar-
cantes de sua presença anti-so-
ciai no Ministério do Trabalho.

É êste o Jango que hoje se
apresenta candidato à vice-presi-
dência, isto é,-candidato a subs-
tituir o presidente da República
em tôdas as oportunidades e con-
diçôes previstas pela Constitui-
ção. Ê este o Jango que se aven-
tura a deitar regras sôbre o pa-
pel democrático das Forças Ar-
madas e a desafiar a imprensa

que denunciou no passado sua
conspiração "sindicalista".- Ilu-
dem-se os que pensam entorj^-
cer a opinião apresentando o sr.
João Goulart como elemento
bonzinho, convertido à democra-

cia e paladino da conciliação de
classes. Na primeira oportuni-
dade que tivesse, Jango desmen-
tiria essas ilusões. Desde agora
já fala em propugnar pela es-
cala móvel d* salários, um aper-
feiçoamento da revisão costu-
meira do salário mínimo, por-
que segundo a escala móvel -a

revisão de salário é automática.
Ê fato que o cargo de vice-

presidente não é executivo. Mas
poderá ser em qualquer emer-
géncia constitucional. Por ou-
tro lado, a sua simples eleição
para a vice-presidência lhe da-
rià a autoridade politüàuque lhe
falta, no momento, paTa chefiar
do Senado as agitações trabalhii-
tas no pais.

t V Y

Mas isso é uma questão futu-
ra. O problema atual, diante dos
fatos que denunciamos, e que são
do conhecimento do atual mi-
nistro do Trabalho, é um pro-
blema policial-judiciário. Pesam
sobre o sr. João Goulart acusa-
ções graves. Êle terá de defen-
der-se na Justiça e de prestar
contas do dinheiro dos trabalha-
dores, que utilizou em benefício
próprio para hoje disfarçar-se
em lider operário.

Antes de pensar em poder as-
cender ao segundo cargo da Re-
pública o sr. Goulart deve pres-
tar contas do dinheiro dos traba-
lhadores.

repartições públicas, supera às vezes o que de-
Ias seria licito esperar.

A multiplicidade de papéis destinados a con-
trolar a maioria das operações comerciais, cons-
titui um verdadeiro . suplício de que ninguém
está isento no país. Por constituir esta a regra
geral, a poucos ocorre protestar contra práticas
tão condenáveis.

Às vezes, porém, a complicação vai longe
de mais, como parece ettar acontecendo com
as importações. É pelo menos, o que faz sentir
a Federação do Comércio do Estado de São Pau-
lo, na representação que dirigiu às autoridades
contra a obrigatoriedade de "fatura pró-forma
visada" para a importação de mercadorias. O
controle do preço a que o documento visaria é
íeito, conforme demonstra, por vários outros do-
cumentos e repartições, numa redundância one-
rosa, que emperra desnecessariamente o inter-
câmbio de mercadorias. .

A entidade dos comerciantes de São Paulo,
conforme esclarece telegrama publicado no "Cor-

reio dos Estados", "preocupada com as práticas
burocráticas que dia a dia são adotadas pelo
poder público", sentiu-se no dever de solicitar
o reexame da matéria à Cacex.

1.° Caderno
siderará o pedido, desde que'esteja bem funda-
mentado.

O que é preciso é que semelhante Juízo te-
nha os seus serviços rigorosamente em dia e
que os presídios não se superlotem com senten-
ciados que já cumpriram sentença, por isso mes-
mo ocupando lugares de outros que lá já deviam
estar e que só não estão porque não são captu-
rados, sob pretexto de para eles não haver aco-
modações.

INSTITUTOS
Féz ótima impressão e causou alguma sur-

presa o discurso com que se empossou o novo
presidente do Instituto Brasileiro do Café. Os
elogios e a surpresa não se referem, natural-
mente, aos conceitos emitidos sôbre a política
cafeeira: pois esta costuma ser um livro de mis-
térios, sete vezes sigiloso, para os leigos. Mas
causou impressão tão favorável o trecho do dis-' 
curso" em qur o novo presidente focalizou mais
uma tarefa do Instituto: a de cuidar do hein-es-
tar e das condiçõesdevjda dos.trabalhadores

—na—cultura "do-cãfe,

É, salvo engano, a primeira vez que pre-
sidente de um do; grandes institutos de econo-
mia dirigida se refere a ésse assunto. Ou já se
ouviu, porventura, um presidente do Instituto do
Açúcar e do Álcool referir-se ao padrão de vida
dos operários empregados pelos seus amigos usi-
neiros? Ou já houve presidente do Instituto do
Sai, preocupado com o salário e a habitação dos
trabalhadores na terra do sr. Café Filho ?

No entanto esses institutos foram criação
da legislação estado-novista. Teriam sido, con-
forme as declarações da época, o primeiro pas-
so para o estabelecimento, no Brasil, dc uma
economia corporativista à maneira da qne Mus-
solini pretendia criar na Itália. Ainda existe ne-
les um vestígio do intuito inicial: a presença, nos
conselhos, de número igual de fornecedores c usi-
neiros, etc. Pois pela representação igualitária
pretendia o corporativismo fascista garantir a
justiça social e a paz social. Mas o intuito não
foi sincero. O getulismo nunca pensou em rea-
lizar o que prometera: com efeito, nos conselhos
dos institutos, os representantes dos trabalhado-
res nas respectivas culturas e indústrias não tèin
representação igual à dos empregadores; ao con-
trário, não tem representação nenhuma.

As conseqüências, não era preciso esperá-las
por_muito tempo. Os institutos, em vez de cons-
tituir núcleos de pacificação social, tornaram-se
instrumentos dos desejos protecionistas das res-
pectivas culturas e indústrias. Dos trabalhadores
náS( usinas dc açúcar só se lembra o Instituto do
Açúcar e do Álcool quando pretende impor au-
mento dos seus preços monopolístiços, Fala, en-
tão, da miséria do povo nordestino: mas não é
êste que receberá os lucros majorados,

# * *

O esquecimento total das. promessas dema-
gôgicas também explica a administração dos
Institutos de Previdência Social por funciona-
rios ministeriais, em vez de conselhos com re-
presentação igual de empregadores e emprega-
dos. E ainda na COFAP, criada em 1951, os
consumidores têm, entre tantos representantes, só
tim único voto. O que explica muita coisa.

Tópicos & Notícias
O TEMPO ~ Previsões para o Distrito

Federal — Tempo bom. Nevoeiro. Temps-
ratura estável. Ventos de. Sul, frescos. Máxi-
»na 24.2, Mínima 15.7. (Serviço de Meteoro-
logia do Ministério da Agricultura).

Autonomia contra o povo
Se outros argumentos não multassem con-

tra a decretação da autonomia do Distrito Fe-
deral, o procedimento indecoroso da Câmara
Municipal, ontem, aprovando de cambulhada
as medidas mais esdrúxulas consubstanciadas
nutri substitutivo da Comissão de Finanças, se-
ria mais que suficiente para que o povo carioca
reconhecesse o perigo de eleger o seu prefeito
entre os politicóides que se a.ssenhurearam dos
postos eletivos da capital da República.

Sem o menor vislumbre de espirito público,
8 maioria dos vereadores que ontem votaram se-
melhante monstruosidade faz um contraste cho-
cante com a atitude dos marítimos e de tantas
outras classes, que desistiram da greve já ar-
ticulada e adiaram as suas reivindicações pa-
ra depois do Congresso Eucaristico.

Os vereadores, mais sôfregos e destempera-
dos, aproveitaram justamente o espirito de festa
em que se encontra o povo, para apunhalá-lo
pelas costas, votando alteração do código tri-
butário sem discussões plenas de tão importan-
te medida, alterações no Tribunal de Contas da
Municipalidade, emissão de apólices, transfor-
mação de contratados em extranumerários, au-
mento dos proventos rios secretários-gerais, uma
orgia de esbanjamento dos dinheiros munici-
pais, como se a vida no Distrito Federal não
íôrsè já essa coisa escorchante que todos pade-
cemos.

Com semelhantes vereadores o "governo de
austeridade" que aí está só poderá determinar
• veto integral do prefeito a semelhante imora-

lidade e apelar para oe senadores no sentido de
que seja mantido o ato moralizador.

Também à Câmara dos Deputados e ao Se-
nado seria lícito pedir um substitutivo a ésse
projeto de autonomia, uma emenda constitucio-
nal que substituísse essa Câmara dos Vereado-
res por uma assembléia digna da capital da Re-
pública, constituída de técnicos e especialistas,
imbuídos de espírito público, com folha corrida"
na moral administrativa e realmente capazes
de estudar e propor as medidas úteis e decen-
tes para benefício do Rio de Janeiro.

¦A grande diferença 
' ¦

A seção de Economia & Finanças apresen-
ta hoje alguns dados sobre as inversões de uma
empresa petrolífera norte-americana no ano de
1954. Vemos que cerca de 32% de seus invés-
timentos em perfurações foram praticamente
perdidos, pois resultaram em poços secos. Aí
está algo de muito ilustrativo quanto à economia
petrolífera, traduzindo bem 

"a 
margem de risco

e de incerteza no ramo.
Para que uma empresa possa correr ò risco

de uma perda de 32% do investido é necessário
que conte com enormes recursos. Se tiver fun-
dos limitados ou se não puder suportar por cer-
to tempo uma incidência de insucessos desse ti-
po estará fadada a encerrar suas atividades em
prazo não muito longo.. O mesmo se dá quando
é o Estado que se lança à exploração do óleo.
A diferença — ah, a grande diferença! — está
em que o Estado não encena suas atividades,
mas descarrega sôbre os consumidores os ônus
do risco e das perdas.

Em matéria de petróleo a maior economia
está realmente em lançar à aventura o capital
privado, que pela própria natureza arma-se
bem não só para diminuir a margem de risco,
mas também para suportá-la por tempo conve-
niente sem ônus para os consumidores.

Questão de lugar
Em boa memória ainda temos a atitude do

sr. Horácio Lafer, quando ministro da Fazenda,
batendo-se com intransigência salutar pelo equi-
líbrio orçamentário e pedindo aos deputarios;
encarecidamente, que não apresentassem emen-
das ao orçamento.

Acontece, porém, que o sr. Horácio Lafer,
na sessão de ontem da bancada paulista, sugeriu
aos seus colegas a conveniência de propor o
maior número de emendas, para garantir a si-
tuação de Sâo Paulo no orçamento da União.
Maior número de emendas significa, porém,
maior despesa e, daí, perigo para o equilíbrio
orçamentário. Já se vê que a colocação em lu-
gares diferentes, na poltrona dc ministro ou na
de deputado, sugere idéias financeiras diferen-
tes, o que lembra engraçada cena de uma come-
dia de Courteline:

Um advogado, defendendo réu perante o
tribunal do júri de Paris, descreveu seu consti-
luinte como o mais infeliz dós mortais, vítima
das circunstâncias, digno da comiseração geral
e de absolvição imediata — quando um contínuo
lhe entregou o bilhete de nomeação para pro-
motor público, Desceu do seu lugar, subiu para
o do Ministério Público, e continuou o discurso
interrompido: "Êste miserável, êste monstro que
os senhores têm rie condenar, impiedosamente
à pena máxima..."

Rua da Misericórdia, 41
O superintendente das obra; de Santa En-

grácia. na Rua da Misericórdia, 41, edificio que
a Prefeitura constrói fora do alinhamento, con-
testa ter havido ali desvio de verbas ou rie ma-
terial. "Apenas, acrescenta, algumas contas já
visadas pela administração anterior — Dulcidio
Cárdoso-Mário Cabral — não estavam corre-
tas. Por isso fiz investigações, tendo os meus
antecessores, uma vez descoberto o engano, re-
tirado os uistos apostos nas faturas para o com-
petente pague-se. De resto, não houve nada".

Mas, então, não teria havido necessidade do
prefeito designar uma comissão de peritos para
fazer o levantamento total dc todo o material
existente no prédio. Como medida de cautela e
moralidade administrativa, o prefeito ordenou
inquérito. As contas vão a cerca dc onze mi-
lhões de cruzeiros e só seráo liquidadas depois
de comprovado que o material foi realmente
entregue e empregado na construção. E o eleva-
dor pelo qual se fizeram vários pagamentos?

O superintendente, através das lunetas rie
Pangloss, acha que não houve nada.

Execuções criminais
O Juízo de Direito Privativo das Execuções

Criminais é criação de 1946. Pelo levantamento
e conclusão do fichário indicativo das datas do
término de penas dos réus presos, vê-se que pou-
co a pouco vão desaparecendo as causas prin-
cipais do retardamento, ou da omissão, na expe-
diçào de alvarás de liberdade ria data prevista,
c que, tal o acúmulo do expediente, ainda acon-
tece.

Por outro lado, houve a iniciativa da revi-

são de todos os processos ali existentes — mi-
lhares dos quais se encontram irregularmente
parados — tendo sido examinados em junho íin-
do 230, dos quais 18 foram pelo juiz auxiliar de-
signado pelo presidente do Tribunal de Justiça.

Não é serviço simples que se faça rápida-
mente. Por se tratar da verificação de grande
massa de processos — o que uma só pessoa não
faria senão em alguns anos, quer o titular da
Vara mais juizes auxiliares. O Tribunal con-

Conflitos evitáveis
Um processo, desses que são publicados no

Diário da Justiça sem que a opinião pública dê-
les tome conhecimento, acaba de dar-nos notí-
cia de um conflito entre duas autoridades. O
assunto náo é dos mais raros, mas sempre dá
que pensar.

Estribando-se no artigo 3 da Lei n° 1.639,
de 14 de julho de 1953, o ministro da Justiça
fêz uma exposição de motivos ao presidente da
República, sugerindo que os funcionários am-
parados pelo artigo 2 da Lei n° 705 fossem auto-
máticamente incluídos na classe L, da carreira
de comissário. E o presidente da República, em
despacho, autorizou a providência. ,•No entanto, os,funcionários'em causa pre-
cisaram ir à Justiça, pedindo que, em confor-
midade com o artigo 3 da Lei n° 1.639, de 14
de julho de 1953, fossem automaticamente In-
cluídos na classe L, da carreira de comissário..,
Como?. Por .quê?

! O processo inicialmente mencionado dá a
solução do mistério. Contém uma carta do juiz,
exigindo a entrega dos autos do processo ad-
miriistratiyo, retido pela autoridade que se ne-
ga a executar o despacho do chefe do Estado e
a lei. A autoridade no caso é aquela, exatamen-
te, à qual estão subordinados os .funcionários que
deveriam ser, conforme a vontade do Congresso
Nacional, incluídos na carreira de comissários...

Os conflitos entre autoridades sempre são
lamentáveis. Sobretudo porque são evitáveis.
Sobretudo é euitobilíssiino, para criar êste su-
perlativo, um conflito entre a Presidência da
República e o Departamento Federal de Segu-
rança Pública, subordinado àquela: pois a Poli-
cia existe para executar a lei, mas não para de-
sobedecer ao presidente da República, ao minis-
tro da Justiça e ao Congresso Nacional.

economia & Fm Ancas
TRIBUTAÇÃO

Voltamos ao problema da tributação, tão sério se nos aíi-
gura êle no momento presente. Referimo-nos aos diversos
projetos em curso no Congresso sôbre taxação fiscal, que játivemos ocasião de abordar por mais de uma vez nestas co-lunas. . /

Realmente, tem o Congresso agora a decidir não apenassobre a proposta orçamentaria para 1956, como ainda sôbreos lucros extraordinários e sôbre a prorrogação do programade reaparelhamento. Além disso, existem outros projetos demenor vulto a solicitar a atenção do Legislativo, todos elesImplicando em maior carga fiscal.
A estrutura tributária do país e o impacto fiscal que-descarrega sôbre os agentes econômicos são por demais co-nnecidos em seus aspectos gerais. A primeira, por sua com-

plexidade, representa verdadeiro elemento de sevícia do con-mbuinte e_ o segundo um elemento constante de perturbação^ da expansão econômica nacional. No momento presente, con-siderados todos os projetos em curso no Congresso teremos,sem duvida, uma carga adicional de imposição fiscal de fortecontextura. Deve, portanto, o Legislativo ponderar com amáxima cautela os diversos projetos existentes, analisando-osem conjunto e pesquisando sobre os prováveis efeitos que te-rao na estrutura .econômica do país. Impõe-se, para isso. aconstituição de uma comissão mista das duas Casas, devida-mente assessorada.
Um rápido exame da estrutura de nossa tributação pare-ce mostrar que a taxação, indireta, somada à inflação, já des-

dêsteg%Snírnn?rnCOílSwmÍCÍOr "rta preJsão além <k capacidade
!S?* j 1utro ytyi,° .gravame da renda poderá atineir ¦
profundamente o nível de inversões das empresas. Quando se
bem Kff' produçf° fm>.e tMM »s atividades cl!
SnHan° *£*&> 

Ís5e aspecto é. de importância secundária.
2r23- P°re•5, as er?PTêsas Piadas desempenham um napel determinado,no ritmo,conjuntural e na própria evolução
S" d° Paif nao tó porque desconsidera importa-

çia do nível global de inversões que efetivam. E entre irôs. esse aspecto é duplamente importante, pois enfrentamos osério problema da baixa produtividade cremamos 
°

Desestimularia a inversão de capitais
nacionais e estrangeiros

Críticas ao projeto do deputado Carlos Lacerda contra
as ações ao portador

SAO PAULO, 15, (Asp). A
propósito de projeto de lei apre-
sentado à Câmara dos Deputados,
pelo sr. Carlos Lacerda, propon-
do a extinção das ações ao por-
tador, ouvimos o parecer do -sr.
Ernesto Tomanik, diretor da Bôl-
sa de Valores dc São Paulo, que
inicialmente observou que 

"o

mesmo não teria o efeito deseja-
cio, vindo trazer maiores dificul-
dsdes aos atrativos para os ca-
pitais nacionais e estrangeiros
rie que tanto necessita o Brasil".
Assinalou, ainda, ser "sabido que
a participação de maior nume-
ro de economias nos empreendi-
mentos públicos e particulares se
faz através das obrigações e dos
próprios capitais [ações) das em-
presas, participação essa que é
cada vez mais exigida pelo pro-
gresso".

Continuou o sr. Ernesto To-
manik: "Foi a experiência que
determinou as normas-pelas quais

CHEFE DO GABINETE DO I.B.C.
Tomou posse ontem,o catei-

cultor Plinio Prado
f O presidente do Instituto Brasileiro
do Café convidou para a cheíi-a do seu
gabinete o cafeicultor paulista sr,
Plinio de Caslro Prado, que aceitou
tendo ontem tomado posse do cargo-
O sr. Castro Prado é antigo lavrador
da zona de Dlvinópplis, membro da
Sociedade Rural Brasil, da qual íoi
diretor, e diretor da Cooperativa Cen-
¦xal de São Paulo.

BANCO DO COMÉRCIO S/A
O mais antigo desta praça

P.ua do Ouvidor, 93/95

Pingos & Respingos

¦os capitais disponíveis devem ser
carreados para as empresas que,
transformadas em sociedades anô-
nimas, podem proceder ao que
chamamos hoje de democratiza-
ção do capital, ao qual concor-
rem grandes e pequenos e o que
possibilitou a enorme transfor-
mação da economia mundial. E,
o fator mais decisivo pára aque-
Ia transformação foi a partici-
pação anônima através das ações
so portador. Não nego que ,exis-
tam empresas de caráter nacio-
nal que não devam ou não pos-
sám ter acionistas ao portador,
(quer dizer, que se conservam nó
anonimato)"."Não 

podemos nem mesmo cri-
ticar aquelas chamadas sociedá-
ries anônimas de poucos acionis-
tas ou de família, nas quais exis
tam muitas vezes somente'um
acionista potencial. Sabemos e
temos tido vários exemplos de
grandes empresas que só distri-
buiram suas ações ao público
após vencida a fase duvidosa do
empreendimento. Não queremos
excluir outros, porém, que sefa-
voreceram da condição de socie-
dade anônima para outros recur-
sos ou .mesmo expediente de or-
dem fiscal'.'. .

"Penso, portanto, que o assun-
to é oportuno e deve ser estuda-
do. porém, na forma de se cias-
si ficar os ramos para o efeito do
próprio imposto de renda, assim
como as condições mínimas para
a sociedade anônima"."Impedir a ação ao portador,
por ora, em nosso país, seria re-
grédir pelo desestímulo e desen-
corajamento à inversão de capi-
tais' nos empreendimentos que
proporcionam a riqueza da na-
ção". .

CHANCHADA

TERÃO DE PRESTAR CONCURSO
Os interinos do Banco de Desen-

volvimento Econômico
Chegou praticamente ao termo tr

O Serviço de Segurança da Policia 
^^^«enío^^S
mico impetraram contra a suá Admide São Paulo íar. recomendações aoj

público para que se defenda contra pos.
siveis assaltos. Ela, Polícia, nada po-
de lazer. Entre outras recomendações

nistração e através da qual desejavam
suas efetivações sem a realização dos
concursos, como determina a lei. O

(textual): "Se algum estranho o abor- juij. de Direito da Ia. Vara da Fa-
dar no caminho para pedir um fós-Uenda Pública, em sentença, acaba de
foro ou uma informação, mantenha- j negar mandado de segurança Impe-
o A distância, seja ríspido, mal edu- trado por vários interinos,
cado mesmo." | Entre outras considerações, o juiz,

Só falia a Policia aconselhar ao1 fundamentando a ilegalidade do pe-
transeunte, abordado pelo desconheci- dido, assinalou que os funcionários
do (que pode ser um assaltante), que interinos já loram mais do oue bene-
lhe dê um tiro. Isto liquidará o as- £tóados com ° exerdci° do carf0'

pois que no mesmo tiveram a oportu-sunto,

Sjí ¥ #

O tal Serviço dc Segurança prevê,
também, o raso de estar o transeun-
te desarmado. A êste adverte: "Na
iminência de um assalto, se não puder
reagir com vantagem, grite, chame a
Policia, alerte a vizinhança, torra e
fuja. Nem sempre a fuga é covar-'
dia."

Cmrw neste .caso, concluimos nós
Fugir a Policia, ao seu dever de po-

nidade de uma longa prática e per-
ceberam os vencimentos a que tinham
direito durante a interinidade. A efe-
tivação, no entanto, só pode ser feita
como regula taxativamente a lei
1,584, dc 27 dc março de 1352, que
veda "a adm:«são, a qualquer título,
sem prévio concurso de provas". "A

realização de um concurso interno,
segundo o desejo dos Impetrantes, é

| inconstitucional, pois qúe fere os
mais comezinhos di-reitos de igual-
dade dos cidadãos perante a lei (art.
141. I 1" da. Constituição) e seria um

lidar e declará-lo em público, náo desrespeito aos princípios de equani-
é rovardia; ao contrário, é ter muita' midade do regime democrático".

Os concursos públicos para preen-
ciumento dos lugares no B.N.D.E. já
estão sendo regularmente feitos pelo

coragem. Ou não é?

# * #
„ »,' , tv x. „ ,„• DASP e alguns deles já em {ase de
De Black Hiver Falls, Wisconsln conclu$an.

Burocracia redundante
A imaginação dos burocratas, no afà de

complicar a vida dos que, embora trabalhando
no campo da iniciativa privada, dependem dair.

(U. S. A.): "Empenharam-se em luta
corpo o rorpri Joel Huber p Charles
Burdirk, ambos de Rn anos de idade,'
em disputa à afeição de uma mu-
lher."

Sc eU. o pivnt, é jovem ou, mes-
mo halzaqueaní, não deve preferir
qualquer dos apaixonados rie oitenta,
mas metade de cada um. Dois de qua-
renta darão "no vinte".

# #
Foi adiada a "Parada Musical Adhe-

mar de Barros", programada para nn-
tem. Nâo ficaram prontos ns num'-
ros que falam da candidatura pesse-
pista.

Admira que as "bossas" adhemarls-
Us não tenham termina-ln as letras:
há tanta rima para Chevrolet!

* *
Impressão dn sr. Fernandes Tavora

sôbre a campanha do mann Juarez:"Juarez vai fazer uma revolução no
plano nacional, muito maior que a do
Jânio Quadros."

— Uma revolução? ou mais uma.
Éle, desde tenente, não tem feito ou-
tra coisa. Prática é ali!

Çyriuu» ii Ci».

BANCO RIBEIRO JUNQUEIRA S.A.
RUA DA QUITANDA, 70 - 72

RUA CHILE, .15

PERSONALIDADES BRA-
SILEIRAS CONDECORA-

DAS POR OCASIÃO
D014 DE JULHO

Aproveito meus poucos dias de
Rio para ir a um teatro, e a peça
que se estréia .aqui fêz um enorme
sucesso eni S. Paulo: "Santa Mar-
ta Fabril S. A.". A explicação
desse êxito é fácil, por se tratar
dc uma sátira violenta a certo se-
tor da burguesia paulista, envol-
vendo, inclusive, sua participação
no Movimento Constitucionalista
e sua posterior recomposição com
o governo federal. Nosso teatro
dc comédia vive tão longe Hos te-
mas políticos e sociais quc uma
tal peça só poderia despertar in
terêsse; principalmente em São
Paulo.

O que não me impedirá de dizer
o que me pareceu horrivelmente
chocante na peça: sua baixa qua'
lidade literária. Ê mais do que
ruim, é francamente reles. Uma
ou outra passagem de espírito não
dá para erguer seu nível. A psr
cologia dos personagens é marca^
da de maneira primária, grossei
ra, infantil. O vilão burguês, náo
contente de fazer suas marotejras
faz questão de explicar que está
agindo assim porque é um hipo-
crita... fala "à 

parte", para que o
público não tenha a menor dúvida
No plano político e no plano, côn-
jugal éle é desnecessariamente tor-
pe, e tão óbvio quc perde o ca-
ráter humano. Declara, sem nin-
guém lhe perguntar nada. que
gosta mais da fábrica. íonte de di-
nheiro, que de sua mãe.., No fi-
nal-a herdeira rica, de 22 anos,
foge com o filho do contramestre,
sem qualquer necessidade; e sua
mãe, juntamente com um amante
aposentado, bebe champaenc e dá
um "morra" à fábrica. É tolo, é
bobo, é por demais bobo e tolo.

Ainda que explicável, acho de-
piimente para nosso nível' cultu-
ral o sucesso de uma tal peça. Ela
c indigna dc seu autor, que já pro-
vou ser capaz dc coisas bem me-
lhores. É indigna do Teatro Bra-
sileiro dc Comédia que, se tivesse
uma direção intelectualmente res-
ponsávcl, não poderia aceitar uma
tal chanchada. Dá pena ver uma
tal baboseira tão heni dirigida, tão
bem marcada por Adolfo Ccli e
tão bem interpretada por um con-
junto dc tão boa qualidade em quc
domina, pela incotnparável magia
de sua graça, de sua beleza e de
sua impressionante cla^e «lc artis-
ta, a nossa querida Tonia Car-
rcro. Adio especialmente lamen-
távcl que unia companhia como o
TBC accile isso. Há uni nível in-
telectual abaixo do qual não se
pode descer sem vergonha, sejam
quais forem os objetivos poli-
ticos — no caso uma justificação
da ditadura e uni sesianismo ba-
rafo, primário e que chega tarde.

Sei que não é simpático escre-
ver essas coisas, mas quero deixar
aqui o meu inútil protesto. Do
ponto de vista intelectual a pega é
indecente e eu ficaria dc mau htt-
mor unia semana inteira sr não
dissesse isso. Tenha paciência,
doutor Abílio.

R.B.

1 - NOTAS NACIONAIS

1) SSo Paulo: Renda, investimentos
e capital

Segundo pesquisas econômicas te-
centes, o Estado de Sâo Paulo.apre-
sentava, em 1952, o seguinte pano-rama: .

CrS bilhões

Renda  109,0 .
Investimento bruto .. 34,1
Estoque de capital... 298,0

i) Brasil: Balanço de comércio

USS milhões

195" .' .. .. 107,7
1?51 -467,4
1952 -, _ 708,1)
1953 fiç)i6

Hesultado global .. —998,1

II - NOTAS INTERNACIONAIS

1) Estados Unido»: Safra de trigo

DEFINITIVAMENTE SUPERADA
A CRISE DA BORRACHA

Autorizado a importação, da
Indonésia, de 14 mil toneladas

do produto
O sr. Luiz Cacciatore, diretor

do Banco da Amazônia, decla-
rou a imprensa que, mercê dor,
bons ofícios do ministro José
Mana Whitaker está definitiva-
mente superada a crise da bor-
racha que se esboçava, com a
conseqüente paralisação da in-
dústria.

A CaTteira de Câmbio do
Banco do Brasil _ disse — jáforneceu a necessária cobertura
para a importação de 14 mil to-
neladas de borracha natural da
indonésia, devendo os primei-ros embarques serem processa-dos nos próximos dias. A tran-
sacio importa em 12 milhões de
dolares-convênio com a Holan-
da.

Èm junho último os triticultorei
norte-americanos optaram novamente,
pelo controle oficial e sustentaçíó da
paridade. Assim, para 1956, semearão
com trigo apenas J5 milhões de"acres" e obterão uma garantia de
76 % da paridade, o que dá para o
produto um preço sustentado de US|
1,81 por bushel. Essa cotação é lníe-
rlor à que vigora para a presentosafra: USS 2,06 por bushel.

2) Nova Zelândia: Preço mínimo
para a carne,

O govêi-no neo-zelandês vem de
adotar o processo dos preços minimsi
de exportação, estabelecendo uma co«tação mínima para a carne exportada.
A justificativa foi a existência da
uma procura concentrada e dirigida
contra os preços naturais do produto,

III — PETRÓLEO

Estados Unidos: Poços secos

As estatísticas apresentadas pelaHumble OU ând Refining Comp., do
Texas, r.tvelam que em 1954 a empre-
sa empregou 108,6 miihfies em no-
vas perfurações, Desse total nada me-
nos de USS 35 milhões foram gastosem poços secos, o que representou
cerca de 32 % do investimento total,
E considera a empresa muito felii .
êsse resultado, já que nos anteriorei
a percentagem íoi mais elevada.

IV - DOCUMENTÁRIO ESTA-
T1STICO

Cia. Siderúrgica Nacional - 1951

Minério retirado de jazidas própriai

Toneladas

Hematita 600.003
Itabirito silicoso 6.293
Minério de manganês ,. 1.020
Dolomita gi,630
Calcário 91.354

(Para outras informações sôbre Co-
mérclo e Produçgo, vejam, no 2« Ca-
demo, a secção "Vida Comercial").

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organtzaçSo bancária.

Dificuldades na regulamentação
do café

Por Frank Amau, correspondente
do "Correio da Manhã"

FALECEU 0 DEPUTADO
JOSÉ CONDE SOBRAL

ARACAJU, 15. (M.). Faleceu
hoje o deputado federal José
Conde Sobral, devendo o corpo
ser transportado ainda hoje para
a cidade de Itaporanga, onde se-
rá sepultado.

Vor ocasião da comemoração da
Festa Nacional francesa, três persa-
nalidades brasileiras foram condeco-
radas pelo embaixador da França.
O dr. Dfolindo Augusto de Nunes
Ccuto, diretor do Instituto de Neuro-I SIDNEY, 15. Terminou hoje a gre
logia da Universidade do Brasil e Ví que inpediu a circulação drs jor-' MeSltlO tempo i|lie a
o dr. Villamor Amaral, advogado, re-; nais dc Sidney por vários dias, após, O sr. Prcbiscll em SCgUlda accn
ceberam a comenda da Legião de acordo entre os trabalhadores e os tuou que .1 restrição dos mercado

TERMINOU A GREVE DOS
JORNAIS EM SIDNEY

BONN, 12-0 Neue Zürcher
Zciítuig — um dos órgãos mais
competentes da Europa, e espe-
cialmente bem informado no se-
tor econômico informa de Lon-
dres, que, segundo os meios com-
petentes o Acordo formulado em
Nova Orleans para estabelecer
cotas para os países produtores
rie caie se encontra em sérias di-
ficuldades. Assinala o N. Z. Z.
que divergências. entre o minis-
tro Whitaker e o presidente do
Instituto do Café resultaram na
demissão do último.

Os meios londrinos atribuem a

VISÃO'SEGURA,, (.;
BOAVISTA DE SEGUROS

A SITUAÇÃO ECONÔMICA
DA AMÉRICA LATINA

GENEBRA, 15. O Conselho
Econômico e Social das Na-
qões Unidas, onde prossegue o
debate geral sóbre a situação
econômica mundial, ouviu ontem
o sr
executivo

esta evolução a probabilidade de
uma politica cafeeira muito mais
suave em relação ao preço da
rubiácea. A posição do senhor
Whitaker; conforme estes círculos
se baseia no inconveniente de
qualquer "união!' sôbre o café,
sem os produtores ' africanos e
sem o escoamento dos estoques
já acuml/idos. O ministro teria
evidenciado tendência de não-fi-
xar os preços do café. Finalmen-
te, se considera.que o Brasil não
está satisfeito com as cotas pre-
vistas, porque no cálculo das
mesmas não foram considerados
os milhões de sacas de café em
estoque.

Nestas condições, a fraqueza
do preço do café se explicaria
pelos motivos acima expostos, e
os meios londrinos prevêm para
o futuro próximo uma situação
difícil para o café.

INOVAÇÃO BRASILEIRA: SILO DE
DUPLO VENTILAÇÃO

O engenheiro Mauro Cabral es-
tèvc presente à última reunião do

Raul Prcbisch, secretário Iconselho diretor da Associação

da Comissão Econômi-J Qomecial, a fim dc informar os

ca para a América Latina, o qual
declarou que havia sérias razões

para encarar com inquietação as

perspectivas dos países dessa re-

gião geográfica, 
"a despeito das

premissas favoráveis agindo nas
economias de numerosos paises, o
ritmo de desenvolvimento na Amé-
rica Latina continua bastante re-
dttzido, salvo para os países ex-

portadores dc café e cacau".
O orador acrescentou que as

razões dessa situação desfavorá-
vel residiam notadamente 110 au

resultados dos estudos que, há
dois anos, vinha realizando 110 sen-
tido dc estabelecer uma indústria
nacional dc silos e armazéns, ês-
ses estudos culminaram agora com
o projeto de um tipo de silo me-
tálico dc dupla ventilação, e que
poderá representar, ao que tudo
indica, a solução brasileira para
o problema do armazenamento de
cereais, Para a criação do novo
silo muito contribuiu a experien-
cia do sr. Jacques Agènie, que
durante 30 anos serviu na União

mento excepcionalmente rápido da | 
das Cooperativas dc França como

população. Indicou quc os países|«pecialista em cereais.
Acentuou ainda quc foi con-e-

gtiido um silo dc ventilação con-
tínua sem equipamento paia esse

da América Latina são obrigai los
a se industrializar, para absorver
a mão-de-obra excedente, e que a
industrialização apresenta o imen-
so problema da formação proíis-
síonal. O sr. Prcbisch acha quc é
necessário aumentar a taxa de
capitalização. É certo, afirmou,
quc há um movimento negativo dc
capitais da América Latina. A
produção agrícola e a produtivi-
dade devem ser desenvolvidas ao

indústria.

Honra em grau dc oficial. j proprietários. Sairá hoje pela última
Na mesma ocasião o sr. João Ja-jvez o "Clarion", folha tirada pelos

br,ur, diretor do jornal "O Noticioso", j grevistas durante o movimento. A
fru nomeado comendador da Ordem, greve começou na redação do "Daily
do Nlcham Iftíkar.

Dentre a numerosa assistência, en-;
contravam-se Sua Bealitude Máxi-
mo TV. patriarca de Antlocha e o
general CarpenUer, comandante daj
NATO tom: ê

Mirror". a 24 de junho, quando uma
parte dos empregados, contrariando
instruções do sindicato, cruzou os
braços em protesto con'ra um aumen-
to de salários que nSo correspondia

f

de importação dos paises indus-
trializados cria um problema cri-
tico, e que as medidas protecionis-
tas acarretam necessariamente me-
didas de represália. O orador acen-
tuou. doutra parte, que a assis-
téncia técnica exige prioridades
0BJsmmm} •"* 4?«PjL

fim, uma vez que tudo é feito bio-
logicamente pelo próprio grão, ou
pela ação do calor externo. O silo
também não possui câmara de se-
cagem, sendo que,éle mesmo seca,
expurga c conserva os cereais por
tempo ilimitado. A Associação Co-
mercial examinará o projeto.

EMIGRANTES JAPONESES
PARA 0 BRASIL

TÓQUIO, 15. Outro grupo de lí>9
errigrantes Japoneses partiu hoje de
Kr.be, a oeste do Japão, a bordo do
navio holandês "TJitjaengka", de
10.952 toneladas, com destino ao Bra-
sil, Paraguai e Argentina. Trata-se
dn quinto grupo de emigrante! a se-
guir para a América do Sul, nas
termos do programa de imigraçio do

m
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CHEGA HOJE AO RIO 0 LEGADO PONTIFÍCIO
D. Áloisi Masella será recebido pelo presidente da República'•— O cerimonial a ser obedecido —- Entrevista cole-
tiva, segunda-feira — Ás cerimônias principais de hoje, início virtual dos festejos do XXXVI Congresso Eucarístico

nternacional — Peregrinações de todas as partes do mundo chegam à nossa capital

Postos de Orientadores
A UNE montou um Peito de Orl-

entacâo para oi universitários, nio
só do Brasil como o de todo
mundo. O Posto da UNE funciona
ininterruptamente dás 13 is 19 ho-
tas. Local: Praia do Flamengo 132.

0 sr. Café Filho visitou a
Praça do Congresso

O sr. Café • Filho, em companhia
do prefeito Alim Pedro e do i»u
ajudante de ordens, capltác Juérslo
Osório de Paula, visitou, ontem, a

to, o abrigo de ônibus na conflu-
êacia du ruas Sio Jos» e Miaeri-
córdla eom a avenida Antônio Car*
Íoi, além de outros ponto da cida-
de. ...

Desejou o ir. Café Filho conhe-
cer de perto todas as providências
tomadas pela Prefeitura para maior
brilhantismo do XXXVI Congresso Eu-
carlstlco Internacional, mostrando-se
satisfeito com os esforços diipendi-
dos, nèses sentido, pelos poderes pú-
bllcot.

0 tráfego postal-telegráfico
A dispensa do ponto concedida pe-

praça do Congresso, o altar-monumen- lo Presidente da República aos fun-

O Cardeal Masella, Legado PontI-
ilçio ao XXXVI Congresso Eucaristia
co Internacional, chegará hoje a es<
ta capital, às li horas,' desembarcan-
tio no Touring Club do Brasil, na
Praça Mauá, Vem acompanhado pe-
Ia seguinte missão Monsenhor Pietro

* Matioll, Auditor da Sacra Rota; Mon-
tenhor Cesare Zerba, Subsecretário
tia Sagrada Congregação dos Sacra-
mentos; Monsenhor Sante Portalupi
Conselheiro de Nunciatura; Monsenhor

Salvatore Capoferri, Ceriminiário
Pontifício; Monsenhor Antônio Mou-
ro, Camareiro Secreto Supranumerá-
tio; Monsenhor Quirino Paganuzzi,
Camareiro Secreto Supranumerário;
Conde Givanni Chiassi, Camareiro
Secreto de. Capa e Espada; Comen-
dador Giuseppe Scacchi, Camareiro
Secreto Supranumerário de Capa e
Espada; Príncipe Alessandro Odescal
thi, Guarda Nobre Pontifício.

0 cerimonial da chegada
No momento em que o Legado

Pontifício desembarcar, a banda dos
Fuzileiros Navais executará o Hino
Pontifício e o Hino Nacional do Bra
sil e uma bateria do Exército dará
as salvas de estilo. Terminada a
execução dos Hinos, o presidente da
República dirigir-se-á ao encontro do
Legado Pontifício. Em seguida, o che-
fe do Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores apresentará as
autoridades .presentes ao Legado Pon-
tificio. Terminadas as apresentações,

1 O presidente da República convidará
o Lesado Pontifício a tomar lugar
no seu automóvel, dirigindo-se para
o Palácio- das Laranjeiras, residèn-
cia oficial''de Sua Eminência duran-
te sua permanência nesta capital
O Legado Pontificoi e o presidente
da República passarão em revista o
Destacamento Misto das Forças Ar-
madas, que lhes prestará as honras
de estilo.

Cerimônias principais de hoje
Praticamente o XXXVI Congresso

Eucarístico Internacional inicia-se
hnje — muito embora o calendá-
rio oficial consigne o ;dia- de ama-
nhã como., o primeiro do Congresso.
Eis as principais solenidades de ho-
je; 10 tíoras — atracação do na-
Vio "Santa Maria", que traz. a pe-
reg-inação portuguesa (mais dc 400
peregrinos) sob a presidência de d.
Manuel Cerejeira, cardeal patriarca
clf. Lisboa. Fazem parte da peregrina-
ção de Portugal o cardcal-arcebispn
cie Lourenço Marques, d. Teodosio
Clemente Gouveia, e d. Manuel Trin-
dade Salgueiro, arcebispo eleito de
Évora — além dos bispos de Beja,
d. José • do Patrocínio Dias e d.
João da Silva Campos Neves, repre-
sehtante da província eclesiástica de
Braga. Faz parte ainda da peregri-
nação portuguesa d. Agostinho de
Moura, bispo de Porto Alegre —
que já há dias se encontra entre
nós.

15 horas — Atracação do vapor
"Augustus" que, além de grande pe-

PoSntin«cio° aeUXXXVI 
'congresso 

^u- Hora5 spós ter chegíd0 de Uma qu* amanh& ter& lnIclo> D1»-,°rr«,!
caristico Internacional, cardeal Àlòfsi estafantè viagem da França ao Br»-.eln »e8«ld». sN>» » Influência da
Masella.  | „ _„-,..,, n. „.,.,.„(.„*,« H. im. cultura francesa na formação da nos-

16,30 horas — Descida do "San-.811 e quandi os representantes aa im
ta Maria" da imagem da N. S. de prensa Ji o aguardavam, surgiu no

cionírios lotados em repartições fõ-
ra do Distrito Federal, para compa-
reclmento ás solenidades do Congres-
io Eucarístico Internacional, no caso
dos servidores Incumbidos do tráfe-
go postal-telegráfico, nio deverá ex-
ceder - a um terço do pessoal exls-
tente em cada Diretoria Regional. Es-
ia decisão foi adotada, ontem, pelo
presidente Café Filho, em face das
ponderações apresentadas pela Dire-
toria Geral do D.C.T., sobre a natu-
reza especialíssima dos seus serviços,
os quais não podem sofr.er solução
de continuidade. Dessa forma e em
caráter excepcional no D.C.T., apenas
um terço dos seus servidores em ca-
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O altar monumento, no ato da inauguração da praça do Congresso

CARDEAL GERLIER:

Luta a França contra uma onda de paganismo
que ameaça destruir-lhe os alicerces

culturais e morais
Doutrinação e eucaristia, soluções apontadas pelo ilustre prelado

para os problemas do comunismo e da paz internacional,
respectivamente

da Estado, poderá gosar da isenção
de ponto para vir ao Congresso, dl-reito que será assegurado em obdi-encia a ordem cronológica da entra-
da dos respectivos pedidos ou comu-
nlcaçio aos chefes da repartição.

Trem especial para a
Padroeira do Brasil

Deverá seguir, hoje, 16, á tarde,
para Aparecida do Norte, o trem es-
peclal cedido pela Central do Brasil
para trazer a esta capital, amanhã
a Imagem de Nossa Senhora Apare-
cida, padroeira do Brasil e que será
a peregrina n. 1 do XXXVI Congres-
so Eucarístico Internacional. Confor-
me já foi noticiado, o trem especial
de Nossa Senhora Aparecida deve-
rá partir de Aparecida do Norte ás
6,20 horas de amanhã, dia 17, e che-
gari a D. Pedro II ás 16 horas. Fa-í
rá o comboio paradas ligeiras nos
seguintes estações: Guaratinguetá, Lo-
rena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e
Queluz, no Estado de São Paulo; e
Agulhas Negras, Bulhões, Barra Man-
sa, Volta Redonda, União, Barra do!
Pirai, Japerl e Nova Iguaçu, no Es-
tado do Hlo. No Distrito Federal, fa-;
ri o trem da Padroeira do Brasil
apenas duas paradas antes dc atin-
glr D. Pedro II: uma em Anchieta c
outra em Dcodoro.

0 S.T.F. e o T.F.R. durante
o Congresso

Na semana do Congresso Eucaris-
tico o Supremo Tribunal Federal só
se reunirá para sessões de julgamen-tos na segunda-feira, 18, is 13 horas,
e na sexta-feira, 22, em sessão Pie-
na, is 13 horas, Nestes dois dias,
o expediente será, protanto, normal
no Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao Tribunal Federal de Re-
cursos haverá sessão plena ordinária
na segunda-feira, 18, is 13 horas, sen.
do nesse dia normal o expediente
naquela alta corte, Sexta-feira, 22, o
presidente da Ia. Turma convocou
sessão extraordinária com Início is 13
horas.

A chegada do Santíssimo
Sacramento

Está marcada para hoje, 16, Is
13,30 horas a chegada a esta capl-
tal, em trem especial que partiu on-tem, à noite de Belo Horizonte, doSantíssimo Sacramento quevem acom- ,
panhado pelosa ltos dlgnatárlos da I- PaIaVfa do prefeito, fêz a entrega
greja no Estado montanhês e dc SOO sole_,ne, da p.ra.Ça d5. Congresso ao
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¦ _Visão panorâmica da Praça ontem inaugurada

Entregue a Praça do Congresso a D. Jaime Gamara
O discurso do prefeito Alim Pedro e os agradecimentos

do cardeal-arcebispo
Ontem à tarde, a Prefeitura, pela

Fátima — cópia fiel que os portu
guèses oferecem ao Congresso, ria-

i quela imagem qur há pouco cm vi
íitacão a nossa terra, marcou uma
das mais esplêndidas peregrinações
religiosas do mundo. A imagem des
cera dn "Santa Maria" e seguirá em
procissão, para a Praça do Congres-
so, onde a esperará os cardeais d.
Jaime de Barros Câmara e Manuel
Cerejeira, além de altas autoridades
civis militares, dlplomátcas e reli-
giosas. ¦

20 horas — Espetáculo teatral no
adro do Convento de Santo Ante-
nio. Iniciativa da colônia alemã e
representação do '"Auto de Morte",
de Jadermann.¦21 horas — No Teatro Municipal,
concerto sinfônico coral: "Le roi Da-
Vi?" (1421), salmo dramáticr dc A.
Henneger Orquestra do Teatro Mu-
nicipal com a colaboração da As-
sociação de Canto Coral.

21,30 horas — Representação tea-
trai do Comitê Português, Local:
Clube Ginástico Português, Espeta-
culo: "A Via Sacra".

CABELL05

salão de conferências da mansão da
viúva Paula Machado, onde se en
contra hospedado, o cardeal Pierre
Paul Marle Gc.ller, arcebispo de Lyon
e Primaz das Gálias, Espantando-se
com o número de pessoas que o
aguardava, sentou-se k cabeceira da
mesa onde todos se achavam e, li'
deade pela sua anfitriã e por um
frade dominicano, Iniciou sua, expo*
stçío.

O BRASIL E A FRANÇA

O ilustre prelado falou da sua
Imensa alegria por eitar em temi
cariocas, numa oportunidade como
essa em que, com a realização do
XXXVI Congresso Eucarístico Inter-
nacional, teria a dupla satisfação de
entrar em contato com .a gente bra-
sllelra, assistindo, outrossim, » jun-
tsmente com peregrinos de todo o
mundo, à grande manifestação de fé

sa nacionalidade, terminando por
concluir que, pelos laços étnicos e
culturais que nos unem, possuímos
uma afinidade que nos outorga foros
de cidadãos das duas pátrias.

PAGANISMO E RELIGIÃO .

Sua Eminência teve oportunidade
de ie referir ao problema da paganl-
zação das £_asses nos seguintes têr-
mos;

- — Quem quer que conheça o pro-
blema da Igreja Católica, na França,
sabe que ae processa, em minha pi-
trla, uma paganlzação geral das mui-
tidões, em conseqüência, talvez, do
complexo social de que sofrem gran-
des coletividades egressas do flage-
lo da guerra. Mas ainda que o tra-
balho desenvolvido pelo clero fran-
cês teja, indubitavelmente, dos mais
árduos, nobres e eficientes, os pró-
prlos cidadãos franceses componen-
tes da massa operária c devotados i

JUVENTUDE
ALEXANDRE

ftftSSu-y^BBSSHSffllITS'

IMfjHwra contra fogo
CIA. 06 6EG0R0S

fluminense
-twam» em -ms

t*A*iBBOKrm. cro pRúrorcI

B_£_ 'L YlaVtVr^^Yf^^iii^

avevuci
RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSES.S.
R URUGUAIANA, 118-LOJA
lei. 43-3906 ¦ Rio de Janeiro

COLITES!
Diarréia, má digestão, catarro

dos intestinos, flatulêncla
falta de apetite.

A LUNGACIBA
com um poderoso tônico amargo,
ativa o órgão digestivo, comba-
tendo as diarréias, o catarro ln-
teitlnal é estimulando o apetite.
t um dos produtos mais pro-

curados da
FLORA MEDICINAL

J. Monteiro da Silva & Cia.
RUA 7 DE SETEMBRO, 193-195.

RIO DE JANEIRO
Vendem-se em todas as droga-
rias e farmácias. — Lie. peln
D.S.P. sob o n. 10 em 8-1-1918

(93692)

34,00

31,00

24,00

Tobelamento do peixe
durante a realização do Congresso Eucarístico

O presidente da COFAP estabeleceu, para -vigorar no Dis-
trito Federal, as seguintes' tabelas de preços máximos para a
venda do peixe do produtor para o varejista e do varejista parao consumidor, exclusivamente para o período compreendido de
zero hora do dia 15 (quinze) a'zero hora do dia 26 (vinte seis)
de julho de 1955:

Preço máximo do produtor para o varejista — Cr$ Cr$
Preço máximo do varejista para o constt- Kg. até Kg. até

mido?-

Badejo, Badejete, Cherne, Linguado, Robalo. 26,00
Namorado, Vermelho, Pescado, Bijupirá, Mero,

Garoupa verdadeira, e demais peixes ex-
tra-íino-, — Congrio Rosa Crioula ou pre-
ta, Mixole, Peixe-Rei,. Pescada Amarela,
Pescada Perna de Moça.  24,00

Pescadinha, Garoupa, Vermelho, Sioba, Ba-
tata, Enxôva, Merluza  18,00

Corvina, Tainha, Dourado, Cavala e demais
peixes de Ia —. Agulha, Agulhão, Alba-
cora, Cação, Corla-Garoupa, Cação Evis-
cerado, S. Sebastião, Tintureiro e Ane-
quim, Goete, Olhete, Maria Mole, olho de
boi, Pampo, Parati, Pargo, Pescada bi-
cuda,, Pescada olhuda, Pescada rosa, Ba-
nana, Piraúna, Trilha  15,00
Galo, Xerelete e outros peixes de segunda:
Enxada, Gordinho, Prejereda, Pirajuira,
Sarrão, Serra, Sororoca, olho de Cão,
Oveya, Xaréu preto ou — Alfaqueca  10,00

Peixes de terceira: — Acarás, Arraias, Bagre,
Cachorro ou Bonito, Cangulo, Cangurupi,
Chicharro, Cocóroca,, Espada, Mistura,
Roncador, Tira-Vira, Traíra, Ucarana,
Xaréu Amarelo  7,00

Sardinha verdadeira grande  4,50
Cavalinha Muzundú  7,00
Palombeta  4,00
Savelha  1,50
Sardinha Cascadura  2,10
Sardinha Lage  2,10
Sardinha Boca-torta  2,10
Camarão verdadeiro ou Lixo Grande  50,00
Idem, médio  32,00
Idem miúdo  23,00
Camarão — Sete Barbas qualquer tamanho... 23,00
Lagosta  50,00

DIVERSOS:

Caran£f_#Jo 15,00
Siri 12,00
Polvo 30,00
Lula •¦¦ 30,00

20,00

religião católica resolveram se orga-
nlzar contra a dissolução da família
qua-se anunciava, criando aquilo que
chamamos de A. C. O. (Ação Cato-
llca Operária), para reimplantar nas
almas e nos corações os princípios
cristãos, realizando expontaneamen-
te, sem qualquer interferência nossa,
um edificante apostolado missionário.
Km conseqüência, um movimento de
reabilitação espiritual já se observa,
trabalho que se vê plenamente com-
pietado pela ação dos sacerdotes,
conduzindo os crentes ao caminho
certo.

O PROBLEMA COMUNISTA '

Dono de sólida cultura jurídica,
pois que, antes de se tornar padre,
exercera com brilhantismo a advo-
cacia, o cardealGerller abordou a
qu:stáo comunista, para classificar a
teoria marxista como "o maior erro
dos dias. atuais". Mais logo pon-
tlilcá, referindo-se aos processos de
combate i referida doutrina:

_' um erro, sim, mas que deve
ser combatido com argumentação,
náo com pclicla, prática tão em voga
nos dias correntes. Convençamos
para não sermos odiados.

A CRAVE DA PAZ EN1RE OS
POVOS

Poupando os senhores da im-
prensa ao Incômodo de me interpe-
larem sobra os temas palpitantes da
atualidade — gracejou o eminente
dlgnltárlo — ventilarei a questão da
paz internacional, para dizer que ela
nunca se conseguirá pela força, me-
diante a triste maratona ora obser*
vada de exibição dc poderio, que fa-
talments redundará numa hecatom-
be de trágicos efeitos. O problema
tetu um fundo moral e é por êle que
poderemos resolver tudo. Pratican-
do-se o amor fraternal de Cristo, sob
a égide da Eucaristia, sem distinção
de antigas rivalidades, a paz estará
obtida. Guardem, pois, que o sacra-
mento é o segreda da paz social e
Internacional. Oxalá reconheçam
isso, um dia, os homen6 do poder,
em todo o mundo,

peregrinos.
O Santíssimo Sacramento de BeloHorizonte será recebido em D. Pe-dro II pelas altas autoridades ecle-sláticas desta capital.

Primaz do Brasil
Deverá chegar hoje, pela manhã,o navio-escola "Almirante Saldanha",trazendo a bordo o cardeal arcebis-

po da Bahia e Primaz do Brasil, d.Augusto Álvaro da Sllvá e altas au-toridades eclesiástica daquele Estado.O navio, que está sob o comandodo capitão de mar e guerra RaulCorrêa Dias Costa, deverá atracar as10 horas ao cais norte da ilha dasCobras, onde será aguardado pelasaltas autoridades navais e escluslastl-cas presentemente nesta Capital.

Iluminação do edifício
do Ministério

Por determinação do titular da Ma-rinha, todo o, edifício do Ministério
permanecerá Iluminado durante as ce-rlmônlas religiosas do Congresso Eu-caristico.

Encontro do cardeal Masella
oom a

O cardeal Aloisi Masella, Legado
Pontifício ao XXXVI Contresso Eu-

(Continua na 13.- página)

cardeal d. Jaime Câmara" perante
altas autoridades eclesiásticas, civis
e militares e, uma multidão dc fiéis.

A Marinha, por sua vez, entregou
o mastro onde tremula o emblema
papal, através do almirante José Es-
pfndola. Na ocasião, também foram
distribuídos os diplomas aos que ob-
tiveram maior número dc inscrições
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estacionamento
A partir de amanhã, 17, entra-

rio em vigor as novas instruções
baixadas pelo diretor do Serviço do
Trânsito, determinando profundas mo-
dificações no tráfego da cidade.
Proibição de tráfego e estaciona-

mento
Ficarão interditadas ao tráfego e

a quaisquer estacionamentos, as pra*
ças Cristiano Otoni e Duque de Ca-
xias avenida Marechal Floriano em
tida sua extensão, rua Uruguaiana,
entre as venidas Presidente Vargas
e Marechal Floriano, avenida Presi-
dente Vargas, no trecho entre a rua
Uruguaiana e avenida Rio Bran-
co, avenida Rio Branco, entre a rua jconcèlos 

"("pista' -"doVbôndesl," PraçaVisconde de Inhaúma e o Obelisco paris (alameda Interna dos coleti-e na praça Paris, alamida exter-ivos).

p.m favor do Congresso, documento
êsse que é o testemunho da tm»tidâo dc d. Jaime e penhor dtf
graças divinas aos que se destaca*
ram naquele afã.

..O DISCURSO DO PREFEITO

Abrindo a cerimônia o ar. Alim
Pedro leu um discurso em que his»
toria as fases marcantes da reall*
zação da grandiosa praça do Con-
gresso, enaltecendo os nomes dol
que ao empreendimento se dedica»
ram com fervor, possibilitando a en*
trega da obra no prazo previsto. O
prefeito Alim Pedro disse ainda dai
numerosas oulras obras paralelas
àquela, no momento inaugurada.

Mais adiante, disse: "Nho..poupA*..
mos esforços" iío 'sentido de prepa*
rar o Distrito Federal para dar aço*
lhida condizente com as nossas tri»
dições dc hospitalidade c a nossa
condição de grande metrópole aos
milhares dc peregrinos que aqui It
reunirão e aos quais apresento nel-
te ensejo, com uma cordial saúda*
ção, as boas-vindas oficiais da Cl*
dade dc SSo Sebastião do Rio dt
Janeiro. Conscientes das belezaa na*
turais desta Metrópole, muito con*
fiamos nelas como elemento capai
de agradar aos que nos 'virão visi*
tar; mas procuramos, ao mesmo tem*
po, executar tudo aquilo qua noi
pareceu suscetível, não ad de pro*
porcionar maiores facilidades aos pe*regrinos e à população em geral mil
também de realçar o encanto pai*
sagfstico dos pontos de especial atra*
ção turística e de orientar os visi*
tantes quanto aos que possuímos ds ¦
mais digno de Interesse.

Bem -cônsclos das responsabilida*
des que as grandes concentraçBei
humanas acarretam para os pode*
res públicos, tomamos todas as pre*
cauções para o devido reforço de ser*
viços essenciais. Paralelamente, pro*
curamos acelerar diversas obras ln*
dispensáveis, a fim de tornar pos*

Santa Luzia e a avenida Beira Mar, Mem de Sá. rua Visconde dc Ma-itsÍ?e'f"? viLlizílçA" Le]° Ç?,™?.»"1"

O cardeal Câmara em companhia do prefeito
no ato inaugural

Profundas modificações no tráfego
Proibição de circulação e estacionamento em numerosos logradouros

¦— Inversão de mão nos pontos principais
Proibição de tráfego e finalmente, avenida Beira Mar, todo

o trecho entre o eixo da avenida
Rio Branco e avenida Marechal Câ-
mara, ruas de Passeio. Teixeira de
Freitas (lado Passeio Público) c Juan
Pablo Duarte.

Ficarão interditadas no estaciona-
mento, ainda, as ruas Evaristo da
Veiga, Senador Dantas, Ubaldino do
Amaral (entre a rua do Senado e
a avenida Henrique Valadares) c 20
de Abril.

Ligação ,Norte-Sul — Os veículos
que da Zona Norte sc destinarem à
Zona Sul, seguirão o seguinte itine-
rárlo: avenida Presidente Vargas
avenida Passos, Praça Tiradentes. rua
da Carioca, largo da Carioca, (lado
do Convento Santo Antônio), rua
Senador Dantas, avenida Luiz de Vas<

jtes ainda do Congresso Eucarístico."IPara não me alongar em exemploi,ranguape, largo da Lapa, ruas da La
?.?__ 

ertnd,rfiLt'a' larS° dS G'ÓrÍa e'mencionarei apenas, neste particular,
n. v»i™L n.i„„__, ,i, ,„.„iri, a chamada Ponte dos Suspiros, aOs veículos oriundos da avenida ltermlnal de 6nlbus da atuSi Pra.Rodrigues Alves atravessarão a pra-

ça Mauá, descendo a avenida Rio
Branco, ruas Visconde de Inhaúma,
avenida Presidente Antônio Carlos,

(Continua na 13.' página)

ca Presidente Antônio José de Al*
meida e a demolição de divenol
prédios desapropriados, entre os quais

(Continua na 2.* página do 2.* Cad.)

na da avenida Beira Mar. entre n
eixo da avenida Rio Branco e aalameda que conduz ao largo da Gló-
ria. avenida presidente Wilson em
toda a sua extensão, avenida presi

Em casos de retorno à Zona Nor-
te, os veículos de Senador Dantas
tomarão a rua Evaristo da Veiga,
e rua dns Arcos ou avenida Mem
de Sá. Os veículos procedentes da

Férias escolares no

HOTEL BUCSKY
Em Nova Friburgo — Tel.: 1403

Clima agradável — Play-ground — Piscina — Passeio — Pre*
ços razoáveis. Reservas nò Rio. Rua do Rosário 133 — RESTATJ*
RANTE BUCSKY — Tel.: 52-6288. (38416)

dente Antônio Carlos, entre a rua rua Rlachuelo' descerão a avenida

O expediente nas repartições públicas
O comércio funcionará até às 18,30 horas hoje

O chefe do Gabinete Civil da Pre-
sidéncla da República, sr. Montei-
ro de Castro, enviou circular aos

Quanto aos servidores de reparti-11,1 horas. Nesse mesmo dia ficarãoçoes sediadas no Dstrito Federal, que dispensados do ponto os servidorescomparecerem ao aludido conclave, j rom exercício em repartições situa-ministérios e órgãos subordinados á estão os mesmos autorizados a ini- das nos demais municípios do Es-Presidência, fixando normas para:ciar o expediente ás 13 horas, nos!tado.
funcionamento das repartições públi-:dias 20 e -21, ficando dispensados

13 qq cas durante a realização do XXXVl'do ponto no dia 23 de julho
Congresso Eucarístico Internacional

9,00
7,00
9,00
5,00
2,00
2,80
2,80
2,80

60,00
40,00
30,00
30,00
60,00

20,00
16,00
40,00
40.00

Flnalmenlc, o governador autorizou
dispensa do ponto os servidores que
apresentarem ao respectivo chefe dn-

Ficam dispensados do ponto os ser-' Wac mn_irtÍPn0<_ fllimirionCBC cumento probante de sua participação
vidores públicos federais; autárquicos! "ad IOpOIIIVUOO IIUIIIIIIIÍIIil.4 efetiva nas reuniões do Congresso
e de sociedades dc economia mista,! . Eucarístico Internacional na Assem-
pertencentes a repartições sediadasl Durante a próxima semana, nas bl*ia Legislativa no Tribunal de Jus-

tiça, em Niterói, e nn Fórum de
São Gonçalo não haverá expediente
durante a mesma semana.

J&fSKS wt!sdejZet' Me°-! 0 funcionamento do comércio

fora do Distrito Federal, que com- repartições fluminenses será consi-
parecerem ao XXXVI Congresso Eu- |derado facultativo o ponto nos dias
caristico Internacional, A dispensa do! 19 e 23; no dia 21, ns funciona-
ponto abrange não só a duração | rios com ^xerclcin em órgã05_ sedia
do Congresso, comq o
viagem, devidamente, comprova—
será concedido mediante requerl * | rltl, Duque de Caxias e Nova Igua-
mento do servidor. eu poderão Iniciar o expediente ás 0 comérci0 funcionará hnje. sába-

do, até As 18.30 horas. Conforme su-
gestão dn Sindicato da classe, os lo-
gistas manterão Iluminadas as suas
vitrines, como homenagem ao XXXVI
Congresso Eucariftico Internacional.

AVISO
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, 5, A.

EXPEDIENTE DA SEMANA DO CONGRESSO EUCARÍSTICO
A Sul Américo Capitalização, S. A. comunica que, por motivo das solenidades do

XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, só haverá expediente na parte da tarde
dos dias 18, 19, 20, 21 e 22 do corrente, quando, das 12,30 às 17 horas, a Companhia
atenderá aos Senhores Portadores de títulos e ao público em geral.

No sábado, dia 23, como de costume, não haverá expediente.

A DIRETORIA

(36364)

%

Postos do H. P. S. durante
o Congresso Eucarístico
O dr. Eitel de Oliveira Lima, secretário de Saúde

e Assistência da Prefeitura e o dr. Darcy Monteiro, di-
reter do "Hospital Souza Aguiar" (Pronto Socorro) or*
ganizaram os postos de emergência que funcionarão
durante a semana do Congresso Eucarístico, distribuir.-
do-os do seguinte modo:

Posto número 1 — Situado na Avenida Presiden*
te Antônio Carlos com Avenida Beira Mar.

Posto número 2 — Avenida Beira Mar, em frente
à estátua da Amisade.

Posto número 3 — Avenida Beira Mar esquina da
Rua Teixeira de Freitas,

Posto número 4 — Avenida Beira Mar a 50 me*
tros do posto 3.

Posto número 5 — Em frente ao monumento (ai*
tar). Para esses postos o público deverá usar o tele*
fone 32-2039.

Posto Central —- Avenida Rio Branco, Teatro Mu*
nicipal, no Assírio.

POSTOS VOLANTES
"E" — Ao lado do monumento (altar); "A" — Ave*

nida Presidente Antônio Carlos com Avenida Beira
Mar; "B", "C" e "D" na Avenida Rio Braneo nas pro-
ximidades do Teatro Municipal.

Cada posto contará com 2 ambulâncias, médicos •
enfermeiros.

Facilidades para jornalistas
e peregrinos na Ali.

Os serviços da Associação Brasilei-
ra de Imprensa ficarão á dispori-
Cão rins jornalistas estaduais e es-
trangeiros que venham «o Rio par»
a cobertura do Congresso Eucarístico
Internacional.

Isualmente serão facultadas as rie-
pendências da A. B. I, aos pere-
grinos que sc dirigirem á Casa do
Jornalista, diariamente, exceto aos
domingos, da; 10 ás 18 horas, de
segunda a sexta-feira e, ao» sát-a*
doj. das 9.30 às 12 horas.

ALEMANHA!

>%i

! 37° SALÃO
I AUTOMÓVEL
INTERNACIONAL

— FRANCFORT • sobre. o • MEN0
Em 22 de SETEMBRO à 2 de OUTUBRO de 1955

VItlANO DEI ADTOMOIILIHDUSftlE C.V.Ft«RKFUtr/MAII

LEMBRANÇAS DO CONGRESSO EUCARÍSTICO
AUTORIZAÇÃO N.° 31

OS MAIS BONITOS ARTIGOS DE PRATA DE LEI E ALPACA COM APLICAÇÃO
DE ESM\LTE EM DIVERSAS CORES PARA: - CHAVEIROS. BROCHETTES, COLHERES,

ESPÁTULAS, CONCHAS E MUITOS OUTROS SOUVENIERS.

VENDA SÓ POR ATACADO E A REVENDEDORES

PRODUTOS DE PRATA MODERNA LTDA.
At. Pres. Vargas, 4,15 — 16.° — salas 1603 7 — Tc!.! 43-7007

End. Tel.: SILVERCANT - RIO DE JANEIRO
(38165)Êk
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FLAGRANTES
PREFEITURA

REALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS DO CONCURSO
PARA DATILOGRAFO
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"Miss Brasil" vai encontrar, cm Lor.s llcach, algumas competidoras
que transformarão a escolha dc "Miss Universo" cm um páreo muito
duro, Os juizes vão ficar de cabeça tonta e é posivcl que alguns
cheguem mesmo a pcrdc-la completamente porque as beldades são
de fechar o comércio. Os Jotas, que estão torcendo pela vitória de
nossa Emilinha, aproveitando sua ausência do Rio dão hoje um furo
internacional apresentando três candidatas fortíssimas ao título de
«Miss Universo'», Assim, da esquerda para a direita, vêem-se na foto:
«Mlss Bélgica", Nicole dc Majer; -Miss França", Claudle Petit; e
«Miss Finlândia", Sirkk Talja,

TEODORO SAMPAIO
Bando prosseguimento à série

de conferências promovidas pela
Federação das Academias de Le-

¦ trás do Brasil, para comemorar
o centenário de nascimento de
Teodoro Sampaio, o escritor J.
Romão da Silva realizará hoje,
dia 16, na sede daquela enti-
dade uma conferência em que
íocalizará o insigne sábio baiano
como escritor, estilista e filólogo.
A palestra anterior esteve a
cargo do historiador Virgílio
Correia Filho, secretirio-geral
do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro.

DESPEDIDA (COM STROGNOfF)
O diplomata Aguinaldo Bouli-

treau Fragoso, designado nosso
embaixador no Panamá, foi ho-
menageado, anteontem, no Vo-
guc, com um almoço (strognoff)
de despedida peles seus compa-
nheiros de trabalho no Itama-
rati. O chanceler Raul Fernan-
des e o ex-ministro das Rela-
ções Exteriores, Neves da Fon-
toura, estiveram presentes,

DUAS VELAS
Consta que o sr. Ademar

de Barros tem preparado um
plano para cativar os eleito-
res de macumbas. Vai, em ,
agosto em curso, pô-lo em
prática,, comparecendo a di-,
versos ferreiros de São Paulo
e desta capital. 

"_">¦^ '

Por outro lado, segundo
asseguraram ontem aos Jo-
tas, o sr. Ademar deverá vir
ao Rio participar do Con-
gresso Eucaristico, ao qual,
cogitaria de fazer uma vul-
tosa doação. '

Não é de hoje que êle (
acende uma vela a Deus e
outra a Exu. '

j Através de editais,: o chefe do Scr-jcanti, Hélio Augusto de
I viço de Seleção comunica-nos que, a!Joany Werny Rocha, Mario José da

li prova de Dactilografia do concurso! Silva. Ema Sehornbaum Mohrstedt,"V Freitas da Silva, Alberto J
daflpara dactilógraío, seri realizada na!Maria Freitas da Silva, Alberto Jor.

dão Filho. Reginaldo Rodrigues
Paixão, Deyler Goulart Meira.

SECRETARIA DO INTERIOR
E SEGURANÇA

DESPACHOS DO SECRETARIO

Antônio Cerqueira, Cordclia Gomes
dos Santos — Aprovo escala de licença
prêmio; Hélio Chagas — Deferido; G.

pois da identificação dessa prova, será Mnhfoud __ Cia. — R.duzo A quarta
efetuada a vista das provas. i parte se paga em 1(1 dias; Mená C.i-

hen Roff. — Aprovo o ponto mas
- a;. * aguarde a realização da concorrência

publica.

ih^^u^a"?^-So"^; Fretaria « «ação ¦ o»*.

próxima terça-feira, dia 19, is 19,30
horas, no Edificio Comercial, situado
na Avenida Graça Aranha n. 416, S°
andar. For outro lado, a identificação
pública da prova de Matemática da-
quelc concurso, dar-se-á no dia 18 do
corrente (segunda-feira), ás 14 horas,
no Serviço de Seleção, localizado na
Avenida Antônio Carlos n. 607. De-

Carvalho, Valdemiro Fernandes da Silva, Octa-
vio Albino Pereira, Alberto Ferreira
de Mendonça, Rafael José de Marins,
Pedro Lopes — Compareçam, urgente;
Antônio Alves de Souza — Traga o
original da certidão de casamento pa-
ra a conferência da publica-forma;
Joaquim da Cruz Cabral — Compa-
reçam os pensionistas I.ucy, Laury e
Josefina; Moacyr Rodrigues da Coita

Junte a certidão de casamento;
José Machalo dos Santos — Comparo-
ça, trazendo certidão de óbito da prl-
melra esposa; Romulo José da Silva

Compareça «tara esclarecimentos.
Prove a exclusão dos filhos menclo-
nados na certidão de óbito; Alfro.n
Teixeira — Apresetne certidão de
primeira esposa e preste esclareci-
mentos.

dos candidatos ao concurso de mecá-
nico de automóvel, segundo as espe-
cialidades constantes das instruções
reguladoras. Os interessados deverão
consultar o órgão oficial, a fim de fi-
carem informados sabre o assunto,

A Prefeitura arrecadou ontem a lm-
portáncia de Cr$ 22.418.588,00.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
DOS EX-COMBATENTES

NO CONCURSO DE MOTORISTA

O chefe do Serviço de Seleção co-
munica aos "interessados que, de acôr-
do com o que preceitua a Lei n. 7.6,
de 954, t a seguinte a classificação
final dos "ex-combatentes", no con-
curso para motorista do Quadro Per-
manente da P. D. F.; João Piccoli
Netto — nota 73,18 — classificação 1»;
Lucas Lopes — 72,56 — 2o; Mario Bat-
tistella — 69,75 — 3o; Octavio Fer-
reira — 68,43 — 4o; Antônio Rodrigues
de Carvalho Filho — 67,50 — 5°;
Ozorlo Teixeira — 66,00 — 6»; Elisio
Borges de Santana — 65,87 — 7o; AI-
cides Fernandes Gonçalves — 64,75 --
8°: José Fernandes Gonçalves — 64,75
— 8o; José Esteves Filho — 63,81 —
9°; Antônio Gouveia — 63,50 — 10";
Armando de Araújo — 63,06 — 11°:
Alberto Celento - 61.56 r- 12°; Mo-
íasüil Martins Pinheiro — 60,50 — 13°;

ATOS DO SECRETARIO

Designação — Nelson Palermo c
Dior.ysio Rodrigues Moreira para o
Departamento de Limpeza Urbana,

DESPACHOS

Pedro Canalinl e outra, Carmela
Bornelli Canazio — Indeferido; Ri
cardo Musafir — Mantenho o despa'
cho; Cia. Comercio e Construções —
Matnenho a exigência; Materiais de
Construção Almbire — Ficam aceitas
provisoriamente as obras.

SECRETARIA DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Hugo Viária Marques
para o Departamento de Assistência
Social; Newton Bastos Paes Barreto
para o Departamento de Assistência
Hospitalar; José Cardoso de Castro
para o seu gabinete; Hélio Dias nara
o Departamento de Higiene; excluin-
do da portaria 485 Elisa da Silva Me-
deiros e incluindo nessa portaria Abi-
gail Ribeiro Marins.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Icléa Nunes Ferreira
oara o Departamento de Educaç.ío
Primária: Ary José Ferreira para _]
Teatro Municipal; Ignez Sobral para

O coso do SESC ]"O 
governo será o juiz**

O sr. Milton Freitas de Souza presto
esclarecimentos

A propósito da atual situação
do Serviço Social do Comércio do
Distrito Federal — SESC — ora
sob a intervenção do Ministério
do Trabalho, cujo representante
está, ali, investido de poderes ad-
ministrativos, fêz declarações o
sr; Milton Freitas de Souza, mem-
bro do Conselho Regional do
SESC e figura destacada na vida
sindical do comércio.

"Desde melados do ano passa-
do' — dissenos — integro o Con-
selho Regional do SESC do Dis-

Inaugurado o "Livro de Ouro"
da Sanfa Gasa

Lembrada, nessa ocasião, a instalação da
14.a Enfermaria somente com donativos

Hélio César Siqueira — 60,50 — 14° ., ._.r „
Antônio Marinho .dos Santos — 60,001 Ô Departamento'(íe _fducaçãõ"dc'Adiil

i— 15°; Oscaldo dos Santos — 59,75 — tos. e Alzira Gomes Laranjeira ...ra
16»; Jurap. Jordf.o — 53;68„— 17»; !„ Departamento de Educação Prima-
Valdemar Ferreira da Silva — 58—13! ria.— 18°; Wilton da Costa Santos — p—..

M CÂMARA DOS DEPUTADOS

Diz um deputado que no estrangeiro conhecem-nos como "a batata da Ame-
rica: todas as nossas riquezas permanecem no subsolo" — A conciliação
com o intervencionismo (sr. Tamura): "um Estado catalizador" — Nota
de satisfação (sr. Farah) : "dinamismo da Prefeitura carioca" — Denúncia

contra o governo do Maranhão — Falecimento do deputado José Sobral
A Câmara teve um dia de tra- manda, no seu entender, melan-

balhos reduzidos, ontem. Morreu'eólica, porque "estende quase que
o deputado sergipano, José So-!ao prazo de uma existência" um'
bral, e a sessão foi interrompida .programa que qualquer patriota
em sua homenagem. Sobre sua;aos 50 anos, aproximadamente,
personalidade, como homem dej gostaria de ver concretizado no
vida privada e de atividades' 'pú-'fpra'Z'0''"de"_ua^-'_da--ainda.
blicas, discorreram colegas seus]
de representação, a exemplo do| UMA CONTRADIÇÃO

Luiz Garcia e outros, que o

como comerciantes: querem fa-
zer bons negócios e cumprem seus
contratos mercantis. Nada mais
do que isso.

Quanto ao problema interno
dos transportes ferroviários, afir-
mou-se favorável ao projeto que
ontem na Câmara aprovou, ra
metendo ao Senado, e no sentido
de traníformar todas as autar

57,62 — 19»; Antenor de Oliveira Ben-
jamim — 57,4.1 - 20°; Alberto Pi-
nheiro — 57,06 — 21»; Sebastião Ca-
sado da Costa — 56,31 — 22»; João
Xavier das Chagas — 55,50 — 23";
Alaim Rodrigues — 53,93 — 24°; Fi-
delis da Silva Teixeira — 53,50 — 25";
Orlando Leitão - 50,87 — 26»; A!-
berto Alexandre .- 50,00 — 27»; Ulis-
ses do Nascimento — 50,00 — 28».

JJSSPJEÇAO-BE SAÚDE
DE PROFESSORES PARTICULARES

Compareçam no prazo de cinco dias
ao_Dep_aj;ta4rLejr_a.t_t::-_-id__EsG6lWr_n J]-^ 3 ^' ij'325 3L.26—r^vênídã "Almirante 

Barroso n. 91
andar, sala 602, de 12 ás 15 horas,
munidos de carteira dc identidade e
cartão do orotocolo os seüuintcs nn-
didatop: Maria do Socorro Lim. Bo-
cha, Maria de T_ourdes de Sou.a Sn-
hoia, Maria Anisia Miranda de Pi-
nho Campos, Maria de Lourdes Meu-
ra, Yolanda Reis Casaes, Julia Alba-
no de Carvalho, Ismaelina Brilhante
de Freitas. Carmen Helena Lerma,
Ir.ely de 'Carvalho, Natalla Silva Cos-
ta, Ollvia Bosco, Otilia de Moraes e
Maria Pedrolina S. de Paula.

MONTEP!,Q_J.OS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Será efetuado Hoje, das 9,l..~á's~~ll_,
horas, o pagamento da., seguintes pro
postas de empréstimos: '

Comuns
Pedidos:

-3.-300-
3.305
3.SOO
3.311

eíeüvoi — Código .1 —

3.301
3.306
3.310
3,315

3.303
3.307
3.312
3.316

3.304
3.308
3.313
3.317

3.328
3.331

3.329 3.329 3.330

Comuns . xtranumerãrios
22 — Pedidos:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
'ATOS DO SECRETARIO

Removendo Roberto de Castro para
a Secretaria de Saúde, c Assistência.

1 Departamento do Pessoal

DESPACHOS DO DIRETOR

Juvenil Borges de Faria, Nilo Gar-conheciam de longa data, tais co-l O sr. Saboia ia sustentandoiquias, que são as estradas de fer
mo os srs. Aurélio Viana, Benja-uma tese favorável à livre ini-.io do governo, em sociedades anô-'cez. de Mendonça, João Cândido Fi-
min Farah, Armando Rollemberg ciativa, quando o sr. Yuguski- nímas, o que as retirará, aíia"-!!,^0\?nun7.cíoMvfnl!.i!, dodF^oi.itoV|_ntn
e outros. Destacaram a inclinação que Tamura, que também se tein çou, do atual regime deficitário ^e° Ximeida pWsaroio. Alberto Lopc«
de José Sobral pela política, íaín proclamado liberal, interveio pa-em que vivem.- Idos Santos. Luiz Gonzaga Lins, Noc-
que lhe possibilitou prestar role-' ra afirmar que, ainda asim, os mia Gonçalves Baião, Jos. Dabul, He-
vantes serviços.à sua terra iiatâl produtores de amendoim estão! DENÚNCIA lenaí-T^ra^nW^i^^ae.s»^
e que, ultimamente, vinha tra-;.sofrendo uma campanha de-es- . 

d . f™ 
~ 

pDrVmVo?_K;"„ti£tó?d_
zendo-o atento a alguns dos fun- peculadores oaixistas e o Estado M *l.'.„n/ _° vJJ* „D , costa, Maria Laura Bandeira Peí-
damentai-; problemas da nação, deve, através do Banco do Brn- ° gpveino do seu asiaao, o Ma- xolo Lucia Card0E- dos Sant0Si -,..

'•¦¦'" °nm" '•°c„n-c_,,-_.i "«¦• •«•"- ¦•- Cortez de Arauio, Sebastião Gal-
linn da Silva, Alkindar Dutra de

lüficiat e CUJO destino seria equi-1Castilho, Alzira Martins de Lima.

— O orador é partidário da li-,p ,. p revenda R _ Indefetldo. Jur6a de Ma.u oíduui ep<m.ud-iu u«i "aos agricultores, mas que foramvre inciativa observou ele, e v.;ent sues 
duas firmas ticu.

No início o sr Ernesto Sabóia ^\eÚ!i ^vf0 1"tervençao eAs:,lares, "para escusas operações deNo imcio,_osr. üinesto baooia, tatal na política de preços. A.31 , J, *' „ Afirmou aue estáem divagaçao sobre os problemas Auzs teses náo se conciliam carn__o negio . Aiirmuu que esid
tiarinriai- aludiu a um rnnrPÍ'n r\ contmdm. Lj s d documentos altamen-nacionais, aiuüiu a um conceito q sr. Tamura esclareceu então: , ílveladores da falcatruaque, oiz ele, e o que tem demos|eM partidário do livro câmbio, te ^evelaclores üa «ícatrua.
no estrangeiro. Seriamos conheci-|mas-contrário à exploração pelo! SATISFAÇÃO"
dos como "a batata da América".'poder econômico.
Explicou, então:

damentai.. problemas da nacao, üeve, através üo banco cio lira- u s»»""» «u »>._. ___««...«,, u .._«. xo,
qual a reforma constitucional, em sil, ga_antir-lh__ um preço justo, ranhao, como responsável por mi- u?
alguns pontos; a questão agrária Mas o sr. Nestor Duarte estra- portaçoes de "jipoes no cambio dn
e outras. nhou: ,oficial e^cujo destino seria equi-. c-

CRITICA tos Bucos, Manoel Felix, Angélica Mi
randa de Abreu Gonçalves, Maria C.
Ramos — Revalido o despacho; Octa-
vio Lopes da Costa, Palmyra dos San-
tos Dias Fernandes, Isabel Ferreira
de Pinho — Pague-se em tírmos
Faustina rie Paula Duarte — Abona-
das as faltas; Reíina Maria Cabral,
Gilda de Azevedo — Autorizado o
afastamento.

3.200
3.204
3.208
3.212
3.216
3.220

3.201
3.305
3.?00
3.213
3.217

3.202
3.206
3.210
3.214
3.218

Códlso

3.203
3.207
3.211
3.215
3.219

Comuns extranumeririos — Código
23 — Pedidos:,

1.844 1.845 1.846 1.847

Emergências — Matriculai:

033 780 1.176 3.253
6.341 7.074 8.362 10.088

11.128 12.081 12.269 12.479
16.394 17.308 17.678 18.502
20.907 22.014 23.801 25.109
25.145 25.427 25.727 26.843
27.912 28.626 28.739 32.492
33.316 36.133 36.869 37.S93
39.294 43.879 46.461 46.525
47.952 49.069 49,925' 50.830
52.162 52.840 52.868 53.488
53.514 53.728 54.212 54.280
54.539 54.552 56.320 S7.580
58.356 58.574 60.334 60.554
61.242 62.417 65.163 67.863
71.964 73.254 73.704 73.998
73.756 76.254 76.356 95,753
99:484 99.540 99.782

Casamentos — Matrículas:

11.240 31.336 60.584 63.629

NOTA — As propostas anunciadas
durante êste mês, e ainda não pro-
curadas, serão pagas diariamente ate
o dia 23, quando serão encerrados cs
pagamentos de empréstimos no cor-

j rente mês.

DESPACHOS DO DIRETOR
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Aspecto da solenidade, quando falava o provedor, ministro
Fafayette de Andrada.

—Sol>-a-pr_-i__Tí-T-"~iJõ ministro La-;para convenientemente aparelhá-la,
fayette de Andrada, provedor da particulares se organizaram e levan-
Santa Casa de Misericórdia, teve lu-| taram aquele monumento de moder-
gar, ontem, no salão nobre dessa !n. técnica hospitalar, onde qualquer
entidade beneiiente, uma signlíicati-j pcient0i rico ou p-brc recebe tôdava solenidade, durante a qual-lnaU- assistência que se possa desejar, no
gurou-sc um "Livro de Ouro, em;setor de uroiogla: EsscSi que tão
cuias pagines aporão suas assinau-J abriegàdáfneritè haviam trabalhadoras todos aqueles que, sem espirl- •¦"_,¦• ,•
to de exibicionismo e sem as fari. P««. W* minorados sejam os, sofri-
farras da publicidade", como lá' está I centos de. seus scmelehantes iraim
escrito, colaborarem para que essa'aDril ° uan "e
pia associação possar prosseguir em
sua meritória obra. de assistência
aos desamparados,

Usando da palavr inlcilmente, tra-
çou o ministro, Lafayette de Andra-
da um ligeiro hltórlco da institui-
ção da qual é provedor, pra dizer
que ela tinha quase- a mesma ida-
de do jiO--0_pai-,—de -vez que cria-
dà"67- anos após. a descoberta do
Brasil. Reportou-se, em seguida,, ao
espirito caritativo que sempre preslr
diu i alma dos portugueses e de
seus descendentes, os brasileiros, pa-
ra afirmar que a SANTA Casa, se
já realizara algo e se continuava
a realizar, isso se devia os que
decididmente colaboravam para o
êxito de sua missão. Um exemplo
instalação da XIV Enfermaria do nn-
socômio referido. Percebendo não
disporem seus dirigentes de fundos

Ouro", ali dei-
xando seus nomes. E, com o dê-
le, ficava o agradecimento do dr,
Paulo de Albuquerque, diretor da en-
fermaria, elemento que também mui-
to trabalhara pela obra ora erigida,

Respondendo em nome dos presen-
ets, pronunciou breve alocução o sr.
Percy Levy, para afirmar que aque-
la era uma iniciativa que merecia
aplausos, para que todos, lndepen-
desfrutem, possam receebr.tratamen-
to idêntico, ainda que pagando pre-
ços desiguais, como normalmente ocor-

e nos- Estados Unidos, onde gran-
des capitalistas ligam, írequenetemen-
te seus nomes a empreendimentos
dessa espécie.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES

DESPACHOS DO CHEFE
DE SERVIÇO

Benjamin Santana — Exclua-se tio
quadro de contribuintes do Montepio
o sr. Benjamin Santana, tendo em vis-
ta n disposto no artigo 44, parágrafo
2» do decreto n. 3.397, de 9-5-930; An-
tonina Marcellna dc Souza — Exclua-
se do quadro de contribuintes do Mon-

Luiz Augusto de Medeiros - P.-:.eplo a sra. Antonlna Marcelina de

Todavia, o sr. Nestor voltou, Os trabalhos foram marcados— Todas as nossas riqueza. sem compreender. também por uma nota de satisfa-
permanecem no subsolo,,. _ Mas, disse, isto é uma con- ção, fornecida pelo sr. Benjamin

Mas, ao contrário cio que se Jtradição.' 
_'arah. 

Êste, afiançando que nada
podia imaginar, não entrou mais. q s1._ Tamura, piesrionado, en- o prende à administração do Dis-
aí fundo neste assunto. Passou lo- controu afinal termo médio das trito Federal, reconhecia ainda
go a comentar a mensagem do tendências que revelava: assim o ânimo do prefeito cario-
Executivo referente á emissão de _ p0js Dem tornou a explicarIca> na gestão dos negócios dajem selos de expediente e um da taxa|3,397i de 9.5.930; Ana Lucia Campos
cédulas de cinco mil cruzeiros, êle, é que o Estado deve ser um Municipalidade. Referiu-se, so- S^J"^'.^iJ^uVema^Mo^itebo"!)"- Helmlth ~ Exclua'se do l",adro dc
fato que, no seu dizer, revela a catalizador. Isto é, deve influir bretudo, ao dinamismo com QUeiHeis — compareça para êsciarecimen"-
nossa "inflação cósmica"; o pro- nas trocas pela sua ação de pre- foram realizadas as obras da pra-. tos; Nely Mascarenhas — Compareça
jeto sobre lucros extraordinários, sença... ,?a em frente à Câmara dos Depu- ao Setor I a. fim de ultimar o expe-
que classificou dc "projeto de lu. O plenário riu da sua presença tados Disse êle: ^ .;\S.^&itkVSS
cros inflacionarios , cuja maior de espirito. O sr. baboia, depois; —rteiuo-me a ação a as auWjm(.a de prova de idade e 2 fotografias

cue a taxa de perempçáo; Mario Gr.-j5oUHi tendo em vista n disposto no
ça — Compareça munido de CrS 10,00 artigo 44, parágrafo ?." do decreto n

virtude, ao seu vcra será nada1 disto, conseguiu terminar sua. idades locais, abrindo, em tenrj 3 x 4, » __m de ultimar o expediente
mais nada menos que acabar com considerações. O Banco do Bra- PQ recorde, uma nova praça em! de salário família; Nair Lisboa Matos
o comércio e impossibilitar-nos sil, sustentou êle, não é um ma-,irente ao edifício da Câmara dos rpc»Xrif H^^iVria^r Moíet' 

*°
de "enfrentar os larápios inter- nancial inesgotável. deputados. Obra que, normal- 3"rs- Mam da>to|a '• Müiet

nacionais que burlam as nossa. —Devemos, assinalou, enfren- mente, levaria de 2 a 3 meses, foi
leis"; e, enfim, o pedido, ainda tar a solução do problema bási-;levada a cabo em menos de uma
do Executivo, para prorrogar-se co do país: aumentar a produti- semana. É verdade que a poeira
por vinte anos o Plano de Desen- .idade e melhorar a rede de.e a interrupção do trafego nos
volvimcnto Econômico, através transportei. Quanto aos norte- causaram alguns inconvenientes,,
do seu respectivo Fundo — de-1 americano;-, devemos encará-los,mas a presteza com que íoi rea-, çompareça para preencher a D. F,ilizado o empreendimento atesta _ j0So José 

"de Carvalho, Mirlã Evãrií

Junte decreto .le provimento e um
selo da taxa hospitalar ao 1-PS: Ju-
cundino Nogueira Façanha — Junte
documento comprobatõrlo de idade;
Paulo da Cruz Lobo — Compareça
para ciência e esclarecimentos.

Banco Nacional do Desenvolvimento

EDITAL
Concurso para provimento em cargos da classe
inicial da carreira de Assistente Administra-
tivo úo Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico
De acordo com a escala aprovada pela Banca Examinadora,

faço público, para conhecimento dos Interessados, que a prova de
Português do concurso acima citado será identificada no dia TI
do corrente, às 10 horas, nos Cursos de Administração do D.A.S.P.
(Ar. Almirante Barroso, 81 — 2." andar).
2. A vista da prova será efetuada no local acima referido, no
dia 22 do corrente, de 18 às 21 horas, para os candidatos dc ins-
criçócs ns. 1 a 1.400; e, no dia 25, de 8 às 11 horas, para os de
ns. 1.401 cm diante.
3. Tara a vista da nruva, o candidato deverá apresentar-se mu-
nido do cartão dc identificação.
4. Os candidatos residentes nos Estados poderão fazer-se repre-
sentar por procuradores legalmente habilitados.
5. Não será concedida visla dc prova fora do local, dias e ho-
rários aqui fixados.

Rio de .laneiro, em 15 de julho de 1955

(Roberto de Oliveira tampos)
Dlretor-Superlnlendente

(38857)

evidentemente
administração,

a capacidade de «clina de Assumoçáo, Helena Abdall..,
Aríete Almeida Barbosa, Álvaro Jos.

f, .,,,...,, '„, ,.,1-,  ,. -,.«-;,!<„¦, da Silva. Ravinundo da Silva, SerjioConvém ponderar, sr. preside»,- Lwnãrdô, Maria Lucia Avrc. de Solfte, como me ÍOI comunicado, pO-Ua, Alice Costa de Medeiros, ,To5o
lim cios interessados, que OS OCU-( Ferreira, Delfim Jardim Aleixo, Fran
pantes de vários prédios demoli" | cisco Gonçalves Caldeira,
dos ainda dispunham de prazo de

CAMPANHA CONTRA 0 JOGO
NO ESTADO DO RIO

Por determinação do secreta-
rio de Segurança, sr. Paulo Mau-
riti, uma caravana da Polícia
fluminense, chefiada pelo oficial
rio gabinete, delegado Edalbcrto
Garcia, efetuou nova batida num"carteado" que funcionava no"Bar Glória", à Rua Marechal
Floriano, em Nova Iguaçu.

Há poucos dias as autoridades
já haviam ali estado, conforme
divulgamos, efetuando diversas
prisões, de maneira que os con-
traventores contavam não rece-
ber nova visita dos policiais, ra-
?.âo pela qual foram efetuadas
vinte e uma prisões, e removida
grande quantidade de material.

Informou-nos ontem o senhor
Paulo Mauriti, que a campanha
contra o jogo será desencadeada
daqui çor diante com maior vi-
gôr, até ficarem totalmente des-
mantelados os antros da jogatina
no Estado do Rio.

contribuintes do Montepio a sra. Ana
Lucia Campos Hclmlch, tendo em vis-
ta o disposto no ártico 44, parágrafo
2» do decreto 3.397, de 9-5-930; Elpidio
Rodrigues Barreto — Exclua-se do
quadro de contribuintes do Montepio
o sr. Elpldlo Rodrigues Barreto, tendo
em vista o disposto no artigo 44, p,i-
rágrafo 2» do decreto 3-397, de 9->-',0
Octavio Bernardo da Silva — Exclua.
se do quadro de contribuintes do Mnir
teplo o sr. OctaV.o Bernardo da SII-
va, tendo em vltfa.o disposto no artl-
go 44, parágrafo S» do decret on, 3.357,
de J-5-930; Hodolpho da Silva Figuci-
redo — Exclua-se do quadro de con
trlbuintes do Montepio o sr. Rodolpho
da Silva Figueiredo, tendo em vista
o disposto no ártico 44, parágrafo 2«,
io decreto n. 3.397. dc 9-5-930; raulo|atc às 10 horas. A
Delfim GuimarAes — Exclua-se doi„c0rreio da Manhã

COTAÇÃO DO DÓLAR
Os bancos particulares ven-

diam o dólar, ontem, na aber-
tura dos trabalhos do mercado
de câmbio livre, a CrS 77,50
e compravam a Cr$ 75,50.
Durante o dia o dólar passou
a ser vendido aos extremos de
Dr$ 77,20 a CrS 77,50 e
comprado aos de CrS 75,20
a CrS 75,50.

MERCADO; - Na
tura irregular, no fechamento
calmo.

(Outras cotações: "Vida
Comercial", 2.° caderno).

trito Federal. As atribuições do
Conselho estão claramente deter-
minadas pelo regulamento e ri-
sumem-se em aprovar os orça-
mentos, traçar normas adminís-
trativas de ordem geral e enca-
minhar as contas da institução ao
respectivo conselho fiscal, que as
remeterá, por sua vez, ao Tíilju-
nal de Contas. Ademais./jjàrtfiü-
pei da organização e implante-
ção do SESC do Distrito Fédèi-ttl,
tendo sido o seu primeiro dire-
tor-geral. Acompanhei, assim,:Vt.
administração do sr. ArturPiçes,
como tenho acompanhado,'agora
na qualidade de conselheira, a do
sr. Waldemar Marques, a qual,
por sinal, se iniciou em,setembro
ultimo, jamais tendo encontrado
fatos desabonadores, que possaih
ser apontados como malversação
dos fundos da entidade. Tenho a
convicção de que ambos são ho-
mens probos, sofrendo as crlti-
cas e as incompreensões que cos-
tumam atingir quem ocupa-posi-
ções como as a que chegaram".

A CRISE ADMINISTRATIVA
DO SESC

"Recentemente (continuou) ve-
rificou-se dissidência no Conse-
lho Regional do SESC, ao que
tudo faz presumir decorrente das
ambições de três de seus mem-
bros desejosos de empolgar o con-
trôle da instituição e chefiado,
pelo sr. Jonatas Nunes Filho, ex-''
concessionário dos serviços fu-n
nerários da Santa Casa da Mise-"
ricórdia e presidente do Sindica- 

*
to de Compra e Venda e Locação
de Imóveis.

Em face da dissidência e so-"''
bretudo da repercussão jornalís-r''
tica que lhe foi dada, o presi-?.
dente do Conselho do SESC do
Distrito Federai, sr. Waldemar
Marques, julgou de bom alvitre '
preservar os créditos da entidade 

'
e os seus serviços assistenciais,
dos naturais reflexos dessa crise!'
no seu órgão superior. Ná última
reunião do Conselho — uma vez"
que o SESC é administrado pe-"
los organismos sindicais do cn-1'1
mércio em resultado de delegação','.'
de poder que lhes deu o Estado,:
— decidiu o sr.. Wademar Mar-_.
quês devolver ao Estado, na pes-'
soa de seu representante no próf"
prio Conselho, os poderes admi-"
nistrativos que lhe haviam sidq^
confiados, até que se possa stj--„,
perar o clima criado pela dissi-.;.'
dência.

Não transferiu êsses_B.odPr'"! ____'
£kms_t_nr1Vacionar"3ãihstituição
a fim de que — ao ser verificada"
a improcedência das impugnações.
da dissidência —- não parecesse-
aos olhos do público pouco infor-
mado e em face das explorações"
levantadas, que tal resultado ex-
pressava simples e pura combi-
nação entre gente do mundo dos>-.
negócios para preservar o con-m
ceito e os interesses de sua ca—:
tegoria econômica. Agiu nesse"'
caso, como as circunstâncias evi-"
denciam, com absoluta lisura e
total desprendimento. h,

DEFESA
i

De mais ou menos dois anos m','.
esta parte — prossegue o sr.,.,
Milton Freitas de Souza — os ór»n,
gãos assistenciais do comércio^
vêm sendo alvo de sistemátic»'.'
campanha movida por certos ]ov-^
nalistas. E diz: "Asistematização...
dessa campanha,_ suscita dúvidas,,
quanto à elevação dos seus pro->,
pósitos. !

Sou um engenheiro, um ho-,
mem do comércio e um educador,''

Icom mais de vinte anos'de ma--
jgistério. Lecionei gerações de es-"
j tudantes, que me distinguiram1'
i várias vezes com o paraninfado'\'
de suas turmas na formatura. As"
compensações obtidas em minhas
atividades comerciais investi-as.
todas não, na cidade, em nego»-
cios especulativos, mas na cultu-
ra do campo, na lavoura em gran- ,¦
de escala e sob processos moder-,-
nos. Meus companheiros de clas-,:
se, como engenheiro, como corin
merciante e como agricultor, têm.''
me confiado mandatos eletivos,
de grande responsabilidade e des- 

'„
taque que procuro cumprir da,,.
melhor maneira", ,-¦

CÓDIGO DE ÉTICA . ,°<"Não posso, entretanto, na mi.-
nha atuação de representante de^
classe, evitar antipatias e que m«'"
veja exposto a ataques. Eis por-''
que sou partidário da institui-"'
ção do Código de Ética e da Or-
dem dos Jornalistas, que anuncia, •
por iniciativa de elementos idô-• -
neos e realmente representati-''
vos da classe, para que se encer-"'
re, de uma vêz por todas, na im-";
prensa brasileira uma era que se
não pode impedir haja quem se-
profissionalise na conspurcação-.
caluniosa" — concluiu.

A ESTIVA CRUZOU OS BRAÇOS
Medida de surpresa causou paralisação momentânea do trabalho

Os trabalhadores dn porto, ontem,'Ro que lhes foram dadas informa-:presidente rios Trabalhadores de Esti-,
pela manhã, paralisaram o trabalho,ções, sobre a razão da nova or- va e. as autoridades portuárias sur-

reportagem do dem, os que vinham munidos da iden-| Riram resultados satisfatórios e Os'
.._  esteve no CaTs tidade, entraram, mas os que, fia- trabalhos voltaram a normalidade, As

quadro de contribuintes do Montepio a jjm _e certificar-se do ocorrido'dos em nada lhes seria exigido, con-
o sr. Paulo Delfim GuimarSes, tendo,e das causas. Iforme vinha acontecendo, não apre-
em vista o disposto no artigo 44, pa-| Isentaram documentos, voltaram pa-
rigiafo V do decreto n, 3.397, de
9-5-930; Armando da Costa Mendes —
Excliu-se do quadro, de contribuintes
do Montepio o sr. Armando da Costa

Identificação obripatória ra casa, a fim dc se munirem das
respectivas credençj^is.

Desde as primeiras horas da m»-\ Tudo corria normalmente, quandonhã, os trabalhadores do porto, tan-.surj?irarn os trabalhadores de estiva.

10 horas.

Falha

uu, -mu. iwyuuwuu. H««u. Compareçam par, cumprir exlfên- Mendes, tendo em vlsU o disposto no ™Vque 
d.tavam o serviço peloiÂ™«„ ,rím « ei teirá dP ..iVrin

permanência concedido pelo Ju-L, _ Moino Neves dos Santos, Moa- artigo 44, parágrafo 2» do decreto *$__£. _ Tarefa not-rnacorJ MdffiTím rtlrfornecido pc"

Jacob dos Passos, tendo em vista o
disposto no artigo 44, parágrafo 2o do
decreto n. 3.397, dc 9-5-930: Carlos
Alves Pereira — Exclua-se do quadro

Montepio o sr

diciário, não tendo alguns doslcyr Sandy, Irabenth Gomes Pereira
proprietários recebido a indeni-!Rubem Granado, Francisco Moraes dt-
7'if'in _ mip fa7Pm in. Atpnrlpn-' Souto. Josfr da Silva Dias, Libaniozaçao a que fazem jus. Atenaen- nio SoareSi _edro de L vi.do, entretanto, a apelo direto do dal> Edgar Soar(;s dc Souza e MeUOi
sr. prefeito e revelando confian-,
ça nas autoridade., todos abri- Compareçam para receber o C. P.
ram mão espontaneamente de R-- Va.ldci^r Pereir;i de í"'':""11-<'«¦ contribuinte. >i«
seus direitos, assim facilitando ^°' valdemiro'
sensivelmente a ação dos respon-
sáveis pelos serviços, a cuja tes-l Juntem.seus d
la, dia e noite, segundo me in-
formaram guardas municipais e Bote)nn; m Du3rtfi Mendes, Aca.iaj Aprovo; Almeida Vaziers - Autorizo
operários presentes, se achava O da Costa Santos. Paulo Frederico dela aquislcío do material; Augusto .ros'-
superintendente do Financiameil- Albuquerque. Antônio Abl-Ramia, Rodrigues Torres Filho, Antônio Al-
lo Urbanístico dl' Xavier da SU* Waldir da Cruz Loureiro. Linandrolves Torres, .Tos. Gomes da Silva,. Ma-
vpira nttP nnn tenho n nra.er rie'0'"' José rcreira ',unior. Eunico Re-noel AuSusto de Almeida. Dilva Britoveua, que nao tenno o piazei ne malh0 Fonsecai Maria Pereira jc Geraldo, 'conhecer pessoalmente, mas cuja Queiroz, João Baptista Ourique de
tradição de eficiência, eneugia e oliveira, Orlandina Campelio Mus-
dinamismo não há quem ignore tielle.
na Prefeitura do Distrito Fede- Comparecam M Sflor x , f|m „e
ral- I ultimar o expediente de rrtlftcaçio

3.397, de 9-5-930; Anton, o Jacob^M que se apresentavam para iniciar as capitania de Portos, perfeitamentePassos-Exclua.se do quadro de con-|tarefas do dla§ loram .rUscaménte identlücável, com a fotografia do seutrlbuintes do Montepio o sr. An.onio surpreendidos nos portões de acesso| portador.ao Cais com um número de guar-
das portuários muito fora do co-, q protestomum. Tais guardas, postados cm fi-|
la, passaram a exigir de todos os. Dirigiam-se
que pretendiam entrar o respectivo, para jnjcjar

Tudo, como se vê, poderia ser-"
evitado. Não nos move a intuito dl '
criticar ou censurar as medidas da >
Polícia portuária vedando a entrada |As pessoas que ali não tenham as- l
suntos a tratar. Ao contrário, aplau- »
dlmostudo o qued^ bem que se fizer ¦
pela boa ordem dos serviços, Cabe r
porém, em relação aos fatos de on- jtem, um reparo desde que houve fa-
lha injustificável, A medida, «n ¦ r

os homens da estiva'tes de ser posta em execução, dc- '
suas tarefas, quando | veria ser amplamente divulgada, alim k

reto de Albuquerque I "rios Alves Pereira, tendo em_ vis a ,So de idcn,irica(;an. Houve a prin- (fa_ íoram obs"udos"dê"'entraV;mes-1 do""envio loTslndiilios 
"_-s"clâ_._- 

Jboares' \utt!fà.n\*ma»».VSfrÍLa\avSo uma ccrta cstranchza nessa mo apresentando documentos. Alega-¦interessadas de amplas instruções. J
ecretos d. provimento!MaS^ guardas que se não iam, - ._, devc ... rlgoroíamcnle

hospitalar ao l-nsimater ai: Francisco Elisio" Pinheiro ¦ 
J™. 

™ C^*L™TSJ?Z s™p, eJ trabalhr, nao podiam entrar no Cais, \ÜKJltdo eviUndn que" elementose um selo da taxa
— Athayde José da Fonseca, HeraldoiGuimarães, Cloris Rocha dc Faria —

Leopoldo Ferreira Filho,

molestado'! Entretanto lo-!0s atinf!itios PcIa atitude dos guar- j desocupados penetrem cm suas de- t1 . li J-j jJ-_ nnrlii-rtn. rirnntlr .rim ovnlinaf! ...... _¦!.'.,...; -.r- n. .linunn. .it....- mia

Lourenço Antônio Sobrinho, Jos'" Sal-
danha Marinho Filho, Armindo Ribei-
ro, Agostinho Romualdo, Herculano
César Osório, Galiodor Francisco de
Almeida, Gilda Franceses de Cam-
lho Provenzano, Jos* Alves Freire,

Está DOÍS de oarabéns O go- de nome — Lca Gomes Corrêa. Mariaj Vera Alves Baptista. Paulo Siqueira,
vprnn ria cidade rie.de o seu ilus-P** Izido,'° da Silva' Elza ,U Concei-IDomingos Gesto Barbeito e José Joa-verno aa ciaaae, aesae o seu nus- çj0 Marqucs dos Sanl0, Ruth M)!l!o qu)m Pereira _ Deferidos.
tre chefe, prefeito Alim Pedro, Bittencourt Rios. Aida Matheus e Tc-
até OS secretários de Finanças e rezinha de Jesus Rocha. DESPACHO DO CHEFE
Viação, que no caso com éle cola-: . I DA divisão de benefícios
hn»r.mmm tantr, pntn.ia.-mn p Compareçam para cl.ncl» — Letl-noraram com tanto entusia-mo e da Barbosa| Ilka d(! 011veira 0,„dedicação, e os operários e fun

NOVOS PREÇOS
nos restaurantes populares

idas portuários procuraram explicar'que aquilo era uma arbitrariedade
ie que cies, trabalhadores, estavam
amparados pelas autoridades do Mi-
nistério do Trabalho c Capitania de
Portos. Nenhum argumento porém, j do Cais.

pendências, pratiquem furtos que
depois sãn 

'atribuídos aos portuário.. -.
Porém isso tudo potle ser feito, den- .
tro da ordem, sem prejudicar aos que «
trabalham c sem perturbar a vida «

demoveu a atitude dos guardas, ate
que um deles ameaçou com o "ca-
cetete" um trabalhador de estiva, que
reclamava com mais energia. E só
não levou à frente a agressão de-

.

E INVERSÕES

BELO HORIZONTE, 13. (Da su
cursai). Entraram em vigor ante . , . ,
ontem os novos preços de refei- «£» i^^ífZitZSFSttM
ções nos restaurantes populares gf 

• 
^cWpSuíKto"»^ao Estado, estabelecidos pe o De-!bcm entre os estivadores. Os que

partamento de Comercio da Se-,já estavam trabalhando suspenderam
cretaria da Agricultura, e que são'o serviço c fizeram causa comum Graves revelações foram feitas <
n> seguintes: refeição para o pú-'com os demais colegas, decidindo no inquérito que está sendo rea-'
blico em geral — 15 cruzeiros; a paralisação até que se reconsi- ijza(}0 na COAP. Apurou-se que'
exclusivamente para estudantes «toasse a ordem de proibição dcen- ex.dirctor do Departamento,

6 cruzeiros; refeiçãofc™. *^&J*_^&\át Abastecimentos 
'da 

COAP,;

CONTRA 0 EX-PRESIDENTE ;
DA COAP DE MINAS \

BELO HORIZONTE, 15 —!

e OS operários e lltn- Mendes, Paulo Soares. Nilza Machí-I Claudir Cardoso dos Santos - Com-
cionários ali em serviço. Está do Muniz, Ayres Francisco Carpint»'-careca, ao 4» andar do Montepio dos e operauo, u «'ukmuj, '^^"."Icumentos, os que não estivessem tra- V,L' "uac^1Í.u'"''.iT,.-.." .- XXVi.''

Mario de Souza. Empregados Municipais - Gabinete do noturna — 20 cruzeiros; exclusi-; balhandn. 
| Jo^m.Sahba,^ deixou ao aban-jlambem o Rio de Janeiro de pa- rs.

rabéns, pois, nos momentos deci- JunlPm |eu| d,cr.tos d( prnvlmen.Sívos, conta, inclusive, com o des- i„ , um ,;_„ ax tax* hosplUlsr -
prendimento dos seus habitantes,'Alberto Lima de Oliveira, Helena
como acabam de demonstrar OS "<*» Rodrigues. Francisco Bezerra dc
proprietários e moradores dos:Sou"' Jos6 Alipio do *asc>™nto.

(Continua na 13." pi|.)
Compareçam para receber do-

cumentoi — Eliezer Rodrigues Cavai-

%

Sr. Secretário.

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

Álvaro Moraes Hego, Newton Víei-
ra Simões. Raymundo Marcollno íe
Souza. Ordacelino Josi d* Araújo,

vãmente pata jornalistas e moto
ristas — 15. cruzeiros.

dono vários veículos do órgão.»
eem «iLf no Cala o°s naZ nl; <\™ custaram milhões e mÍlhÓeS'-. , kpíti esie.c no latis os navios na,j -n _. i; tOs estudantes receberam com )a. inSpctoria estavam sem serviço, de cruzeiros. Expostos ao ar ll-'

desagrado a nova tabela, tanto,jaguardando a estiva as providências,vre. às intempéries, num terre-;
que, naquela data, enviaram te- do coronel Ramabé r. Barro;, ins- nn baldio, muitos desses veículos,petor da Policia portuária c autor pslão praticamente danificados,,

da nova ordem. j necessitando de reparos urgen-,
Dos entendimentos havidos entre oites, caríssimos c radicais. (íi.) [

iegrama de protesto ao governa-
dor do Estado, assinado por di-
rigentes ds suas entidades.

*•'
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0 dr. Schweitzer inspecionando-as, noyas;,casa5. que"estão
sendo construídas para oÇ,'seus leprosos »„»,':, ,! ;

(Continuação da l.a página)

e aos parentes que os auxiliam.
Há muito a fazer; fundações a¦escavar, tetos pedindo reparos,
Vigas a colocar, cimento espe-
rando; e folhas de palma que,trançadas e cozidas em esteiras,
resistirão ao calor e à chuva. O
solo íoi levantado uns 15 pésacima do riivel antigo, com o
desmonte de um barranco vizi-
nho. Assim o lugar fica exposto
à briza fresca, e a salvo das en-
xurradas na estação chuvosa.

Trabalho de principiante pedesupervisão continua, Eu não es-
tava preparado para aquela
atenção impiedosa aos detalhes
mínimos, com que o Doutor
mantém as coisas em andamento
quatro .horas, sob um sol in-

da pelo- próprio DoütôMios últi*
mos 3,0 anos.-Algumas,:flão co-
nheçidas: — bananeiras, ãbacâ-
teiros, pareiras, laranjeiras e li*
moeiros; outras necessitam»apre-
sentaeão,.como as cerejeiras de
Cay.enne, de forma estrelada, o
corossol, e as macieiras de Cy-
thère, favoritas de Schweitzer.— <íTrês quintos sao roubados
ou se estragam antes :de amadu-
recer", contou êle. "Mas sempre
plantei o suficiente para suportar
este desfalque";

(Continuação da 1.» página)
com representantes dos movi-
mentos de Ex-Combatentes e As-
sociações Patrióticas de Marro-
cos. Estes representantes assegu-
raram ao Residente, que "podia
ter coíifiança neles" e que lhe
dariam todo o concurso no sen-
tido do restabelecimento da cal-
ma no Protetorado. Acrescenta-
ram que essa missão de paz e
concórdia, liderada pelo Residen-
te, não podia ser comprometida
pela "expressão incontrolada de
uma emoção mesmo legítima."

O sr. Grandval, recebeu à
tarde uma delegação das Ofici-
nas Industriais de Aeronáutica,
das quais vários operários toma-
ram parte nas manifestações, e
uma delegação da União pela
Presença Francesa em Marrocos.

— Boletins foram distribuídos
pelos manifestantes -: convidando
a população a assistir aos íune-
rais das vítimas do atentado de
ontem.; Declaram, entre, outras
coisas, esses boletim "Pedimos
às autoridades que não se façam
representar".

De outra parte, ordens circulam
nas medidas para que os comer-
ciantes marroquinos mantenham
suas casas abertas amanhã, ape-
sar das ameaças que lhes foram
feitas.

... DECLARAÇÕES DO
RÈSIÔENTE-GERÁL.

Em pauta no PSD;

ALTERAÇÃO NA LIDERANÇA
da maioria na Câmara

Também: maior ajustamento com o PTB —
Moção ontem apresentada ao diretório nacio-

nal do partido — Mak de 50 assinaturas
de deputados

S2

Schweitzer não se mostrava
fatigado. Quando se voltou paramim nos degraus da sua própriacasa, e recebeu seu guarda-sol,não poderia tèr-me agradecido

grato para visitantes ainda.ires- mais calorosamente se eu è não
quinhos da Europa... Que êle êle houvesse'conduzido os traba'
íôsse super-competente não me
surpreendia; sabia que a maio-
ria das construções do Hospital
fora planejada e erguida porê'e. Mas' que êle mantivesse, a•caminho dos 90, aquele fluxo
ünquebrantável de energia,
custava a crer.

"Assim Jião-L-dizia-âfr-vê--^osidade-T-mportuna'-'e o "seu
l"Hr_ j 

 
_._: ___- Ofllllllhvin TYiüflmnzéirtomando uma pá nas mãos— "Cave contra o declive, não

vê? É o jeito".
Quando os ajudantes se mos-'travam vagarosos no manuseio

da pesada peneira de pedramoida, sua mão se adiantava a
sacudi-la como se fosse caixa de
fósforos. Se uma medida preci-sava ser tomada, seu corpo se
curvava. Seu olhar estava em
tudo. ¦ •

O Dr. Schweitzer é conserva-
dor absoluto nos métodos de
trabalho. A roda é desconhecida
cm Lambaréné. Tudo é carrega-
do nas mãos ou nos ombros. En-
quanto'os carregadores trans-
portavam o material elevação
acima; em sistema de reveza-
mento, ouvi o Doutor dizer; —•"Assim foi construída a Grande
Pirâmide!" Depois, ao darmos
um giro pelos edifícios conclui-
dos, vi-o acariciar uma viga
com palmadinhas, dizendo: —"Boa madeira! Dura 200 anos".

E' duríssimo consigo mesmo?
15 minutos após o meio-dia, sua
camisa e calças estavam' irreco-
nhecíveis. Até os que nada ha-
viam feito, como eu,- receberam
com alívio a ordem de suspensão
dos trabalhos.

— "Recomeçaremos às duas",
avisou. "Lembrem-se que não
gosto de ficar esperando..."

O dr. Schweitzer, e a maioria
da sua equipe, personificamaqueles elementos da cultura eu-
ropéia que se revelam fortíssimos
nos alsacianos, holandeses, e teu-
to-siiiços: sustentam, mercê de
persistentes e metódicos hábitos
de . trabalho, elevado senso de
obrigação e uma nobre severida-
de. (Um polonês ou um piemon-tês acharia difícil permanecer _m
Lambaréné). No "Urwald", ao
qual 0'doutor» dedicou 42 anos de
vida, aquelas qualidades enfren-
tam outras, opostas; os nativos
do Gabon são capazes de traba-
lhar arduamente, se o desejam;
mas acham absurdo que o traba
lho se prolongue. Os traços que
admiram não são as virtudes cal-
vinistas''da fé inabalável, da so-
briedade, da constância, de fru-
galidade; são a presteza, a astú-
cia. (Muito elucidativas são as
fábulas do Gabon que o octage-
nário abade Walker, de Librevil-
le, traduziu para francês).

lhos. Estávamos ha. pequena pra-
ça que é o centro da vida no.Hos-
pitai, para os que podem deixar
a cama. Exceto aos domingos, ela
nunca está vazia ou silenciosa.
Há sempre coisa que chama a
atenção; mesmo que seja apenas
Fritzü, o chipanze, com a sua
equilíbrio mágico

Há grandes dias, como o da Ia
vagem da roupa, em que os teci-
dos parecem mais brancos con»
tra a pele negra, e as mulheres
dão vasão à vaidade dobrando e
redobrando as túnicas, A chá»
mada é feita todos os dias de ma-
nhã, e as rações distribuídas às
6 da tarde; os que trabalharam re-
cebem então suas bananas, sua
mandioca, seu peixe seco, distri-
buídos pelo próprio Doutor. Èie
condicona a porção ao trabalho
produzido; e a lidar com o seu es-
tranho clã tem tal gama de ges-
tos e entonações, que em outra
encarnação poderia ter sido o
maior ator característico.

A pracinha é o melhor lugar
para ter idéia do Hospital. Fica
logo acima do rio, de onde a luz
sobe através do arvoredo, em
tons verdes ou pardos conforme
a estação. E ali rondam o pelica-no, • encolhido no seu poleiro, os
porcos do Rio Vermelho, os. an-
tilopes, e um porco-espinho, fnas-
cotes favoritos do Hospital. No
socalco inferior está a norta, on-
de saladas européias são cuida-
das folha a folha. Perto do re
peitório estão dois barcos em re'
paro. A canoa no tradicional es-
tilo Ogouwe, de difícil conserto,
foi substituída por barcos dese-
nhados por Schweitzer, onde as
pranchas podem ser facilmente
substituídas.

O cohfraste entre as duas ati-
tudes é mais patente ainda nos
domínios do Hospital, converti-
dos pelo Doutor em enorme po-
mar. Ao voltarmos do almoço
pude ver muita coisa: o cemité-
rio cristão, os "boulevards" ba-
lizados com nomes dos seus co-
laborádores, o terreno para os fu-
nerais Muslim, Mas o traço do-
minante era a profusão de árvo-  
res frutíferas, cada qual planta- primeiro lugar.

O sino do Hospital tem um tim'
bre alsaciano. Um motor de br
blano corta os céus, como um ve-
lho bezouro. O tambor da aldeia
vizinha fala e fala, no seu ritmo
compassado; vem do Hospital
ecos de um bando de crianças,
lutando pela liderança nos jogos.
Ao nascer do sol, e sob o luzir
do Cruzeiro do Sul, junta-se o
concerto musical de.Bach, toca-
do pelo dr. Schweitzer no pia-
no do seu quarto. O ouvinte oca-
sional não pode deixar de consi-
derar a experiência como uma
das mais emocionantes que a mú
sica de Bach lhe ofereceu-

O visitante que chega à peque»
na praça pela primeira vez, não
pode deixar de pensar que tudo
o que vê em torno é único, e re-
presenta a hormoniosa expressão
de uma das mais extraordinárias
vidas da atualidade. "Um hrt-
mem, um só homem, construiu
tudo". Se o dr.' Schweitzer apa-
recer naquele instante, o recém
chegado se afastará como eu in-
sistindo em que êle tenha prima-
zia ao entrar para o refeitório.
E éle dirá, brusco:— "Nada dc tolices! Vá entran-
do logo. Não discuta!"

O doutor Albert Schweitzer, de
Lambaréné, é um homem para
quem o próximo está sempre em

. .CASABLANCA, 15. "A minha
primeira preocupação, ao che-
gar a esta cidade, faz oito dias,
foi reforçar o dispositivo de
segurança", . declarou Gilbért
Grandval, Residente Geral, da
França em Marrocos, em ,alo-
cução difundida pelo rádio."Forant tomadas decisões.cuja
aplicação está em curso e cujo
efeito se. fará progressivamente
mentir". "Durante a nürlhá pri-
rrtára semana passada eni Mar,-
roços,.prosseguiu o Residente Gé-
ral, esrorcéi-me por provocar, um
entendimento, e ontem era gran-
de a minha esperança de che-
gar a bom resultado. "

"Foi justamente o momento
escolhido propositadamente por
miseráveis, para cometer o ter-
rível atentado de Mers Sultan.

Inclino-me, com' dor e respei-
to, diante das vítimas dêsse in-
qualificávèl ato de selvageria.

E' incompreensível que os que
foram 'testemunhas disse aten-
tado não,tenham podido domi-
nar'a sua indignação, e se te-
nham deixado levar a lamenta-
veis manifestações.

Mas é intolerável que, depois
de _oinia-»manhãr-iie-calnTã~dãs
manifestações, outras se tenham
produzido esta tarde que, em ai-
guns lugares da cidade, deram
motivo a pilhagens e a desor-
dens sángüinolentas.

Tenho a grande tristeza de re-
gistrar, esta noite, a morte de
um membro do Serviço de Or-
dem e de vários marroquinos, tão
inocentes quanto as vítimas fran-
cesas de ontem.

E' necessário que europeus e
marroquinos saibam que os cul-
pados pelo atentado de Mers Sul-
tan tiveram um objetivo preci-
so, que é o de tornar impossi-
vel a evolução política que te-
nho por missão realizar e que,
somente ela, pode fazer renas-
cer a confiança e restaurar, uma
verdadeira segurança. Mas é
preciso que, do lado europeu, se
compreenda também que as gra-
ves exações de hoje fazem exa-»
tamente o jogo dos inimigos da
França e de Marrocos, e retár-
dam o dia em que cada qual co«
nhecerá novamente a alegria de
viver em calma e tranqüilamen-
te.

Resolvi que o toque de reco-
lher seja aplicado a Casablanca,
a partir desta noite, às 20 horas
,(GMT). Que os espíritos se apa-
ziguem e que amanhã, em reco-
lhimento e em dignidade, cada
qual renda às inocentes vítimas a
homenagem que lhes é -devida".
(F. P.)

Na reunião do diretório'nacio-
nal do PSD, foi, em,caráter ai-
tamente sigiloso, ontem apreseri-
tada a moção que pleiteia revi-
são nos quadros superiores do
PSD. E' um documento que visa,
de um lado, a levar a liderança
do partido no Congresso, espe-
cialmente na Câmara, a tornar-se
ativa, e, de'outro lado, propõeuma política mais ajustada com o
PTB, para garantir a permanencia do bloco majoritário.

Mais de cinqüenta pessedistas— isto é, a maioria absoluta dos
seus representantes na Câmara —
assinaram a moção, que agora
está em mãos dò sr. Amaral Pel-
xoto. Recebeu-a êle para dar co*
mhecimento aos correligionários
dos termos da reivindicação sur-
gida dentro do partido. Isto fei-
to, será marcada uma reunião pa-ra discutir-se o assunto, Certa-
mento, então, virá à baila o pro-
blema da, liderança exercida pelo
sr. Capahèmá ou para que .'o"ajustamento" se faça com.o seu
consentimento, ou para que, se
realize de outro modo qualquer. -

O fato de que o documento não
é expresso, é antes discreto,

quanto a êste último ponto, per-mite considerar quç ao sr. Capa-
nema é dada uma oportunidade,
pelos descontentes, para que mu-
de de_ "atitude. 

; Queixam-se de
que não comparece êle ás ses-
s.ões,. nem responde às criticas
formuladas no plenário è alhures
ao P.SD e seu candidato'/ ,v"

No que respeita à aliança pai-lamentar com o PTB, há ali uma
proposta para que urriá' comissão
especialmente designada estude,
com os líderes daquela agremia-
ção, os melhores, meios de. conci-
liar as duas tendências, tornando-
as operativas no âmbito do Con-
gresso. Pois, de.seu lado, os tra-
balhistas reclamam que a falta

O marechal I m projeto—;:; INCORPORAÇÃO DOS ABONOSchado o salão onde se. reunirão na
2a. feira os chefes dos governos. Es-
sas 72 horas serão 'suficientes para des-
cobrir a tempo qualquer bomba que
algum desesperado pudesse ter colo-
cado ali.

Americanos, britânicos e franceses
do secretariado dos 4 grandes, traba-
lham harmoniosamente com os rus-
sos sem encontrar dificuldades- para
estabelecer as medidas de segurança.

Foi impedida até a entrada dos
jornalista, ho salão, decorado a ver-
de e ouro.

As grandes e pesadas portas
bronze, de 6 metros de altura,
Iam o salão de conferências.

aos vencimentos dos funcionários
O deputado Heitor Filho apre-

sentou onten) projeto de lei na
Câmara, mandando incorporar
aos salários,-remunerações e re-
tribuições e vencimentos, dos fun-
cionários públicos- civis e mili-

dc tares, os abonos.;d5 1952 e de
iso- 1855.

Diz êle na justificação de sua
O delegado russo i Liga das Na-

ções Boris Verowsky — foi assasíi-
nado na vizinha Lausanne em 1923,
durante uma conferência. Por Isso se
adotam rigorosas precauções.

iniciativa:"Os abonos de emergência e es-
pecial temporário foram concedi-
dos aos servidores civis e milita-
res da União para vigorarem en-

Agentes russos com câmaras foto-i quanionâo^ for _aprpvado o pla-jcial,
gráficas no ombro perambulam pe-

Civis da União, sendo que o últi-
mo abono concedido veio subitl»
tuir, temporariamente, ÒS benc»
fícios dercitado Plano, cuja vigén-
cia teria início em 1,'de outubro
de 1954, conforme consta do pro-
jeto ora em transito no Congres-
so Nacional.

Dada, porém, a complexidade
da reclassificação, e para que os
servidores não se vissem maii
prejudicados pela natural demo-
ra na elaboração da Lei definitl»
va, foi concedido o abono espo-

los corredores e pontos de acesso do
Hotel Metropolet onde se alojará sua
delegação.. ;4_às''o aspecto» uniforme
dos aparelhos "fotográficos'' que os
agentes carregam, tentando passar
por turistas, faz suspeitar que é algo
não tão inofensivo.

Chegaram hoje à Genebra delega-
ções da Alemanha e da Zona Hussa
— para atenderem a quaisquer pro-

e mantido o anterior, de

de liderança no PSD tem com- fmas 
no decorrer das conversações, ^ ^ u[ JluULaLi!„ ua ,„,,,. .„_.„  ._.

prometido -a harmonia do bloco f^",as 
4,tlp"s de Ge,nebra»« *u" tência Técnica de Educação e Cul- prático, tem apenas a virtude dt

_<> —; -l.!lx-.' i_ ¦ "•¦>•* TOmOVCl. Peta ArlPTiallPr mm for! ae TI 111 * - _...,. ;_ jí..'_m _•

no d. classificação de cargos, pre-emergência
íífrn Hnc3!ií;,Íiiál^U|!-,wf,ta; Entretanto.. -. o desconto legaltuto dos Funcionários Públicos para 0 IPASE e o cômnuto parao cálculo das consignações em ffl-

lha já dão, a ambos os abonos, o
caráter de definitivos» Não ge
compreende, nem se justifica,
pois, que esses abonos não te*
nham sido considerados incorpo-
rados à retribuição dos servidorei
da União, pois essa discriminaeSo
da despesa, sem nenhum caráter

EXAME DO MEMORIAL
sôbre descentralização

do ensino
O setor âe Educação, da Assis-

majoritário.
Assinala-se ainda que o reque-

rimento - ontem levado ao sr.
Amarar Peixoto- substituiu outro,
caso da liderança pessedista, po-ré.m considerado prejudicial, poiso objetivo da revisãò.é, em última
análise, aKerar ou não a lidéran-
ça, mas forçando-a a atuar no
interesse da candidatura do sr.
Kubitschek.

^W'ènn$ 
Adenauer' em íérias "^tura,1 do MEC, examTniüT"õntémrò| tornar mais difícil e confusa a es-

vri .ruruiníTM. Imemorial dos representantes dasEs- crituração e O registro dessa me*»-jNA,,ib_uAuuAiJt, coias de Engenharia, reunidos re-'ma despesa.
KARLSHUHE, 15. O Tribunal Cons- .gS^ÍSS V 

A Pr°P0SÍÇã0 "»"* ^ ^^
tltucional concedeu sua última audi- perior e as m(jdidas a serem to.ência sóbre o processo movido pelo
governo contra o Partido bolchevis-
ta, visando colocá-lo na ilegalidade.
O advogado dó partido acusou o go-
vèmo de usar documentos falsos pa-
ra apoiar sua argumentação. O Tri-
bunal proferirá depois sua decisão.
(R.)

CONTRA AS FILTRAÇõES

GENEBRA_ 15. Os Estados Unidos
advertiram que tomarão providên-

VINTE QUILOS DE...
(Conclusão da Última página) Inete do titular da pasta do Trabalho,

e levado a declarar no processo que leias contra toda fillração prematura
diária a cada participante e OU- os atos que praticara obedeceram á! acerca dos assuntos debatidos na Con-
tras despesas. minha determlnaçfto, isto, natural-

O processo seguiu os trâmites | mente, com o propósito de tentarem
usuais, mas, mudando o gòvêr- envolver-me no processo. Através de
no, íoi mandado arquivar» pelo
sr. Alencastro Guimarães. A êle
estava apenso outro, (o de n°
725-54) para pagamento -de

passagens aéreas compradas na
"Cruzeiro do Sul" para trans-
porte de pelegos ao primeiro
congresso da previdência.,' .;

—Há—gastos cõní ''visitação e
inspeção" nos Estados no valor
de meio milhão de' cruzeiros.
Êsse serviço é feito hoje por
um punhado de funcionários e
exige apenas CrS 24.000,00, :.

E as bolsas de estudos? Em
1954 foram concedidas 456. A
quem? Eis a resposta: a) 250
apenas, a filhos' de- trabalhado-
res sindicalizados; b) 38 a fi-
lhos de funcionários da CIS,
inclusive um filho do ex-diretor
geral da Comissão; 9 a filhos de
funcionários do Ministério do
Trabalho; 15 a filhos de servi-
dores de autarquias; 105 à fi-
(lhos de .pessoas empistoladas,
em colégios de luxo, correspon-
dendo em certos casos a anuída-
de, CrÇ 30.000,00, cada, quando
hoje o teto para essas mesmas
bolsas é de Cr$ 4.000,00 por
ano. E eram os próprios pais
dos bolsistas que escolhiam os
colégios, entre os quais figuram
alguns de alta classe.

Total da despesa com essas
bolsas desvirtuadas Cr$ .......
2.500.00,00. Parece até bolsa de
canguru...

INFORME À CÂMARA

método táo repugnante, obtiveram a
declaração, sem prova alguma, por-
quanto a administração da C. 1, S.,
por fOrçá de portarias, estava afeta
a outros diretores.

Fará demonstração da maneira co-
mo procedi no Ministério nesse as-
sunto, lembro que oficiei o Tribunal
de Contas da ünlão, prontificando-

AS BOLSAS me* a remeter:lhe___das-as-ctrntsr'aõ
-)-Fúndir~»5ffi3Tcal, desde da sua ins-

tituiç&o. Na oportunidade desse
oficio, enviei àquele órgão os ele-
mentos em meu poder, colocando-me
k sua disposição para outros esclare-
clmentos.

Oportunamente, o fato aludido na
nota do Ministro do Trabalho e ou-
tros, serão esclarecidos. Jamais fu-
girei à responsabilidade 

' 
dos meus

atos. Lamento, apenas, os sórdidos i
processos que são usados, agora, em
vésperas dc eleições, a serviço de In-
terêsses excusos'-'. .

ferencia.
O sr. James Hagerty acrescentou

que os Estados Unidos pensam dar
todas as informações possíveis de-
pois de cada sessão, e as outras três
delegações farão o mesmo.

As autoridades suíças americanas,
russas, francesas e inglesas cercam
Genebra com uma das redes de st-
gurança mais rigorosas da história
(UP) __„_.-— FOTÓGRAFOS

GENEBRA, 15. Vários fotógrafos
americanos acorreram a "La Pasto
rale", que vai ser residência do ma
rechal Bulganin, para tomar fotos do
palacete. De maneira cortês mas fir»
me os guardas da policia russa, em
frente ao prédio despediram-nos.
(FP)

OBSERVADOR

BELGRADO, 15. O governo resol-
veu enviar, Ales Behler, embaixador
da Iugoslávia ' 

em Paris^ à conferên-
cia de 'Genebra como observador.

madas para fazê-lo progredir c cor-
responder adequadamente às suas
necessidades.

Os representantes das Escolas de
Engenharia, em seu memorial, apre-
sentam sua colaboração para o cor-
reto equacionamento do problema
do ensino universitário no Brasil,
acentuando, de um lado, as respon-
sabilidades e a dignidade da fun.
ção docente e, de outro, a urgente
necessidade de descentralizar o en-
sino e aliviar a administração de
tarefas que lhe tem sido difícil de-
sempenhar.

rar justos e reais interesses da
numerosa classe dos servidorei
públicos federais, sem, contudo,
acarretar novas despesas ao Te*
souro da União. Pelo contrário, I
fusão de 3 espécies de despesas,
em uma só, virá contribuir gran»
demente para o descongestiona»
mento dos serviços de escritura*
ção e contabilidade a cargo dal
repartições pagadoras e das Côrt-
tadorias Seccionais.

Eis porque se espera o integral
apoio dos esclarecidos membroí
do Congresso Nacional ao pítrj**
to ora proposto".

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusão da última página)

VISITOU RIBEIRÃO PRETO
o ex-comandante do V Exército

aliado, general Mark Glark

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico

EDITAL
Concurso para provimento em cargos da cias-
se inicial da carreira de Assistente Técnico do

Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico

De acordo com a escala aprovada pela Banca Examinadora,
faço público, para conhecimento dos interessados, que a prova de
Português do concurso acima citado será identificada no dia 22
ks 8,30 horas, nos Cursos de Administração do D. A. S. P. (Av. Al-
S. P. (Av. Almirante Barroso, 81 — 2.° andar).
2. A vista da prova será efetuada no local acima referido, no
dia 25 do corrente, dc 18 às 21 horas, para os candidatos de Ins-
crições ns. 1 a 1.100; e, no dia 26, dc 8 às 11 horas, para os de ns.
1.101 em diante.
3. Para a vista da prova, o candidato deverá apresentar-se mu-
nido do cartão de identificação.
4. Os candidatos residentes nos Estados poderão fazer-se repre-
sentar por procuradores legalmente habilitados.
5. Não será concedida vista de prova fora do local, dias e ho-
rários aqui fixados.

Rio dc Janeiro, cm 15 de julho de 1955

(Roberto de Oliveira Campos)
DIretor-Superintendente

1 (38856)

ATENTADO REVOLTANTE
PARIS, 15. "Um atentado re-

voltante acaba de enlutar o Mar-
roços, fisse ato odioso testemu-
nha, da parte de seus autores,
uma vontade brutal de fazer fra-
cassar a política de reconciliação
que o governo está e continua a
estar resolvido a aplicar no Mar-
roços", declarou o sr. Pierre Ju-
ly, ministro dos Assuntos Mar-
roquinos e Tunisinos, a respei-
to dos incidentes de Casablanca,
(F. P.) .^

PERÓN...
(Continuação da l.a página)

de vidas Inocentes aniquiladas nos
ladrilhos fumegantes nao merecem
um pouco mais de piedade que os
ladrilhos"?

"El Mundo" alirma que a Carta
Pastoral de 7 de junho retroage o
problema da Igreja a uma situação
que já não existe e que somente
alimentará as palxSes que não bene»
ileiarão riem a Igreja nem ao povo
argentinos. Acrescenta que, com sua
publicação, não «c obterá a trégua
(U. P.)

BISPO AMERICANO CELEBRA
MISSA EM BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 15. O bispo iiuxi
liar de San Francisco, na Califórnia,
monsenhor Melvin Guilioyle, come
morou seu aniversário em Buenos
Aires, rezando missa na Catedral,
que ficou apinhada de fiéis. (R.)

MEDÍOCRE, O CINEMA ARGENTINO

O sr. Leo Pinto Pires, ao que
sabemos já está fazendo chegar
às mãos dos deputados da co
missão de inquérito sôbre o
fundo sindical todos esses. ele-
mentos. Depondo ali, disse que
a disponibilidade do imposto
sindical é hoje de cerca de ...
51.000.000,00 e que haverá sal-
do, tendo sido determinado o
bloqueio dos juros das quantias
arrecadadas no Banco do Bra-
sil, o que não sè fazia. Prestou
contas dos gastos de sua admi-
[nistração, apresentando proces-
sos regulares e desafiou aos ad-
minitradores do tempo do sr.
Goulart a fazer o mesmo. Es-
clareceu que 90,60% da verba da
CIS era gasta com pessoal, na
gestão Goulart e mesmo em ou-
tras.

Sôbre quantias entregues pelocurrículo ao hoje deputado Mu-
niz Falcão, informou que êste,
quando delegado do Trabalho
em 1949, recebera dinheiro do
fundo sindical para a realização
do Natal .dos trabalhadores. To-
dos os delegados do Trabalho,
aliás, haviam recebido. Achou
absurdo o critério adotado, co-
mentando, porém, que dele não
tinha culpa o sr. Muniz Falcão,
que era subordinado ao minis-
tro.

O sr. Muniz. Falcão, disse, cha-
mado a prestar contas de um
saldo devedor de CrÇ 1,300,00,
pagara e depositara o dinheiro
no Banco do Brasil em conta
do fundo social sindical. Toda-
via, como a CIS tinha, no total
dêsse fundo, apenas uma per-centagem, o sr Muniz Falcão
continuara a descoberto na co-
missão

RIBEIRÃO PRETO, (S, P.), 15
(Asp.). Em avião especial da FAB,
chegou anteontem a esta cidade o
gen. Mark Clark, ex-comandante do
V Exército Aliado, e figura de des-
tao.ue das forças armadas norte-
americanas./Faziam parte de sua
comitiva os srs, ÇecíT P. Cross, ex-
cfinsul. dos Estados Unidos em São
Paulo, « Sebastião M. Junqueira,

O visitante foi recebido no aero-
porto local por autoridades muni-
cipais, dirigindo-se logo em seguida
para a Faculdade de Medicina, onde
percorreu todos os departamento»,
mostrando-sé Impressionado com os
trabalhos que ali se desenvolvem.
Em seguida, o gen, Mark Clark «
sua comitiva dirigiram-se para a fa-
_enda Santa Amélia Junqueira, onde
lhe foi-oferecido um almoço. Naquela

Aprovado...
(Cpnclusão da última página)

que. a Câmara vote consciente-
mente matéria de tanta relevân-
cia em tão_ curto espaço de tem-
po, As inúmeras emendas apre-
sentadas estavam sendo estuda-
das, para que os recursos soli-
citados pelo prefeito sejam em-
pregados em obras de execução
inadiável e não naquelas queapenas traduzem interesses elei-
torais. O sr. Alim Pedro — sa-
lientou — merece-lhe fé e por is-
so não acredita venha desbaratar
em obras desnecessárias os recur-
sos pleiteados. Se aprovadas ai-
gumas das ^emendas apresenta-
das, teria êle forçosamente quevetá-las, como àquelas que dis-
põem sôbre a construção do Me-

propriedade cafeeira, e general e o
sr. Cecll Cross plantaram alguns pés
de café, declarando que tal ato evi-
deliciava e representava o símbolo
de amizade que deve existir entre
o Brasil e os Estados Unidos.

À noite, no salão nobre da Prefel-
tura Municipal, realizou-se uma ses-
são solene em homenagem ao militar
norte-americano. Inicialmente, o sr.
Josc Costa, prefeito municipal sau-
dou o visitante, dando em seguida
a palavra ao prof. José de Oliveira
Almeida, catedrático da Faculdade de
Medicina local, recentemente chega»
do dos Estados Unidos, que ressaltou
os laços de amizade que ligam as
duas nações.

Falando sôbre Ribeirão Preto, o
ex-comandante do V Exército, disse:
— "Hoje conheci Ribeirão Preto esta
maravilhosa cidade, conheci a sua
Escola de Medicina, plantei café, vi
criação do melhor gado e senti, en-
tão, porque o Brasil é um grande e
bom pais, em plena fase de prospe-
ridade e trabalho construtivo. Re-
tornando aos Estados Unidos, quero
transformar-me em embaixador de
gente tão nobre e hospitaleira.
Agradeço as honrosas manifestações
recebidas e peço a Deus que esta
visita venha solidificar mais a ami-
zade que existe entre o Brasil e os
Estados Unidos".

A seguir, o sr. Sebastião Junqueira
dirigiu algumas palavras ao visltan-
te, destacando significativas passa-
gens da visita do general ao Brasil,
e o seu interesse em manter estreito
contato com o povo e os antigos sol-
dados da guerra passada.

Após a solenidade na residência
do sr. Pedro Falcão foi oferecido um
coquetel aos visitantes e elementos
da sociedade local.

rir,in-M» r,í.i^ „i-,!,-...,„:;„ „Jtropolitario,' do Palácio da Muni-
IpbiSE JÍSm ni^na^,.m°ciPalida«|e. ««"»» .elétrii» para o
^fi&A&tâ^ e toda uma serie
SaÍ0imUdnadCIsfâCrbítrioede^isX'as Perfeitamente adia-
organizar êsse plano e de gastar

BUENOS AIRES, 15. Leon Bouche,
o novo secretário de Imprensa da
Presidência, disse que o cinema ar-
gentino "é medíocre" e exortou os
produtores nacionais — aos quais fêz
tal declaração — a justificarem a
ajuda que recebem do Estado.

Bouclie declarou o seguinte:"Sôbre o cinema nacional, há limai"1 lmP">«a,
só verdade neste momento:
diocre
ignorar esta verdade. Ap»
mos dispostos a remediá-la'

nêíe o que quisesse.

Declarações do sr. João Goulart
Recebemos onte, em envelope do

PTB, a seguinte carta:
O sr. João Goulart a propósito da

nota do gabinete do ministro do Tra-
balho, sôbrc uma das conclusões da
comissão de Inquérito do Fundo Sin-
dlcal, procurado por representantes

prestou as seguintes

MAIS ESCOLAS E
MAIS ÁGUA

Ao invés de se pensar em obras
suntuosas — advertiu — deve-
riamos na Câmara e fora dela
estabelecer um plano de priori-dade para os problemas da cida
dc, que continua necessitando an
tes de Metropolitano e Palácios
Luxuosos, mais escolas, mais

declarações: 'água, mais hospitais, mais cre-
.. \-„, „«i.„-„r ,ü. ,,.J"e": - Pelos J°rnsis t°n>e' conhecimen-iÇhes e menos demagogia. O pro-
Ir «.. J3 1 Adlspostos, 

a!to da nota ofldtl do gabinete do «i- blema dos transportes - frisou.u «.-i.i \ud„tic. Apmas csta-,nistro do Trabalho BObrc um proccs. _ continua a desafiar a argúcia
so relativo ao inquérito do Fundo»e boa vontade dos administrado-Esta dolorosa verdade fez com»slntílcal. Já mc haTlam preVenido!res e enquanto não se pensar pa-qu, o cinema argentino perdesse:d(! que as sindicâncias levadas a;ra onde O tráfego possa ser des-quase a totalidade dos mercados da'efeito naquela Secretaria de Estado, iviado, será uma temeridade ini-ai. enca quando, na realidade, dada! nos últimos meses, eram tendendo-íciar a construção de túneis paraa nossa posição, a Argentina devei sas. Visavam-me atingir na oportu-io metrô, quando se sabe que oser o eixo docinema desta parte do Lidade política, vejo que as infor- ísimples alargamento da avenida
maçôes que ma trouxeram, se con-jdo mangue causou sérios e inter-
firmam. Uma comissão constituída mina veis transtornos à cidade,
para examinar o periodo entre 1.°

Continente. E sê-lo-á, porque não
evitaremos esforços para que assim
seja".

Referindo-se à ajuda do Estado,
acrescentou: "Não há Estado no mun-
do que apoie e ajude o cinema na-
cional como o fa. o Estado argen-
tino: créditos libérrimos, dinheiro,
datas de prioridade, facilidades de
amortização, obrigação de exibições.
E' um Estado tão generoso que, há

de Janeiro de 1951 a 31 de dezembro
de 1954, sc limitou ao período de mi-
nha permanência no Ministério do
Trabalho.'Mo conheço detalhes do referido

Náo conheço detalhes do referido

NEM 50 EISTEINS

ditos especiais; cada um com
seus detalhes e minúcias soman-
do um total superior a 190 arti-
gos.

O "BOLO" ESTA
CONFECCIONADO

Declarou o sr. João de Frei-
tas que, infelizmente, o "bolo"
foi habilmente confeccionado.
Não contará todavia com o seu
voto e lamenta não poder votar
favoravelmente pelo abono, êle
que considera justa essa reivin-
dicação. Os interesses do povo

didatura do General Juarez Távora
à Presidência da.República:'Agrade-
ço, também, a renovação de solida-
riedade que ainda agora cumpre o
dever de proclamar ter sido tão de-
cisiva para a vitória que obtivemos
nas urnas de 3 de outubro de 1954,
e tão útil para o cumprimento dos
compromissos de ordem administra-
tiva que juntos assumidos para com
o povo baiano. Como o do eminente
amigo, é também meu indeclinável
propósito interpretar sua decisão de
apoio ao nome ilustre do General
Juarez Távora como essência da vida
democrática, que não interferirá na
continuidade da coligação que firma,
mos no âmbito. estadual muito em-
bora sejam diversas as nossas prefe-
rênclas na atual conjuntura nacional
Creio ser oportuno repetir-lhe o que
lhe vinha dizendo muito antes de me
empossar no Governo do Estado no
sentido de que a livre manifestação
do povo baiano não sofrerá qualquer
constrangimento ou pressão dos po-
deres do Estado, direta, ou Indireta-
mente, mesmo porque ninguém mais
do que eu, deve saber que está supe-
rada a face de governos ganharem
eleição pelo desvio de seus deveres
funcionais. Quero também lhe fazer
ciente de que 1a comuniquei ao Pre-
sidente do Tribunal Eleitoral Reglo-
nal que, com 30 dias de antecedência
do pleito, a Policia Militar, em tudo
quanto se relacione livre manifesta-
ção do povo, ficará sob ordem direta
da Justiça Eleitoral e o Secretário
de Segurança, que é aliás elemento
destacado da UDN, cumprirá tam-
bém suas determinações. Receberei,
também, como especial cooperação
para cumpri-las todas as boas suges-
toes que visem à concretização do
meu e do seu propósito de fazer com
que os baianos manifestem, sem te.
mor de qualquer espécie, a sua von-
tade na escolha daquele que há de go
vernar o Brasil no próximo período
presidencial. Estou certo que saberei
distinguir rigorosamente os meus de
veres de cidadão e político, daque»
les mais graves e amplos, do Gover
nador de Estado honrando com o
exemplo que espero dar, a confiança
que mereço do povo halano e dos par-
tidos e grupos políticos que me co-
locaram na posição em que me en-
contro. Cordiais saudações.

ANTÔNIO BALBINO."

OS BENS DOS CANDIDATOS
Não chegou a ser apreciado, on-

tem, pela Comissão di justiça, da
Câmara, o parecer do deputado Raul
Pila a respeito da constitucionali-
dade da Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a investigar a
veracidade das declarações de bens
dos candidatos à presidência c vice.
presidência da República. Isto por-
que aquele órgão técnico suspendeu
os seus trabalhos em homenagem à
memória do deputado José Sobral,
falecido em Sergipe.

Por outro lado, eslava combinado,
entre os representantes do PSD na-
quela Comissão, que o sr. Ulisses
Guimarães pediria vista da matéria
Todavia, após uma reunião realizada
ontem pelos pessedistas, ficou delibe-
rado que caberia ao sr. Hugo Na-
poleão aquela tarefa. O representante
piauiense, ontem mesmo, obteve do
sr. Raul Pila uma cópia do parecer,
a fim de poder examiná-lo, durante
a semana cucaristica. Sabe-se, tam-
bém, que o deputado Adauto Car-
doso, muito embora seja favorável
ao parecer do sr. Raul Pila, apre-
sentará o seu voto em separado. O
deputado carioca seguiu, hoje, para
Teresópolis onde deverá elaborá-lo.

O GENERAL PAIM CONTRA
PROTASIO VARGAS
PORTO ALEGRE, 15 (M.). O sr.

Paim Filho enviou o seguinte tele-
grama ao S". Prntásio Vargas, que
é o presidente de honra do PSD
gaúcho e defendeu a candidatura
Juarez Távora:"Os jornais publicam a sua de-
daração aconselhadora à secção do
Partido Social Democrático do Rio
Grande d0 Sul. A' Constituição da
República de 19-16 extinguiu os par-tidos estaduais, substituídos por par-tidos políticos nacionais, conforma-
dos em lei especial com seções con-
cernentes aos Estados, Distrito Fe-
deral e Territórios, assim partes In-
tegrantes do todo que c o partidonacional. Na órbita estadual os atos
concernentes ao provimento dos
cargos dc governadores e legisladores
estaduais, legislativo federal, eleições
República incumbe aos órgãos de
direção das seções. Na órbita nacio-
nal, a politica nacional, o provimentoe da cidade estão todavia em jô

go, não podendo permanecer ao '!? ^«'dêiicia e vice-presidência da
. , .. i Republica incumbem aos orfiãos desabor de artimanhas. I direção nacional. Conseqüentemente

seu conselho está irrcmissivclmente

cional, integrada pelos delegados dol
diretórios regionais e da ConvençSo
Nacional,, integrada pelos delegado»
dós diretórios municipais de todo o
pais. Tendo formação política fir»
mada lios princípios construtivos,
preceituados na moral e na razão,
alicerce basilar do glorioso partido
republicano rlo-grandense, e sob l
églpe do imortal patriarca republi-
cano, Júlio de Castilhos, não poderiasilenciar, nesta hora conturbada pelo
impatriotlsmo de uns e pela ambição
desordenada de outros, para pro-
nunciar-me contra uma pública ati-
tude que contrasta com os ensina-
mentos que haurimds na inolvldávfl
escola politica de inspiração ve»»
ramente republicana, Intransigente
quanto a princípios e quanto a pes-
soas, aquela escola excelsa dlta-mt
o dever de lançar veemente pro-
testo contra a sua mnifestação qut
envolve inequívoca ação destruidor»
da organização partidária que aju-
damos a fundar, a que pertenço •
de que foi modelar condutor. Cor-
diais saudações — Firmino Palm Fl-
lho."

O GOVERNADOR DO AMAZONAS
REPELE JANGO
Anunciado que o PTB nacional ia

censurar o governador do Amazonai,
o ex-deputado Plínio Coelho, o tr.
Josué de Souza, também amazonense»
Igualmente do PTB, declarou ontem
na Câmara que o sr. Plínio Coelho
repele qualquer Interpelação que lhe
venha a ser feita, afirmando:Tendo sido noticiado que o PTB
nacional iria interpelar o sr. PJlnto
Coelho, governador do Amazonas,
s. exa, declarou que não aceita ln«
terpelação ou coação de quem quer
que seja, uma vez que nSo admito
que o sr. João Goulart ou outro
qualquer possa duvidar do seu civis-
mo e da sua capacidade de discerni-
mento, no que toca ao bom caminho
que o Estado deva seguir na sucessão
presidencial.
O. PL E O PROJETO 120

Comunica-nos o PL, seção do Sil*
trito Federal:

"O Gabinete Executivo ReglonU
do PL, em reunião de ontem, exam!"
nou os textos do projeto de lei nume-
ro 120, em trânsito na Câmara dol
Vereadores, e dos substitutivos quelhe foram propostos.

Por unanimidade do votos, o Ga-
binete deliberou recomendar aos re-
presentantes do Partido na Câmara
dos Vereadores que votem favorável-
mente ao abon0 ao funcionalismo, à
emissão de apólices e aos crédito»
destinados a obras públicas do urgen-
te necessidade.
_ Quanto aos aumentos da impostos,
as modificações na legislação trlku-tárla, ao Metropolitano e às demall
iniciativas amontoadas nos volumo»sos substitutivos, deverão «er contra-rios os votos dos vereadores flllido»ao PL, sem prejuízo do examo opor-tuno c ponderado de cada caso."
REGISTRADA A CANDIDATURA

DO GENERAL JUAREZ
TÁVORA
Por unanimidade de votos o Tribtt-

nal Superior Eleitoral, em sua sessão
de ontem, registrou a candidatura do
general Juarez Távora à presidêncl»da República.

E' éle o primeiro dos candidate, aobter registro.

ROTEIRO DE JUAREZ

O general Juarez Távora realizou
quarta-feira um comício em PontiGrossa. No dia Imediato foi a Curl-
tiba, onde falou, várias vezes, ao po«vo da capital paranaense. Ontem, VI-
sitou Londrina c hoje vai continuar
sua pregação eleitoral em alguns mu-niclpios do norte do Estado. Seu re-
gresso ao Rio está programado paraamanhã, domingo.

ATIVIDADES DK JUSCELINO
Regresou ontem dc São Paulo, onde

esteve alguns dias,' o sr. Juscelino
Kubstichck. Ali manteve contactoi
com os srs. Lucas Garcez, Horácio
Lafer, Cirilo Júnior, Narciso Pieronl,
Ferreira Keffer, Juvenal de Morais,
do PSD; Emílio Carlos c Luiz Cario»
Pujol, do PTN; e Porfirio da Paz,
Cássio Ciampolini e Newton Sanloi,
do PTB. A vários desses encontro»
também participaram os srs. Tancre-
do Neves e João Goulart, que acom-
panham o sr. Kubltschelc nessa su»
viagem.

Hoje, o sr. Juscelino Kubitschelc
vai a Belo Horizonte, onde entrará
em contados com lideres do PSD, do
do PTB e do PR visando a encon-
trar uma fórmula harmônica para o
problema da sucessão estadual.

DUAS SESSÕES HOJE
Apesar da resistência da UDN,

o plenário resolveu marcar para
hoje mais duas sessões extraor-
dinárias, com o objetivo de vo-
tar o substitutivo da Comissão
de Finanças.

TRANSCRIÇÃO DE UMA
REPORTAGEM DO

CORREIO
Referindo-se à complexidade

dos assuntos consubstanciados no
u Fubstitutivo, asseverou o sr.

processo, mas, posso adiantar que a J°.ào de Fr.ejtaS que nem 50 Eins- ,,...• ,„,,,„„ ... »,.;•„,„.., ,
administração da Comissão do Im-ÜfÜlS reunidos na Câmara dos Qlla,ndo °"'em dTa h^um o
posto sindical, na gestão, como nas!Vcrcadores poderiam estudar e vereador Wilson Leite Passos

anos sc deixa enganar'sabendo que anterloreii fol confllds ao dlretor. votar tudo de embrulhada om'combatia o projeto da Comissãoo estão engananao • , do Departamcnt0 tficlon»! do!mcn?s de 48 horas, como estão de Finança»; leu êle da tribuna"E qual a contribuição do cinema Trrt,»h0, _ quando da rci„Mçâo:desejando os seus propugnado-i?e 
íinanÇas- ieu efe. üa lrit3una-

para tanta generosidade? Nada. abso-idos comiclos pr6-SBl&rio minimo não res. Nem durante três meses de;flcando» em conseqüência, trans-
íutamcntc nada. F. quem c o prcju-|estava mals k freate do Mlnlstérl0 estudos ús edis poderiam se pro-;crita nos anais da Câmara, a re-
riirarlo? Em nrimpirn lnffaiv a rnlhira' _¦_. *t-_-i__.i\__ t_.i__, __..- ._ _ .. _ . Minniii« , AU.-» -«:„,.--_ j. *___._

ROMPIMENTO NO RIO GRANDE
DO NORTE

. NATAL, 15 ÍM.) - Foi rompida a
errado, face à figura jurídica dos!frente ave apoiava o sr. Dinarle
partidos politicos e à lealdade àque- Mariz para as eleições de governador,les que os figuram concitando aoiestando ;i l'D\ praticamente clndldl
combate puro c simples ao partidojem dois blocos,
a que se julgam pertencer. Sc suai Caso a UDN n.ln concorde com o
manifestação fora fruto dc severa
meditação, conformada á fórmula
orgânica partidária, deveria concitar
an desligamento a seção rio-gran-
dense da órbita do partido nacional,
a que não está obrigada a pertencer,mas submetida cm absoluto ao aca-,
tamento às deliberações de legítimos
órgãos de direção do território na-

movimento dc pacificação, haverá In-
ta, sendo candidato o deputado José-
lin Vilar. O nome que íoi apresen-
tado para n conciliação é o 

"rio 
se-

nlior André Fernandes, ex-deputado
federal.

OUTRAS NOTÍCIAS NA
3.a PÁG. DO 2.° CAD.

dicado? Em primeiro lugar, a cultura; d0 Trabalho. Dolxet usa past» tm minciar sôbre emissões de títulos
do pais. Em segundo lugar, o Estado'fevereiro de 1834 e os acontecimentos;da dívida pública (3 bilhões); ar-
que gasta o teu dinheiro. E por úl-í» qUe se referem ocorreram em abril, recadação e fiscalização de tribu-
tlmo, o espectador que, com toda j Acabo de saber que um dos envoi- trfi; criação do Metropolitano;
L,íu.miId.?de.,„p!"!a, sua entradâ na'!idos no ""luérito. po. exemplo, nos;abono dos funcionários; calendábilheteria". (U. p.)

portagem que publicamos em;
nossa edição anterior sôbre o fa-i
moso pot-pourri de mensagens!
vue os vereadores querem im-,

últimos dias, foi chamado «o gabi-irio de cobrança de tributos; cré- pingir ao Executivo.

PALACE HOTEL DE CAXAMBU
Diárias a partir de CrS 160,00, informações

e reserva. R. Senador Dantas, 20 ¦ 10.° - S~ 1009.
lei. 22-4991 ou Caxambú - Tel. 39 (6122)

iíàsTíe"'"~.y:.~ Z'...~... . .



UENRIQUE Maxlmlniano
Coelho Neto nasceu em

Caxias, estado do Maranhão,
a 21 de fevereiro de 1864. A
infância no sertão marcaria
definitivamente a sua litcra-
tura, As histórias que sua
mãe, a Índia Ana Silvestre,
lhe contava — lendas nati-
vas, casos de assombração —
asuçar-lhe-iam a imagina-
ção, formando material para
as histórias que realizaria
mais tarde.

O pai, Antônio da Fonse-
ca Coelho, tinha alguma cul-
tura, adquirida principal-
mente na biblioteca do ir-
mão, o guarda-livros Resen-
de, conhecedor dos clássicos,
e que seria o primeiro mes-
tre do pequeno Henrique. Foi
esse tio quem despertou em
Coelho Neto o interesse pela
literatura.

Aos seis anos, mudou-se
com a família para o Rio,
onde iniciou .seus" estudos,
primeiro com o tio, depois
no colégio Jordão, continuan-
do-os no Pedro II. Pessoas
que com êle conviveram se
referem à sua grande preço-
cidade, afirmando que, aos
oito anos, traduzia o latim, e,
aos onze, conhecia Cícero.

COELHO NETO
Uma criança precoce — Aos oito anos) já traduzia o latim —
Um caso de fecundidade, único em nossa literatura — A Con-
ferência e o Fla-Flu — Prêmio Nobel de Literatura — A Re-

voiução Modernista destrói uma glória nacional

redações dos jornais. Obras
como "Saldunes", "Pelo
Amor" e "Artemis", íoram
escritas em um dia; "Pasto-
ral", em dois; "A Descober-
ta da índia", cm seis. Além
disso, publicava três artigos
diários em diferentes jornais.
Manejando a língua com ia-
cilidade, possuidor de um vo-
cabulário imenso (calculado
em cerca dc 20.00 vocábu-
los), escrveu cerca de 700
contos e apólogos, dezoito ro-
mances, mais dc quarenta
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Aos quinze, já possuidor de
cultura invulgar, dava aulas
particulares.

Chegou a f/eqüentar a Fa-
culdade de /Iedicina, aban-
donando-a -ura ingressar na
Faculdade de Direito de São
Paulo. Náo chegaria a ter-
minar êsse curso, tão pou-
co. Suas idéias liberais pro-
Tocariam incompatibilidades,
e, posteriormente, o abando-
no dos estudos. Voltando para
o Rio, em 1885, reuniu-se a
José do Patrocínio e ao mo-
vimento abolicionista, ingres-
sando no jornalismo. Passa
a trabalhar na Gazeta da
Tarde, depois na Gazeta do
Rio, como secretário, e, mais
tarde, no "Diário de Notl-
cias", de Rni Barbosa.

O ESCRITOR
DUBLICA aos 27 anos o seu

primeiro livro — um vo-
lume de poesias, intitulado"Rapsódias". Daí em diante,
quase anualmente lança dois
ou mais volumes, onde abor-
da todos os assuntos — poe-
sia e prosa.

Sua íacundidade era es-
pantosa. Dotado de imagina-
ção prodigiosa, conseguiu
reunir a mais vasta bagagem
de que até hoje foi capaz
um escritor nacional, abran-
gendo, o conjunto de obra,
nada menos de 120 livros.

Trabalhava ao correr da
pena, sem ter tempo de re-
ver o escrito. Muitos de seus
romances íoram feitos em

peças de teatro, sem falar
nas crônicas ainda hoje es-
palhadas nos jornais, numa
média de 8.000 artigos, o
que daria matéria para mais
160 volumes.

MÉTODO DE
TRABALHO

DARÁ conseguir essa produ-
ção espetacular, Coelho

Neto submeteu-se a um mé-
todo rigoroso de trabalho:
começava a escrever às 8 da
manhã e ia até às 12; reco-
meçava às 14 e ia até às 18
horas, reiniciava às 20 para
terminar às 22. Dez horas
diárias de trabalho, sem fa-
lar nos dias de maior ativi-
dade, quando atingia doze
ou mais horas.

Essa atividade espantosa
não o impedia de ler. Estava
sempre a par de tudo o que
ocorria no mundo literário,
lia todos os livros apareci-
dos, mesmo de estreantes, e
nunca deixava de responder
às cartas enviadas.

Entre os seus livros mais
importantes, podemos citar:"A Capital Federal» (1893):"Miragem" (1895); "Sertão"
(1896); "Inverno em Flor»
(1897); "A Conquista" (1899)"A Tormenta" (1901) "O
Jardim das Oliveiras" (1908);"Rei Negro" (1914); "Fogo
Fátuo" (1928); "A Cidade
Maravilhosa" (1928).

Tomando conhecimento da
obra de Coelho Neto, o no-

velista inglês Rudiard Ki-
pling, que tivera oportunida-
de de ler trechos de alguns
trabalhos traduzidos, ficou
pasmo diante da vastidão da
sua obra, de sua fecundidade
espantosa e de sua disciplina
de trabalho.

A FAMÍLIA

CM 1890, casou-se com d.
Maria Gabriela Brandão

— d. Gaby, que seria sua
grande companheira pela vi-
da à fora, e que lhe deu sete
filhos. Amava a família,
embora o trabalho que o
prendia a seu gabinete não
lhe desse tempo de dedicar-
se a ela como desejava. O
íato, aliás, provocaria o res-
sentimento das crianças, nos
períodos de doença. É o pró-
prio filho quem recorda a
queixa feita à mãe, por um
dos irmãos;

— "Papai parece que não
gosta de nós. Você está sem-
pre junto dos filhos, êle pa-
rece que tem medo de ficar
doente. Espia na porta, faz
algumas perguntas e logo se
retira..."

Mas êle os amava, admi-
rava-os pela sua dedicação
aos esportes. Eram todos tor-
cedores do Fluminense, como
o próprio pai. Alguns perten-
ciam, mesmo, ao quadro de
jogadores do time das Laran-
geiras, onde freqüentemente
o pai os ia ver. Emanuel —
Mano, como o chamavam —
pertencia ao primeiro qua-
dro; George, -ao segundo;
Paulo, ao primeiro time in-
íantil; e João, ao segundo.

A morte de Emanuel, aos
24 anos, depois de uma doen-
ça rápida, abalou o escritor.
Durante dez dias ficou cur-
vado à cabeceira do doente.
Foi essa tragédia que lhe
deu inspiração para o seu
livro de saudades — "Mano".

O FLA-FLU E UMA
CONFERÊNCIA

ALÉM de sua imaginação,
de sua facilidade de escre-

ver, Coelho Neto possuía uma
grande faculdade de impro-
visação. Num domingo, em
que deveria realizar uma
conferência num dos gran-
des teatros do Rio, disputa-
va-se, no Fluminense, o
Fia x Flu. O escritor foi ao
Jogo e voltou satisfeito com
a vitória de seu time.

De volta a casa, tomou uma
xícara de café e se recolheu
ao gabinete, afim de prepa-
rar a conferência, que pro-
nunciaria logo mais, às 21
horas. Tinha duas horas ape-
nas para escreve-la, mas
confiava na sua capacidade.
Dai a pouco, aparece em
casa ura amigo da família,
sobraçando fogos de artifi-
cio. Vinha comemorar a vitó-
ria do Fluminense. Dez mi-
nutos depois, os foguetes e
buscapés iluminavam o quin-
tal de casa, onde a criança-
da se divertia, feliz. O escri-
tor debruça-se à janela e se
delicia diante do quadro,
Acaba por abandonar o tra-
balho e se dirigir ao quintal,
partieipar da comemoração.

Quando Coelho Neto olha
o relógio, se assusta. Tinha
tempo, apenas, de sc vestir
e rumar para o teatro. Vai
ao gabinete, apanha apressa-
damente algumas folhas ma-
nuscritas do seu último ro-
mance, e sai.

A conferência foi realiza-
da... de improviso. Mas a
modéstia do escritor não per-
mltlu que o público tomasse

conhecimento do fato. Du-
rante cinqüenta minutos,
Coelho Neto "leu" a confe-
rência que não havia escri-
to. Quando terminou, as pai-
mas que recebeu foram das
mais calorosas que teve em
toda a sua vida.

MAGISTÉRIO
E POLÍTICA

CM 1901, embarcou para
Campinas ,onde prestou

concurso para lente do giná-
sio local, sendo classificado
em primeiro lugar. Regeu a
cadeira até 1904, quando re-
gressou ao Rio de Janeiro.
Em 1907, foi nomeado, inte-
rinamente, professor de lite-
ratura do Pedro II, e efe-
tivado em 1909, independen-
te de concurso. No mesmo
ano foi eleito deputado íe-
deral, pelo Maranhão. Toma
parte, na Câmara, da Comis-
são de Diplomacia e Trata-
dos. Foi também diretor dos
Negócios de Estado, da Jus-
tiça e Legislação, do Estado
do Rio. Representou o Bra-
sil como Ministro Plenipo-
tenciário e Enviado Extraor-
dinário em Missão especial

Essa floria ultrapassou
fronteiras. Vários de seui
livros foram traduzidos, ai-
guns em onze idiomas, in-
cluindo o russo, o sueco, o
esperanto, o sirio e o ja-
ponês.

Em 1899, numa excursão
ao norte, foi, no seu Estado
natal, carregado em triunfo.
Os estudantes desatrelaram
os cavalos de seu carro e o
carregaram pelas ruas da
cidade.

Quando, em junho de 1928,
íos 64 anos de idade, publica- seu centésimo livro — "A
Cidade Maravilhosa" — é
aclamado em concurso pú-
blico, patrocinado pela re-
vista "O Malho", o "Prln-
cipe dos Poetas Brasileiros".

Sua glória tinha chegado
a tal ponto, que a Academia
Brasileira (de onde era mem-
bro fundador e para a qual
íôra eleito presidente, em
1926) o indicou, em 1932,
oficialmente e por aclama-
ção, para o Prêmio Nobel de
Literatura.

A REVOLUÇÃO
MODERNISTA

COI um grande adversário
do modernismo. Seu par-

nasianismo jamais poderia
aceitar aquele movimento de
loucos a pretender criar uma
língua nova, brasileira, uma
literatura liberta, baseada
em novos cânones. Antes
disso, sua glória já vinha
sendo solapada. Em 1919.
Lima Barreto lançava um
dos primeiros brados contra
o seu estrelismo, chaman-
do-o, num artigo intitulado"Histrião ou Literato?", de• "o sujeito mais nefasto que
tem aparecido no nosso meio
intelectual."

A revolução modernista
acabaria por abatê-lo defi-
nitivãmente. A grande gló-
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Autógrafo de Coelho Neto

à Argentina, onde pronun-
ciou diversas conferências,
tendo percorrido também o
Uruguai, Paraguai, Chile,
Peru e Bolívia.

CELEBRIDADE

rOELHO Neto teve, em vi-
da, uma repercussão co-

mo poucos escritores no Bra-
sil. Os maiores vultos das
nossas letras a êle renderam
seu preito de admiração. O
próprio Machado de Assis,
em 1894, assim se referiu ao
escritor, a propósito de seu
livro "Miragem":

"... Coelho Neto, roman-
cista que podemos chamar
historiador, no sentido de
contar a vida das almas e
dos costumes. Ê dos nossos
primeiros romancistas e, ge-
ralmente falando, dos nossos
primeiros escritores. Coelho
Neto tem o dom da inven-
ção, da composição, da des-
criçáo e da vida, que coroa
tudo."

ria nacional foi relegada.
Uma verdadeira conspiração
de silêncio envolveu-lhe o
nome. Hoje, Coelho Neto é
considerado uma figura qua-
se grotesca dentro do nosso
panorama literário. O en-
deusado em vida, o candidato
ao Prêmio Nobel, ovaciona-
do nas praças, aclamado em
concursos, foi abatido pelas
gerações que lhe sucederam.
Os novos o ignoram.

Em 1951, o romancista Otá-
vio de Faria tentou um mo-
vimento em favor de Coelho
Neto. Sua entrevista ao"Jornal de Letras", em que
o considerava -*. ro-
mancista brasileira", causou
sensação. Mas foi uma voz
a se levantar sozinha e inú-
til. O ídolo tombara defini-
tivamente. Hoje, Coelho Ne-
to aparece com uma curiosi-
dade literária, um dos exem-
pios mais melancólicos da
transitoriedade da glória.

Morreu no dia 28 de no-
vembro de 1934,

A idéia que do Brasil teria Bcr-
" nard Ehaw era, parece, tão ex-
travogante como a existência do ho-
mem, açuém talvez ouviu falar, dl-
retamente, pela primeira vez de
nosso pais: Cunninghame Graham.

Foi com as coisas que êste nar-
rava da América do Sul e de ou-
trás paragens pitorescas do mundo
que o comediógrafo concebeu o ar-
gumento de sua farsa: "Captain
Brissbound's Conversion" ou "A
avestura do Pirata", na excelente
tradução do sr. Vivaldo Coaracy.

Quem conhecer a versão inglesa
da história de Canudos pelo quixo-
tesco irlandez poderá avaliar até
onde rsua imaginação era levada a
alterar a realidade dos fatos.

Mas, para um racionalista antl-
romântico e obstinado como Ber-
nard Shaw, a presença desse outro"saco de espantos", que passeou
sua Insaciável curiosidade por to-
dos os continentes, era um convi-
te irresistível a transigir com a
fantasia em suas mais sedutoras
representações.

Nessa farsa, que, begundo sua
declaração numa nota final, jamais
teria concebido ou escrito sem a in-
fluêncla direta de Cunninghame
Graham, o episódio verdadeirnmen-
te sensacional prende-se a uma per-
sonagem póstuma, de origem brasi-
lelra, viúva do inglês Mies Ho-
ward, que com ela se casara aqui
no Brasil. Miles arribou algum
tempo depois para as Antilhas e lá
adquiriu uma fazenda, de que seu
irmão, o juiz Sir Howard Hallam,
veio a apropriar-se clandestina-
mente, após sua morte, deixando

A personagem brasileira
de SHAW

EUGÊNIO GOMES

ao desamparo a cunhada brasileira,
Filho único d0 casal, o capitão pi-
rata, o bravo e áspero Brassbound,
casualmente, acaba colhendo em
suas malhas o mau tio, dc quem
andava à cata, havia muito, com
a idéia premeditada de vingança.

Da procedência brasileira, conser-
vava o Capitão Brassbound dois
indícios: a tez morena c o apelido
de Periquito Negro que a mãe lhe
dava cm pequeno. Esse apelido o
punha às vezes em cólera, mas es-
tava preso a éle como um sinal de
nascença. O nome dc sua mãe nem
sequer é mencionado, mas percebe-
se que a hereditariedade brasileira
influiu menos no caráter que no
pigmento de Brassbound.

Poder-se-á ter uma idéia de quem
era essa nossa imaginária patrícia

BL
A rosa, no íntimo

CARLOS PENA FILHO

*-> NTRO em teu breve sono, onde os mmufos
São três pássaros líquidos e enormes
o descubro os gelados aquedutos
guardiães do silêncio, enquanto dormes.

Pouso a cabeça nos teus lábios svjos
de mundo e fempo, e ve/'o que possuis
em teus seios dois bêbedos marujos
desesperados, sós, raros, azuis

Depois, além (no além de tuas pernas
onde Deus repousou a sua lace
cansado de inventar coisos eternas)

desvendo ao desespero de quem passe
o roso que és, o mistica e sombria,
a noturna e sereno roso fria.

GEORGE BERNARD
SHAW

c qual foi o seu fim, pelo diálogo
a seguir, "data venia" na tradução
do sr. Coaracy:

"Sir Howard — A sua herança,
senhor Capitão, eu lhe entregaria
no momento em que o senhor se
apresentasse para reclamá-la. Há
três minutos passados, eu não sa-
bia da sua existência. Isto, posso
afirmar com toda a solenidade.
Nunca soube, nunca imaginei, que
meu irmão Miles tivesse deixado
um filho. Com respeito a «ua mãe,
era um caso difícil. Talvez o mais
difícil que já encontrei em minha
carreira. Ainda na tarde em que
nos encontramos, eu acabava de
mencioná-la, como tal, a0 missio-
nário, o senhor Rankin. Quanto à
morte dela, o senhor «abe, deve
saber, que ela morreu na sua terra
natal, muitos anos depois dc se ter
encontrado comigo. Talvez então o
senhor fosse muito criança para
«aber que su» mãe nâo poderia vi-
ver muito.

"

Brassbound — O senhor quer di-
zer que ela bebia.

Sir Howard — Não sou eu quem
o está dizendo. Penso que nem sem-
pre era responsável pelo que fazia.

Brassbound — Sim, sei. Era louca
também. Se foi a bebida que a
levou à loucura, ou sc foi a de-
mência que a levou a beber, pouco
importa. O que importa é quem a
impeliu, pelo desespero, a uma e
outra coisa.

Sir Howard — Imagino que o res-
ponsável tenha sido o administra-
dor desonesto que se apossou da
fazenda. Como disse, era um caso
muito difícil. Foi uma terrível in-
justiça. Mas nada se podia fazer.

Brassbound — Foi o que o se-
nhor lhe disse. E quando ela não quis
aceitar a sua explicação, o senhor
mandou enxotá-la do seu escrito-
rio. E quando ela o Interpelou na
rua, acusando-o > e ameaçando de
agredi-lo, o senhor mandou prende-
la e exigiu que ela escrevesse uma

carta pedindo desculpas, para
conseguir a liberdade dc deixar a
Inglaterra c escapar dc ser inter-
nada num manicômio. E quandoela saiu do caminho, c morreu, e
foi esquecida, o senhor achou en-
tão os meios, que prova ela não ti.
nha encontrado, de reaver a pro-
priedade. Então o senhor conseguiu
tomar a fazenda, para si, como um
ladrão que é..."

Vé-se, pelo diálogo, que a mãe
de Brassbound esteve a pique de ser
internada como louca na Inglater-
ra, naturalmente para que Howard
pudesse locuplctar-sc na sua he-
rança, desembaraçadamente...

No começo do 1". ato, assegura a
personagem Drinkwater que o ca-
pitão Brassbound era uma cavaleiro
inglês puro sangue, mas acrescentan-
do em tom dc menosprezo: "Com
um bocadinho dc mistura, talvez,
pelo lado da mãe, a tal brasileira".

Sc bem que não se deva atribuir
inteiramente a um autor dramáti-
co as idéias e pontos de vista de
suas personagens, seria licito supor

que, na época em que escreveu
essa farsa < 1890), Shaw ainda não
estava libertado de algum precon-
ceito racial. Quando o estaria um
homem nórdico? Por isso mesmo,
convém recordar sua linha de evo-
lução neste sentido, acentuada par-
ticularmentc desde as peças cieli-
cas "Back to Methuselah", numa
das quais, por volta do ano 2170,
leva os ingleses, convencidos de que
eram "ingenitamente incapazes de
governar", a Importarem uma ne-
gra Instruída e um chinês, para di-
rigir o pais...

Conceda-se que a ironia seja o
único móvel dessa profecia sall-
rica, mas verdade c que a Negra
trazida da África, para exercer as
funções de Ministro da Saúde na
Grã-Bretanha, não sc faz impor
apenas pelo saber, mas também pela
sedução de suas formas, quando es-
tas se deixam entrever, inespera-
damente, por uma seminudez per-
turbadora. O terrível comediógrafo
era um puritano inconquistável,
como tiveram de reconhecer Isa-
dora Duncan c outras mulheres
que procuraram seduzi-lo, porém,
a nudez da africana era algo maia
que um simples efeito cênico...

Aliás, na história "The adventu-
res of the black in her search for
God", Shaw também revela um in-
terêsse fora do comum pela nudez
da mulher negra e não é sem algum
ardor que, pela mão dc um velho
teólogo, obriga um irlandez a acel-
tas como esposa a provocante
pretinha de sua narrativa.

O homem branco, que reluta no
primeiro instante em ceder a essa
Imposição, mostra-se por fim en-
cantado com os filhos, alguns mu-
latinos côr de café com leite, que
se sucedem no correr dos' anos.

Aliás, essa transigência racial
corresponde a um ponto de vista
expendido naquele mesmo escrito,
onde uma dama assegura ao etnó-
logo da expedição:"... the next
great civilization wll) be a black
civilization" e, em defesa deste va-
ticinio, procura evidenciar o esgo-
tamento e decadência da raça bran-
ca.

Objetar-se-á que ai fala a per-
sonagem, e não o autor, mas quemconsultar o testamento filosófico
de Shaw: "Everybody's Political
Whafs What? (1344), lá encontra-
ri idêntico pensamento desenvol-
vido de modo incisivo em mais de
um lugar.

Consolemo-nos, pois, que a alusão
desprimorcEa á nossa raça, em "Ca-
pitain Brassbound's Conversíon"
tem a neutralizá-la completamente
o ponto de vista sustentado mais
tarde pelo comediógrafo e pensador,
em favor da miscigenação, o quesignifica dizer que, quando nada
nisto, estamos indo pelo melhor ca-
minho...

ti.

Q romance "Les Mandarins",
última obra de Simone de

Beauvoir, revela mais ainda tal-
vez do que o seu admirável es-
tudo sóbre a condição da mu-
lher, "Le deuxième sexe", que
estamos perante uma das mais
notáveis figuras da França con-
temporânea; o prêmio Goncourt,
que tantas vezes tem cabido a
obras de segunda, quando não
de terceira categoria ou ainda
menos, foi desta vez dado com
acerto. E não vem consagrar
apenas um notável romance,
mas a seriedade de preocupa-
ções de um autor cuja ambição
não é propriamente a de entre-
ter o leitor.

"Entreter" será mesmo o çon-
trário do seu efeito sobre um
público amador de coisas fáceis;
as 600 páginas bem cheias .de
"Les Mandarins" só podem ali-
mentar mais sérios interesses;
em vez de distrair, arrastam-
nos para o âmago dós proble-
mas mais graves do nosso tem-
po; não pretendem fazer-nos
esquecer a realidade, mas, pe-
lo contrário, mergulhar-nos ne-
la da cabeça aos pés — e ao
usar esta expressão entendo
realmente dar-lhe o seu literal
sentido, e não apenas o metafó-
rico: porque é tanto sóbre o
corpo como sóbre a alma da hu-
manidade que está pendente a
ameaça que sentimos pairar ao
longo destas páginas.

Não gosto de me servir da
designação "existencialismo";
fêz-se tão desgraçada especula-
ção à volta dela que o seu 'em-

prego já não serve para mais do
que estabelecer uma confusão
irremediável no espírito do lei-
tor que vê logo moças parisien-
ses de longos cabelos pendentes
sóbre os olhos, e saias a arras-
tar pelo chão, absortas na con-
templação do vazio da existên-
cia... seja como fôr, o existen-
cialismo, mesmo fora destas vi-
soes que não deixam ver nada,
é uma complexidade tal de ten-
dências que, abordar o caso a
propósito dêste romance, seria
para não chegar a dizer nad3
sobre êle. Diga-se, porém,, que,
se há um existencialismo na li-
teratura, um dos traços que o
caracterizam é, sem dúvida, pro-
curar a verdade do homem para
lá de quaisquer ficções idealis-
tas. Eis porque os romances co-
mo "Les Mandarins" não se po-
dem pôr entre todas as mãos,
coisa que, para muita gente, é
o único critério de apreciação
literário válido. Mas a boa lite-
ratura nunca deve ser posta en-
tre todas as mãos, mesmo quan-
do não aborde assuntos dema-
siado... vivos.

Simone de Beauvoir apresen-
ta-nos um panorama das preo-
cupações dos intelectuaiá fran-
ceses nos tempos que se segui-
ram à Libertação, quando se
quebra a unidade de ação que
unira na Resistência todos aquê-
les que, esquecendo as suas di-
vergências, tinham unido as suss
forças para varrer o fascismo
da face da terra, Mas não se
julgue que, embora a ação de-
corra numa secção restrita da

//Os
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sociedade, esses problemas não
sejam os de todos os homens. E,
precisamente, um dos vários
dramas que o fundamentam, é o
dos limites que a consciência
levanta quanto aos meios de se
conseguir resolver esses proble-
mas; é o problema do intelectual
lançado na-ação, e do beco sem
saída em .que se encontra quan-
do quer ter a plena liberdade da
sua consciência e da sua vida,
e não quer ao mesmo tempo dei-
xar de participar duma consci-
ência comum juntamente com
aqueles que acham essa liber-
dade sem sentido. É em suma o
problema da identificação ou
não entre os meios e os fins, o
de saber se o único caminho pa-
ra a salvação do homem terá de
passar sobre a abdicação da sua
consciência como poder auto-
nomo.

Creio porém que, embora san-
do do maior interesse êste as-
pecto do seu livro, êle não seria
realmente um romance caso não
estivessem estes problemas in-
tegrados na própria vida das
personagens — e caso eles não
tivessem a sua própria vida in-
dependentemente > deles. Direi
até mais: que,os mais belos per-
sonsgens que se nos deparam
nas páginas de "Les Mandarins"
são dois que, até certo ponto, es-
tão à margem desse drama. Pau-
la e Ana, dois extremos, a mu-
lher escrava da ilusão do sacri-
fício que julga fazer da sua vi-
da, e aquela que tem realmente
uma existência sua. Mas creio
que estou a ser injusto para Na-
dine, cuja dramática desorien-
tação nos dá talvez melhor do
que as discussões entre os inte-
lectuais, o drama real duma ju-
ventude à- qual a guerra mar-
cou com uma talvez incurável
incapacidade de crer em si ou
na vida.

O leitor sabe talvez que êste ro-
mance foi proibido em Portugal.
Não me interessa discutir o fa-
to em si, mas aquilo que no livro
deu motivo a tal medida mere-
ce particular referência: Henri,
escritor que dirige um jornal de
"esquerda", aproveita a sua ida
a Portugal como conferencista
para estudar a situação do país,
Aparte a irritação que me cau-
sa o nome espanhol que Simone
de Beauvoir deu ao político opo-
sicionista que põe Henri ao par
da situação real do país (Las
Vernas!), todas as referências
do livro à situação do país cor-
respondem à realidade. A proi-
bicão do livro não faz senão
confirmá-lo, pois que, se hou-
vesse calúnia, nada seria mais
fácil do que prová-lo...

O inquérito realizado em Por-
tugal não é aliás uma "íinalida-

de" do romance; é apenas um
dos muitos elementos atravé»
dos quais Simone de Beauvoir
procura uma imagem quanto
possivel total da realidade. O
romance contemporâneo não po-
de pôr de parte essa espécie da
problemas de cuja solução já
não depende apenas uma me«
lhor ou pior situação do homem,
mas a sua própria existência, A
ameaça que pairava ainda quan-*
do o romance começa, com M
alemães ainda em França, •
ameaça que depois se vai adeu.'
sando, à medida que se desvâ"
nece a crença numa união antl»
fascista, é a mesma ameaça O.M
paira sobre todo o mundo, em-
bora nas páginas de "Les-Man»

darins" esteja representado aP«*
nas um aspecto restrito do dri*
ma em que somos todos atores,
interessados ou inconscientes.

Romances como êste de Simo-
ne de'Beauvoir deviam ser lidoj
por toda a gente — a de maio-
ridadeV é claro. Creio que se po-
dem tirar conclusões diversas da
sua leitura; mas que o leitor
conclua é talvez menos impor-
tante do que dar-se conta de st-
rem também dele próprio oi
problemas debatidos nas paginai
de "Les Mandarins".

EXORTAÇÃO
BEATRIX DOS REIS CARVALHO

•« EREGRINO que vens de longe, escuta:
todo o Brasil te acolhe alegremente.
Deixa de lado as discussões e a luta,
idéias subversivas, caos e guerra
e a alma transparente
diferente,
pisa, tranqüilo, o chão da minha terra!

ê grande, é rica, é simples, dadivosa,
entre as (ormosai sempre a mais formosa,
tudo possui e tudo, amiga, dá;
que quem vive debaixo do luzeiro
das estrelas doiradas do cruzeiro,
jamais pode ser má.

A natureza é bela, a terra é boa.
Terra que fecha os olhos e perdoa,
perdoa e esquece, esquece e continua
florescendo e vivendo, abrindo os braços
aos que conhecem glórias e fracassos...
Terra que Deus me deu e agora vai ser tua

Agora, sim, durante os sete dias
do Congresso Eucaristico, estrangeiro,
irás ser brasileiro,
filho adotivo dêste meu torrão.
E não ie esqueças, ao partir de volta, .
Que a Graça que te escolta
e as doces alegrias
e a paz do cofação,
recebeste-os de joelhos neste chão.

Vem, peregrino. Sóbre a grande Praça
já o sopro de Deus, leve, per pasta.
Ajoelha-te comigo, adora e reza
com piedade e carinho.
Quase não peza
a cruz que o Céu nos deu,
se encontramos ao longo do caminho
em cada irmão um novo Cireneu.

Juntemos nossas preces, peregrino.
Para Jesus, o teu e o meu destino
são pássaros iguais nos mesmos ramos.
Reza comho e pede a paz do mundo.
Deus que vê longe e que penetra fundo,
talvez se apiedo e nos escute. Vamos.
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(Üm biquíni milenar...)
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Encontros e impressões
+ Encontros, colóquios, lm-

pressões e lembranças consti-
tuem a matéria-prima do livra
de Mafflo Maffil: "Come li co-
nobbl"' (Ed. Chlocca, Tivoll).

Os vários capítulos do volume
são dedicados a personalidade!
políticas, cientificas ou literária!
que ocuparam a cena italiana
(ou de outros paises europeus),
durante os últimos cinqüenta
anos. O conjunto forma' exce-
lente matéria documentária.

Giolittl, Carducci, D'Annunzio,
a Duse, Lloyd George — sâo
alguns dos muitos retratos em
cores nítidas que Maffio Maffil
delinea nas páginas que escre-
veu. Entre eles, o de um esta-
dista pouco lembrado além fron-
tetras:. Salvatore Contarln), an-,
tlgo ministro do1 Exterior do re-'
glme fascista, Para Maffil Cfliv
tarlnl foi uma pessoa do boa-
senso e de grande prudência po-.
litlca. For Isso mesmo, teria
perdido as boas graças de Mui-
sollnl... A

r-i

Mplraux descobre o
(milenar) biquíni

¦ 
'* . 

+ í-k ¦
+Numa recente visita a Enna

(Sicília), a atenção de André
Malraux - foi despertada por ai-
guris mosaicos romanos há pou-
co descobertos. O interesse do
autor dè "Les Voix du Silence"
concentrou-se de modo espe-
ciai num dos mosaicos em qua
se via uma jovem em costuma
de banho de duas peças, da
corte multo "atual": um autên-
tico biquíni.

+
Pensomenfos de Pascal...

4 O semanário parisiense "Cl-
némonde" anuncia a publicação
de um documento "sensacional
e exclusivo*': "Os Pensamentos
de Pascal!'.' Apenas, êsse Pascal
náo é o... famoso, quer dlzeri
o Blaise — e sim Jean-Claude,
muito conhecido nas esferas ei-
nematográflcas da França.

Brecht
+ Aos ST anos de idade, o

poeta e dramaturgo alemão Ber-
tolt Brecht está sendo multo ci-
tado, discutido e admirado na
França, inclusive pelos que com-
batem suas posições extra-líte-
rárias (esquerdistas).

Ao drama "aristotéllco" (de
participaçáo ou comunhão), Bre-
cht opõe um "teatro épico" que
exige do espectador uma ati-
tude permanente de "critica".
Se essa teoria é discutível, o
teatro de Bertolt Brecht (que
escreveu a sua primeira peça —
"Baal" — aos 20 anos) é «em-

pre de belo teor dramático e
poético.

+ ,Morre um escritor belga
+ Aos 12 anos acaba de fa-

lecer em Bruxelas o escritor
Robert dc Smct, que sob o
pseudônimo de Romaln Savic,
publicou várias coletâneas de
poemas e cerca de uma dúzia
de peças teatrais.

A longa viagem de ida
+ Num lento cargueiro (que

fará uma viagem de quatro me-
ses), embarcou (pela 2> vez)
para o México o romancista ita-
liano Cario Coccioli. O autor de"O céu e a terra'* declarou que
aproveitará a longa travessia
para pôr em ordem n seu diá-
rio Intimo. Antes de partir,
Coccioli deixou em mãos do seu
editor o manuscrito de um ro-
mance, "Manuel", escrito lusti-
menta no México.
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Miguel Torga, editado
no Brasil

? "• A semana trouxe-nos _ma
grata surpresa, a Impressão noBrasil de um livro dc MiguelTorga, pela Pongettl: «Contos daMontanha». Trata-se da 2.» ed.,refundida e acrescida, de umacoletânea há multo esgotada, de
que os "Novos Contos da Mon-

t4rf*a** fjina 3.*,ed.) conta-em a continuação.
Como todos sabem, é Miguel

Torga um dos mais vigorosos
prosadores de Portugal. Hi em
sua obra um tal sentimento cós-
mico, um tal apego à terra e ao
blcjhô-homem, que suas persona-
gerçs,, embora na maior parte

, supreendidas em seu cenário na-
ítural 'r- Xrás-os-Montes.—¦ s»
impõem em quaisquer latitudes.
Assim como a Beira passou a
pertencer a Aqulllno Ribeiro,

. Trávos-Montes é o reino de Ml-
guel- Torga. .0 poeta parece co-
nhecer intimamente todos os
habitantes de seu cadinho, com
»ues;histórias, sua. lide;' e agru-
ras. E sSo eles, os da Régua, deVinhais, de Mlrandela, de Vila
Real ou de Carrazeda, que anl-mam > extraordinariamente essas
histórias repassadas de uma __•
manldade comovedora.

Querem conhecer um "tipo''?
'Eis aqui a Maria Lionça, a "ca-
chopa mais bonita, dada e ale-
gre de Galafura", também «a
mais assente e respeitada"; aMaria Lionça que um dia ficou
sozinha "como todas as niulhe-
res da .montanha, que no meio
do gosto do amor enviuvam
com os homens vivos do outro
lado do mar». Hi outros tipos,
vários outros: Lidla, que dava
aso a sarrafuscas; o gatuno .
Faustlno; o Ronda, o homem
mais pobre de Vilela; Arllndo,
fadista mandrlão; Cacilda e So-
Ha, duas, que vivem às turras;
o Duro, o Abel, a Marciana, qnedespachava maridos para o ou-
tro mundo...

Pbde-se dizer que simultânea-
mente , com essa obra apareceu
em Portugal: «Traço de União",
recolta de conferências pronún-
ciadas pelo poeta em diversas
circunstâncias, sôbre temas por-tuguêses e brasileiros, em quese destacam às páginas sôbre
Trás-us-Montes, »s sôbre as re-
lações luso-brasilelras e o pa.norama da literatura portuguesa,

ÇOM luna esçátüla, bato á por-
ta do poeta que conheci, nou-

tros tempos, em plena; glória, e
perseguído^íior unia; impaciente
matilhá.de áiscipuloj.f A glória,

.>mais íiól, nãoo abandonou, se
bem em certos monjentos êle se
divirjta cm encará-la/ como uma
intrusá ou. um gerente edito-
rial. Quanto ;aos'discípulos, de
há multo sè'estabeleceram por
conta própria, alargaram :seu. co-

; márcio semântico -com o capi-
tal emprestado (talvez rouba-
do?) e jamais devolvido.

Encontro o poeta sozinho. Éle
í Já chegou à casa dos cinqüenta,
| e a idade mais lhe acentuou um

traço natural do espírito, votado
à sobriedade e à economia, como

! se o supérfluo lhe parecesse uma1
! coisa ilítica. E sua vida de des-

cedente de proprietários rurais
tornado funcionário público lhe

Navio de
ogos

acesos
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nação poética de suas origens,
através não apenas de sua me-'mória 

pessoal exercitada tio ofi-
reiterou o perfil despojado do cio de gastar-se ao ritmo dos
quem sabe cumprir-se na roti- [anos>.•****. do que os psicólogos
na, preso a pequenos deveres e cnamam de memória hèreditá-
horários, abelha que passa ás f'la{ Gerindo bens que se dilui-
manhãs a fabricar seu próprio jram ao suceder das geraçõei,
mel e à tarde circula no ar da ;€mb°ra. permanecendo no san-
vida, indo à repartição e às li- jSue> ° P°eta reafirma sua pun-
vrarias, e entre estas preferindo &ente solidariedade à sua linha-
os empoeirados "sebos" onde ja- gem* Cada manhã, em sua me-
zidas de papel impresso pare- *-•*• procura transmitir, sua "me-
cem aguardar por uma surpre- mória". Virou ancestral. :
ehdente descoberta, embora se- , Como certos bichos que, pre*'-
jam na realidade verdadeiros sentindo o momento da morte,
campos-santos gráficos. se esèòndem em suas tocas, êle

Espero encontrar uma casa, a não quis morrer em praça pú-
casa de um homem sozinho. En- blica, mas num espaço hermé-

. *
¦ Gide, Yisto por Antônio Olinto

_». O diário de André Gide
tema sido interpretado e reiriter-¦pretado por muito?, inas o: quecaracteriza essas sondagens é a
paixão pelo pormenor biográfl-
ceyv. nota escabrosa-de--certos
episódios que o.autor.põe,a nu.
f__5_,'. é ° ¦¦¦ hómem-iGide > quetecido objeto d#r"Éi-ls',e?tra-
y«jwtes interpretaçôfeseiri íáí--afilhe mesmo a- riOmeriagenil'-do
¦im' :¦¦

ódio, da perfidia. Antônio Olln-to, em "O Diário de André Gi-
de^ (Cadernos de Cultura, MEC),
procurou sobretudo encontrar o
autor dos "Moedeiros Falsos", de"Sinfonia Pastoral", de "Thé-
sée" e "Oedipe", o que vale
dizer, o criador. A sua" inter-
pretação, portanto, oferece ou-tro interesse que não o pura-mente anedótico.

."> Poesia gauchesca

.?' SSo hem conhecidos dosrio-grandenses do sul-,o« versos
gáúchcscos dç Vargas Neto, quesç Incorporaram,, por assim di-z'ír, k literatura crioula, Tantosão conhecidos dos moços da cl--__è, como surgem na prosa dos
gStoCej, à Jnora db .WnrtrrSo,lançados meio à guisa dé de-safio às produções espúrias qfle

tentam descaracterizar ' o Rio
Grande. "Gado Xucro» e «Tro-
pilha Crioula" aparecem agorareunidos num só volume da Co-
leção «Província» (Globo), com
prefácio de Darci Azambuja,
outro apreciado regionalista _aú-cho que tem um livro de con-
tos reeditados na mesma cole-
ção: «No Galpíó».

Leonardo, Boticelli e outros temas

J#_ 
"Ensaios sôbre arte"', deCarlos Cavalcanti, professorH doInstituto Municipal de Belas Ar-

t*ij,; é uma "plaquette" de 80
Paginas, contendo apontamentos
aergôsto impressionista, cujo fo-
____ ____&!L''J*-eomud0í• A belasi_.o_et_;:A_stfaóiõí(lM-''-!síl5-
güjativismo, /Pintura Mural,- Re-IMHo-Politica-Arte, Dl 'iCaval-
ema, as duas "Primeira Mis-sai. etc. Sôbre Portinari, estacuriosa observação: , •
„_r*;As res*ri-Oes de ordem po-lítica feitas às vezes a Portinari
são pouco procedentes na justaapreciação dos valores de sua
arte. No seu ecletismo e versa-

tllidade, o pintor brasileiro, se-ria um apóstata na Rússia co-
munista, onde as artes estão
submetidas à letra de regula-
mentos e decretos. (...) Com
süa arte, fazendo àsr vezes pln-.tura de essência cortezã, im-
pregnada das concepções geomé-trlcas e luminosas de Plero delia
Francesca, Portinari nega as suasidéias políticas, Aconteceu omesmo com Bernini e Rubens,
que pensavam ser católicos ver-dadeiros (...) e não passavamde grandes sensuais e pagãos,exaltando os prazeres da vida,
o gosto de viver, os Impulsos
do amor físico...

Aventuras na Amazônia

_• Romance que tem por ce-
nárlo a Amazônia, mais exata-
mente o Alto Xingu, com seus
perigos, indlos bravios, feras, éo "Eterno Segredo", de d. .Ida
Pereira da Fonseca (Pongetti).Cheio de peripécias, essa nar-rativa de uma expedição tomou
por base a viagem da dra. Enu-
lia Snethiage, que a autora con-feifa ter constituído sua leitura
predileta na juventude Os fa-

!.!!¦' . 
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AUGUSTO MEYER

* Depois de uma ausência de
v&tios meses, retornou da Ale-
manha o escritor Augusto Meye.r,
que realizou na Faculdade de
Letras da l/niuersidade de Ham-
burpo um. curso de literatura
brasileira. Segunda-feira ultima,
o poeta oaúcho reassumiu suas
funções de diretor do Instituto
Nacional do Liuro, tendo siao
aluo de homenagens por parte
de amigos c funcionários. Au-
Custo Meyer publicará ainda ls-
té mis Le Bateau Ivre, ensaio
de análise e interpretação estl-
lística do belo poema rímbaldia-
no, em ed. de Liuraria Sio José.

* Como contribuição ao ....
XXXVI Congresso Eucarlsilco
Internacional, Sabino de Campoj
Imprimiu pela Ponpetlt: Os Aml-
gos de Jesus, «ida, história t
morte dos Santos em versos ri-
mados. O poeta, natural de
Amargosa (Bahia), onde naiceu
em 1S93, é autor ainda de Ca-

_imbó, com que pretende Iniciar
• "romance folclórico no Bra-
#_."

tos ai são inventados, a trama,mas o roteiro, com suas indica-
ções de ordem topográfica, bo-tânica e zoológica, procura sero mais objetivo possível, Como
as histórias de quadrinhos e osfilmes em série do mesmo gê-nero, o segredo de uma das
personagens só será revelado
proxlmamcnte, tiurh outro volu-
me que se intitulará. «Qulhze
anos depois».

Moysês Vellinho í Mansueto
Bernardl reuniram, em volume,
esparsos e alouns inéditos daí-
.xados por Rubens Barcelos, es-
critor paúcho prematuramente
desaparecido, c deram ao liuro o
tlíulo de Estudos Rto-granden-
ses. Matéria: ensaios históricos
sôbre a formação social do Rio
Grande e capítulos de critica sò-
bre escritores daquelas plagas.

* » *
Osualdo Orico, no último ca--

pítulo das suas Memórias,- diuul-
gado por um suplemento- desta
capital: "O hábito de furtar mo-1
ças ucm dos bons tempos de Don
Juan e suas in/luinclas literárias
contagiaram Espanha e Portugal,
estabelecendo precedentes res-
pcítá.eis. Em suas notas Jnoprd-
jicas, Camilo Castelo Brancp nfio
se peja de confessar que raptou
uma namorada para o /ilho, que,
por ser meio pateta, não tinha
competência para fazê-lo,,."

» * «

Na coleto "Documentos
Brasileiros", da Liu. José Qlym-
pio, apareceu /malmente a Mo-
grafia de Afonso Arinos de Me-

Io Franco, cm 3 vols., sóbrc Um
Ijtarfi-f. da República — Afon-
io Arlno» de Melo Franco * Seu

tretanto, dados os primeiros pas-
sos, vejo-me no mar. Estou dian-
te de um navio que, de fogos
acesos, vai submergir. Ou então
é o próprio comandante que-sen-

a proporção que é narrada. O
problema da responsabilidade e
da solidariedade que une um a
todos, através do tempo e do
espaço, na aliança das horas com
os lugares, êle não o fixa mais
servindo-se dos campos de ba-
talha e das grandes praças do
mundo. Um incidente havido na
cidadezinha em que nasceu bas-
ta-lhe para entoar (se é que se
fará compreender) o seu cântico
de amigo do mundo.

Na patética e egoística atmos-
fera cotidiana em que vive, pes-
quisando o que o dia ou a noi-
te, gastados pela vida, oferecem
de simbólico ou de residual, êle
se volta para retratos'-de ami-
gos mortos, e exprime não ape-
nas a solidariedade.de uma cor-
poração, mas principalmente o ¦
ato de construir e aceitar sua
própria morte; Sabe ique, nos"tombeaux" 

que edifica. para os
seuspares, caberá o próprio cor-
po. As medidas são as mesmas.
O poeta está diante do cemité-
rio pessoal e psicológico em que,
através do sangue,' da memória
e do amor, carrega os seus mor-
tos. ' :"

Deixo o poeta. Fecho a porta
de seu quarto como quem fecha
um livro entreaberto. Voltando-
me para o hdo da terra, dou as
costas para o mar onde um na-
vio, patético, fulgura. Minha vi-
sita não foi sequer notada, pois
em nenhum momento êle mo-
veu o rosto ou levantou os olhos
para contemplar-me. Silencioso
e atento, com a brava resigna-
ção de um homem ciente de que
vài ser assassinado, êle confluía

DESFILE DE ESCRITORES (II)
n

Caricatura de Mourt

tico. Estarrecendo os discípulos,
O poeta dissoiveu os comícios
verbais que organizara nos dias
em que aspirava à convivência
geral e à integração total ria'co>

te a morte próxima e ilumina munidade, e voltou sozinho para t'0_0 para essa área definitivatodo 
£ 

barco. ¦ , casa. E em seus versos começou de seu destino. curvado à me-Fogos acesos Como esses afo- a irromper, como discreta lava, o .--, eserevi E da - a_ em
gados que, antes da submersao drama de uma condição meta_. - que èu est nS dja desc()final, vêem passar a vida intei- física.
ra entre duas.íimbrias deond.s, Agora,.o.poeta.sabe^ que .'vai
assim o poeta se deixa contem- morrer. Tendo abolido o anedó-
plar. Tendo, ao longo de seus tico e o pitoresco, aplica sua ex-
versos, se debruçado exacerba- periência, seus rendimentos for-
damente sôbre o universo fa- mais, sua manipulação da linr

guagem — os fogos de, seu na:
vio —,-na preparação desse fa*
to-diverso que cresce, monu-
mental, à sombra de si mesmo,
como uma notícia que acontece

.brir se éle redigia um testamen-
-to, uma- carta à- polícia-ou -um •
bilhete de amor. ' '

miliar, agora é que sè vincula,
mais do que nunca, a esse mun-
do de sangue. Não é somente
uma fidelidade ao horizonte ru-
ral de onde veio, mas a iluml-

OMA-i MANN,
è mutilado

HILDON F.OCHA . , 
'|

GASTAO CRULS

(Paulo e Victor Marguerltte
são filhos do general Marguc-
rltte, herói da guerra de 1870-
1871. Os dois Irmãos, Paulo,
nascido em 1800, Victor, nas-
cido em 1867 (ambos na Algé-
ria), escreveram . grande parte
dc sua obra cm colaboração.
Paulo', morreu em 1918 e VI-
ctor em 1942).

traduzido
Á velho Mann. a figura mais
v eminente da literatura atual no
mundo inteiro, nos vem ofereçen-
do invejável exemplo de ,nue é
possível envelhecer ' 

corri grandeza
e dignidade. Completou," afinal, os
oitenta anos que rarissimos ho-
mens.de gênio alcançaram: Goe-
the, Hugo, Bernard Shaw, Claudel
e mais alguns que se contaria sem
esforço. Homenageado) em sua ei-
dade natal, que lhe deuolueu a cl.
üadania 'perdida com a naturaliza-
ção nos Estados Unidos, íêz um
discurso bem humorado a propósi-

to da clumada com que cidades, ale.
más lhe disputam os amores e a
presença. Augusto Meyer, que o ou-
viu em Hamburgo, pelo rádio, me
falou com ternura da voz do ve-
lhlnho imenso, voz que já se res-
sente do cansaço Inevitável a queos octogenários, mesmo de gênio,não escapam. Meyer não o pôdevêr, no que se resguardou da
grande Inveja que eu guardaria
para sempre. Mas, conseguiu pre-senclar as manifestações de orgu-t
lho com que toda a Alemanha,
recomposta c unida por um mo-
mento em torno do seu grande fl-
lho, comemorou os seus oitenta
anos, O grande exilado do nazis-
mo é um símbolo necessário, e seu
nome é um ponto de referência
para a nossa confiança no futuro
da humanidade, que éle ama com

b sèu puro ¦ amor de humanista > e
de idealista. Fiel aos valores do
espirito, quo se afirmam por sa-
_*eren\ colocar a *' liberdade 

'¦'¦ 
hir-

mana como dé todos eles o maior,
b mestre dedicou a sua gloriosa
velhice ao'Ideal de unir os povos
para salvar os homens, uni-los, ao
Jnenos, ém torno do problema bá*>
slco que' é o da paz e o do . es"«
peito reciproco mesmo nas diver-l
gências mais Inconciliáveis. Assu-
Jnindo posição corajosa, tem sido
acatado até pelos espíritos mais
sectários, porque Be sua fidelida-
de o que se sabe, de que se tem
certeza, é . que ela só se prendeaos seus princípios de humanista
que repudiou o nazismo como re-
pudíará todas as formas, (e todas
são inicialmente salvadoras), de
violência, O homem, só esta en-
tidade é para Mann importante, e
ela não sè divide, não se íragmen-
ta, não se corporlfica senão em
seu todo, em sua representação
definitiva: todo o gênero humano,— a humanidade — acima do po-derio econômico dos fortes, acima
de todas as estruturas políticas e
sociais,

Como Hedonista,'.homas Mann
vai além da. condição visceral do
criador, ou do renovador — onde
se incluiriam Proust, Kafka, Joy-
ce. — compondo-se de qualidades

(Conclui ria 12» página)

TRA dia de grande jantar. Jantar
de quatorze talheres. Tom

jantaria sozinho em seu quarto.
Mas. ,i haviam-lhe prometido: ga-
nhai-ia sorvíte de frutas!

-¦ >'È teria um bocado grande, sim.
-¦•senhor, grande assim! E mostrava

. . mão, e o pulso, e um bom peda-
ço do braço.

Ví.— "Seu" Toml.sua mãe está cha-
mando.

Paulina solta essas palavras me-
tendo a cabeça pela- abertura da
porta e desaparece. •:

Tom corre' pelo corredor. Que
quereria a mamãe?'Ela não teria
a ousadia de fazê-lo recitar a tá-
bua de multiplicação num dla.de
Páscoa I

Seria para saber — ela era tão
curiosa '— se Tom havia recopiado
seu ditado? Não se. sente.nada se-
guro. Ouve vozes, exaltadas: o pai
e a .mãe..discutem:.."")..,.

Treze ,é impossível!, .diz ma-
mãe, - '¦ '..... 

,
-- Agora ,é tarde ., demais para

convidar mais uma pessoa, diz
papai. r, ,. ¦

, Tom, entra de supetão. Sua chega-
da interrompe a disputa.

Tom, diz papai, hoje- vais jan-
tar à mesa para. não sermos treze.

E, olha lá, não ponhas os co-
tovelos sôbre a mera.

E nada de pontapés em teu vi-
zinho, o sr. Goud, nsm em tua vi-
zinha, Mme. de Falcord,

Tom íica maravilhado, como se
a toalha, da mesa e seus cristais, a
prataria, as chamas do lustre o ce-
.gassem. Depois, sente-se invadido
por um imenso orgulho,

Sente-se mais do que necessário,
indispensável; e pensa no transtôr-
no que causaria aos pais se alti-
vãmente, êle não aceitasse o papelde salvador. Antes de mais nada,
tem o direitb de tirar partido da
situação: :

REZE À MESA
PAULO E VICTOR MARGUERITTE

(Seleção e tradução de Marina Amaral Brandão)
Terei cálices como todo o mun-

do, implora.
Sim, mas nada dentro.

Isso não lhe importa, desde que
tenha o jogo de órgãos de cristal,
os três copos em ordem de tama-
nha e a flauta de champanha. Se
êle 'jião' bebe vihrio/ finos, isso" é
com êle. Bebe água; pode ser por
prazer. Mas, pelo menos, não'o de-
sonram, tratando-o como um pobre
que só tem um copo.

Eu. vou comer de tudo, suge-
riu.

Com prudência, Tom, com pru-
dência, Não comerás peixe; tem
muitas espinhas; nem. tão poucoespargos, que te podem fazer mal.
Não pede também "paté de fole
gras", é pesado demais.

Ahl mamãe 1
Êle se arrastaria de joelhos, co-

meteria baixezas. "Paté de foice
gras", chi um pouquinho, um pin-
guinho e morrer!

Então, um cheiro só.
E trufa?
Um pouquinho.E sorvete?
Sim, prometido. Porás teu cos-

tumede' veludo. Não sujes nem a
gola nem os punhos.Mamãe!

Que é?
Faz olhos de peixe morto, e asúplica lhe salta das pupilas:Ninguém vai-me amarrar o

guardanapo ao pescoço, eu mesmo
porei a ponta bem em cima, no
primeiro botão.

Mamãe concorda. Tom, louco de
alegria,' sai pulando e dançando.
Primeiro, vai bancar o importante
na cozinha:

Mariana, diz á cozinheira, ca-
ra de lua cheia que bsbe demais,
vermelha como a.braza de teu íogo,
Mariana, hoje vou jantar á mesa,

Ela ouve a nova com indiferença,
Mas Tom acrescenta:

Cuida bem de teu trabalho,
heim?

Ela então se anima, agita um pa-no de chão, e, presa de nobre in-
dignação, exclama: :

Que negócio é esse, seu cara
de gato magro que vem sujar mi-
nhas panelas com o nariz sempre .
pingando? Vá ver se estou na copai

Na copa? Tom vai para a copa.
Firmlno está esvaziando uma garra-fa. Os fundos das garrafas azedam
se não se toma cuidado. Firmlno
esvazia a garrafa na boca; semdúvida isso lhe é mais cômodo.Firmino, diz Tom, hoje vou
jantar à mesa.

Isso não parece de maneira al-
guma interessar Firmino. Lançouum olhar oblíquo sôbre o meninoe enxuga furtivamente a boca comas costas da mão.

Você vai pôr cálices para mimFirmlno absorve-se numa esfre-
gação frenética das facas.

Você vai-me servir "paté defoie gras".
Firmino começa a assobiar le"Roi Dagobert".

E você vai-me dar multo eor»
vete;

Firmino assume de repente um ar
muito triste, <- começa a levantar e
abaixar as sobrancelhas como se lhe
tivesse entrado um grão de poeirano olho. Tom pressente uma zom-
baria, c, com ar de grande autori-
dade, pergunta:

Você está me ouvindo, Flrmi-
no?

Firmino leva a mão ao coração,
esboça um sorriso de sllfide e in-clina-se até tocar o chão com umamecha de cabelo.

Tom, satisfeito, corre à área deserviço:
Paulina, hoje, vou jantar àmesa.

Ah! ótimo, sei de alguém quevai ter uma bela indigestão.
Quem? Onde? ali não há nln-

guem além de Paulina e Tom. Será
que se trata dele?

E, sabe, Paulina, é preciso mevestir já e colocar minha gola •punhos de renda.
£ ced0 demais; você ficaria todosujo.

— Não, Paulina, não; eu prestoatenção, não me sujo não.
Mas Paulina ss recusa a vesti-loantes das cinco. Tom pensa noaengenhos de tortura que ela lhevai infligir, que ela já está infll-

gindo, pois já são cinc0 horas, tc- palito com algodão para limparos ouvidos; é a escova da dentea
que machuca as gengivas; é a escô-va de unhas que arranha a pele.Enfim, eis a linda calça de veludo.lorn, diante do espelho, se admira,esüca as pernas,Com0 é, "seu" Tom, quando éque vai parar de bancar o pavão:Agora, é a vez do blusâo que ves-te tao bem o busto elegante deTom:

Não é verdade, Paulina, que aroupa me vai a calhar?
É sim, parece um macaco ves-tido.

Não é nada amável essa Paulina
_ "JT6 "la está semPre com dorde dente. Tom tem a impressão de
S ..u P.,U"na "3o pass01* b*>stante '
br hantina. t preciso que o cabelobrilhe como manteiga!

Paulina, não se esqueça, ponhaperfume no meu lençol
(Conclui na 12» página)

^QUÊLE menino ensimesmado que, aos dez anos,
debruçado sôbre um mapa da África, apon-tava o espaço em branco que então representavaa região misteriosa e desconhecida daquele con-tinente, e dizia num arroubo de convicção: —

Quando crescer, lá Irei! - aquele menino haveriade cumprir esse voto, mas o que êle nem pa-rente algum suspeitou é qne o maroto tornar-se-la um dia romancista.
A história se passa entre os anos de 1857 e192., época em que viveu Tcodor Joseph ConradKprzeniowskl, para o mundo das letras simples-mente — Joseph Conrad.

QUERO SER MARINHEIRO! ,
Tão cedo lhe veio o entendimento, tão cedose entregou a leituras — aos dez arios já devo-rara os "Trabalhadores do Mar", de Victor Hugoe "GU Bias" e "Don Quixote", em edições abre-viadas - e a vontade era uma só: — Quero sermarinheiro! Pertencente a uma família de pro-prietárlos de terras que dera vários heróis âPolônia — seu pai foi um dos revolucionários deVarsóvia - aquele sonho parecia extravagante aosolhos de tão eminentes pessoas, Era o herói muitonovo e não se deu maior importância ao fatotalvez nao tivesse outra conseqüência quo a doida'fantasia de correr mundo numa casca de noz.Aos doze anos viu-se órfão de pai e mãee confiado aos cuidados de um tio. ,0 sonho per-sistia e o rapaz procurou um adepto na figurade seu preceptor. pacato estudante de medicina,sem outra ambição que obter o diploma na Cra-cóvia e ir curar os doentes de sua aldeia natalAcusou-o o preceptor de rebelde e egoísta, poisnão se dava ao luxo de afligir os parentes comsemelhantes planos!

— Está ai o que você é:
Dom Quixote!

A persistência de Conrad, entretanto, amoleceua,resistência do velho Tadeu Bobrowski, que dei-xou o sobrinho partir para Marselha aos dezes-sete anos, onde cursaria uma escola mercante.
Realizava-se, assim, o sonho da infância e da ju-ventude.

POR ESSES MARES...

VUjou de seca em meca, Mediterrâneo, Atlân-tico e Pacifico, sem nunca entretanto arribar porestes plagas (sua última viagem, que falhou, eraa rota Havre-Canadá). Mas a vida marítima ofe-recia vagarei a que nâo sabia :e entregar, comooi demais companheiros, mestres na arte da ócio-sldade:
— Ninguém melhor do que um marujo desem-barcado — escreveu certa vez Conrad — parasaber entregar-se à indolência, quando se encontranessa disposição de uma irresponsabilidade abso-lute, sorvida até ao fundo.
P«ra passar as horas desocupadas, o capitãode longo curso começou a encher uns cadernl-nhos que o acompanhavam por toda a parte, mes-mo quando se encontrava em terra, quando la

gozar férias na Polônia. Mas até al, sequer sus-
peitava estar-se configurando sua vida de escritor.

Conhecera Conrad num porto da Malásia certotipo Impressionante, personagem que representava
i perfeltão • homem falhado, corrompido após

HÍSTõRl De _i
NHARA
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M MARINHEIRO QUE NÃOW
COM SER ESCRITO».
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JOSEPH CONRAD
golpes e solpes do desUno, que .. levou a pro-curar abrlío numa terra exótica e melo selvagem.Era "Alraayer _ Folly. ,,„, na-Hai „ mi|s c. mdoi romances de Conrad, nus que levaite cinco

anos para ser escrito e publicado. Era o iníciodc uma longa sucessão novelistlca que só a mortehaveria de interromper: ."An outeast of the liner","The. Nlgger of the «Narcissus", -Lord Jim",''youth", «Thyphoon", «Secrct Agent", "Under
Western Eyes», "Chance", "Vlctory", "Nostromo","The RIver", "The Avrow of the Gold".., obrasque lhe valeram, pouco antes de morrer, o Pré-mio Nobel.

PORQUE ADOTOU
A LÍNGUA INGLESA

Sóbrc Conrad corria que êle, no momento deconsagrar-se à literatura, descrendo da universal!-aade rie sua língua natal, estivera hesitante entreo francos e o inglês. E, o que é mais estranhoainda, que nem uma dessas línguas sabia empregarsatisfatoriamente, tendo portanto de aprender umadelas. Sabemos hoje ser isto inteiramente inexatoConrad, nas suas "Recordações" 
("A Personal Re.cord j faz menção a esse mal entendido; cscla-recendo que tanto o inglês como o francês, lhe

eram familiares desde a meninice:A verdade é que essa aptidão para es-
prever em inglês é em mim tão consubstanciaicomo outra qualquer que possa ter inatament.O inglês nunca foi para mim um problema deeleição. Nunca me veio ao espirito a idéia deescolher E se houve adoção - eu é que fui ado-tado pelo gênio da língua. Uma vez vencida afase do conhecimento, a lingua apoderou-se demim ao ponto de até suas formas peculiares pa-.sarem a Influenciar meu temperamento, àqueletempo ainda dotado de plasticidade.

Tudo se passou de um modo muito mis-terioso e íntimo, difícil de explicar como oscasos de amor à primeira vista. Este encontro,aliás, teve o caráter .de um re-conheclmento, pro-duzlndo em mim uma exaltação quase física, à qualse mistura^ . orgulho da posse. .Era um deslum--.-mente eosvptet. «m mia m _____ *-*ès mm-—m V ¦ ¦— _^_W- Ç—BH

Marselha... porto da aventura!
bra da dúvida, esta mesma sombra que se m-tende sôbre a chama de nossas paixões, Tudo aquiassegurava que era para sempre.

OS DADOS QUE DECIDIRAM

Já nos referimos a que o próprio Conrad Ja.mais se Imaginara um destino de escritor. Éleinsiste nesse ponto:— Até o dia em que me entreguei a "Almaycr's
Folly", só havia escrito cartas, c assim mesmo
poucas. Nunca tomara a menor nota dc um fato
qualquer, de uma Impressão ou de uma simplesanedota. A ambição de me tornar escritor nuncame assaltara até então, mesmo quando eu me
punha a sonhar acordado com várias personagenstrazidas por uma romântica fantasia. Mas é clarocomo o dia que, no momento em que sujei detinta a primeira página do manuscrito de "Al-
mayer. Folly", com toda a simplicidade de co-ração que era a minha, e na maior ignorânciado que iria suceder, os dados já haviam decidido
por mim.

E conclui:
- Nunca o Rubicão foi atravessado de maneiramais ceça, sem a costumeira invocação aos deusese sem o temor dos homens;
O marujo casou-se aos quase cinqüenta anoae foi residir numa casa de campo, na Inglaterravindo poucas vezes á capital, o mar ficou sendopara ele uma amante abandonada, como disseCide, que o foi visitar em -Capei House". Dêsseiprimeiros amores, o único sinal visível era a gra-YUra de um belo veleiro enfunado que ,* «a-

J-H
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Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1955

PELOS QUATRO CANTOS DO RIO
Notícias Sociais de ROBERTO DE VASCONCELLOS

- 0 GRUPO FRENTE NO M.A.M.
- ESQUECERAM O MAUSOLÉU !

— NOTÍCIAS

t\ VEBNISSAGE

O Museu de Arte Moderna
abriu suas portas para a apre-
sentação Go "Grupo Frente"
formado pór jovens e talento-
sos artistas saídos dos cursos
do Museu de Arte Moderna
com a mais absoluta liberdade
de criaçio. E seu "Vernlssage"
íoi um .grande sucesso, com
uma freqüência realmente dig-
na de nota e com a apresenta-
ção de trabalhos bem concebi-dos e arquitetados.

O "Grupo Frente" surge no
cenário da arte moderna com
a incumbência da renovação.
Multo sè espera dele. Vale a
pena uma visita ao Museu pa-ra admirar as suas criações.

Na tarde da inauguração da
Exposição do "Grupo Frente",
estiveram no Museu de Arte
Moderna, entre outras pessoas,o Embaixador do Canadá, se-
nhor Sidney Fierce, o ministro
Mario Lúdolf, a senhora Mi-
nistro Ranulfo Bocaiúva Cunha,
o senhor e a senhora Falati-
nik, o senhor Roberto Burle
Marx, a escultora Maria Mar-
tins, o representante do minis-
tro da Marinha, capitáo-de-cor-
veta Alfredo Canongia. Barbo-
sa, o senhor Cezar Mello e
Cunha, o senador Benedito Va-
ladares,„.o representante do
ministra"' da Justiça, j senhor
MarceM-asslooher, o represen-
tante _4ministro da Saúde, se-
nhor Kèlhaldo Barreto Pinto, e
muitas outras pessoas que nos-
sa memória náo guardou.
NOTAS',""

' O Embaixador do Egito con-
vida para a recepção que ofe-
recerá na . Sociedade Hípica

Brasileira, no dia vinte e três
de julho, comemorando a pas-sagem da data nacional de seu
pais.

O senhor e a senhora Walter
Dushnyck e o senhor e a senho-
ra Henry Amiel convidam paraa recepção que oferecem em
honra de Monsenhor Edward
E. Swanstrom, diretor da "Ca-
tholic Releif Services" e "Na-
tional Catholic Welfare Confe-
rence" e do senhor Lames Nor-
ris, presidente da "Comissão
Internacional Católica de Ml-
gração".

A recepção reallzar-se-á do-
mingo das sete às nove na re-
sidencia do casal Dushnyck.

CHEGA HOJE AO RIO...
13

O senhor Célio Thomaz, cro-
nista do Jornal de Petrópolis
escreve na sua coluna o se-
guinte tópico:

Ontem, tive • um "batepapo"
com o almirante Thiers Fie-
ming, na Casa D'Angelo. E o
assunto abordado foi a chega-
da, ao Brasil, dos restos mor-
tais da princesa Isabel e do
príncipe conde d'Eu, que ontem
completou dois anos.

Sempre com o seu entusiasmo,
o almirante assim se expressou:"Os despojos se encontram
na Catedral do Rio, a fim de
serem transladados a esta ei-
dade, para um mausoléu. O
mesmo não foi construído, porter caducado o crédito dado."

.' Ao finalizar a nossa rápida
conversa, disse o almirante:"O príncipe D. Pedro de
Orleans e Bragança tinha mui-
ta razão, quando não desejava
que os despojos viessem da
França, sem que o mausoléu es-
tivesse pronto".

Vejam a triste verdade. E*francamente absurdo que se

O sorriso do embaixador
Maurício Nabuco, no Mu-
seu de Arte Moderna, deve
revelar sua alegria por ter
o Museu de que é presi-
dente, apresentado com
tanto êxito um punhado de
jovens pintores de muito

talento

deixe caducar uma verba nes-
tas circunstâncias.

Gostaríamos, apenas, de saber
a quem cabe tal responsabilida-
de.

RIO NOTURNO

Será logo mais à noite, a pri-meira apresentação da artista
americana Connie Mioore da qualfalamos longamente outro dia.Trata-se de um grande cartaz
Internacional. Deverá ser umsucesso a sua estréia no Gol-den Room.

VEBNISSAGE no Museu de Arte Moderna
..Vemos a expositora Ligia Pape, a gravadora Vera Bocaiúva, a cronista

Pomona Politis e o sr. Aloisio Salles

(Continuação da 7.a página)
caristlco Internacional, encontrar-se-à
com os jornalistas, radialistas e cor
respondentes estrangeiros na próxl-ma segunda-feira, 18, às 10 «horas, no
Palácio das Laranjeiras — ' 

Parque
Gulnle.

Contribuição do Centro
dos Excursionistas

Nos principais pontos de atração
turisti«.a, museus e igrejas do Rio,
200 orientadores e guias do Centro
dos Excursionistas, especializados, es-
tão prestando informações de inte-
rêsse dos peregrinos. Nos Museus
Nacional, Histórico e de. Belas Artes,
desde quinta-feira, há orientadores
especialmente treinados para acom-
panharem os visitantes, com expli-
cações. Nas igrejas de Santo Antônio,
São Francisco da Penitência, Nossa
Senhora do Carmo, Glória do Outeiro,
São Bento, São Francisco de Paula,
Candelária, Santa Cruz dos Militares
e Catedral Metropolitana, nos hora-
rios habituais, poderão ser encontra-
dos os orientadores desse setor. Tam-
bem na Exposição de Arte Sacra, a
partir de amanhã, ás 17, das 14 ás 23
horas haverá êsse serviço de guias. O
setor de Turismo está habilitado a
prestar todas as informações aos tu-
ristas, contando para isso com um
grupo de guias adestrados nessa espe-
ciali.ação, sob a supervisão do dr.
Aroldo Moreira.

50 leitos para peregrinos
no Hospital Miguel Couto

O diretor do Hospital Miguel Cou-
to, dr. João Soares da Silveira, ten-
do em vista a realização do XXXVI
Congresso Eucarlstico nesta capital e,
atendendo ao grande número de pe-
regrlnos vindos do estrangeiro e do
interior do Brasil que na semana eu-
caristlca visitarão o Bio de Janeiro,
reservou 50 leitos naquele hospital
para atender os peregrinos que tive-
rem necessidade de internamente

Também, de acordo com o capelão
do hospital, padre Anibal Rubi, serão
ali rezadas- missas diárias durante o
período do Congresso Eucarlstico as
quais serão oficiadas por padres de
diversas nacionalidades.

No Rio os peregrinos
franceses

Juntamente com o cardeal Pierre
Gelier, chegou pelo "Provence" a pe-
regrinação francesa ao XXXVI Con-
gr esso Eucarlstico Internacional,' das
mais numerosas de toda a Europa,
num total de 300 pessoas. Entre os
peregrinos, destaca-se o conjunto co-
ral "La Faluche", de 34 vozes, cons-
tituido, em sua maioria, por estudan-
tes do Instituto Católico de Paris e
que vai se apresentar durante o Con-
gresso, entoando números sacros do
seu repertório, que inclui também
canções folclóricas da França e de
outros países europeus. Após a sua
participação no certame religioso que
amanhã se Inicia, o conjunto "La Fa-
luche" vai se exibir em outras clda-
des brasileiras, já estando programa.-
das visitas a.Bahia, Recife, São Paulo
e Belo; Horizonte, i

O nome do conjunto coral; advem
das boinas de estudantes (faluches)
que todos eles usam, com a partícula-
ridade.de serem inscrutadas de "sou'
venirs-."' de todas as partes do mun«
do. Por onde passam, recolhem lem-
brancas tipleas da localidade e a co-
locam ha boina, emprestando-lhes um
aspecto bizarro. Na peregrinação
francesa destacam-se, também, pelos
seus uniformes, àmoda escoteira, um
grupo de alunos do Colégio N.S. de
Bonneterie, de Troys, chefiado» pelo
abade Honnet. Veio também o secre
tário do comitê francês do XXXVI
Congresso Eucarlstico Internacional,
padre Teryckere;í<jue falou do grande
interesse despertado em seu país pelo
conclave religioso do Rio, O padre
Teryckere fêz ainda referências ao
trabalho de apostolado da Igreja na
França, com vistas, principalmente, á

NO JARDIM B0TANI0O
O diretor do Jardim Botânico,

sr. Campos Porto, programou sln-
gela homenagem ao XXXVI Con-
greno Eucarlstico Internacional,
para amanhã, domingo, 17, is
10,30 horas, com a presença de
altas autoridades, congressistas e

.de todos que desejarem empres-
tar seu concurso para maior brl-
lhtntlsmo da solenidade. Será
plantada uma oliveira, como sim-
bolo da paz e Inaugurada um»
placa de bronze, com dlzeres re-
latlvos ao ato.

O ministro da Agricultura, sr.
Munhoz da Rocha, presidirá a ce-
rimo-la, para a qual nlo haverá
convites especiais.

saudado, em francês, pelo sr, Arnaldo
Ballesté, que se congratulou, em nò-
me do Touring Club do Brasil, pelavisita ao mesmo pais. Respondeu o
sr. Defert dizendo da alegria com
que viFitava o Brasil, cujos -entimen
tos de amizade para com a França
são tradicionais. A sra. Defert foi
oferecido um ramo de orquídeas. Es-
teve presente, também, na sede do
Touring Club do Brasil, o sr. Jean
Griot diretor do "Figaro", de Paris.

Adesão da Sociedade Médica
de São Lucas

Na última sessão da Sociedade Mé-
dica de SSo Lucas, realizada em 28
d» junho, íoi unanimemente aprovada
a sua completa adesão ao XXXVI'*
Congresso Eucarlstico Internacional,
formulada nos termos de um telegra-
ma enviado ao cardeal-arceblspo do
Rio de Janeiro,

ADESÃO DA FACULDADE NACIO-
NAL DE MEDICINA

Na sessão da Congregação da Facul-
dade Nacional de Medicina, da Uni-
versidade do Brasil, realizada sexta-
feira última, íoi aprovada por una-
nimidade a proposta apresentada pelo
professor Joaquim Moreira da Fonse-
ca, para que aquele instituto de ensi-
no superior aderisse ao XXXVI Con-
gresso Eucarlstico Internacional.

Irmandade do Outeiro

nhora da Glória do Outeiro, tocor-
porada, com seu» irmão» a irmãs, re-vestidos de opas, formará em ala np
largo do Russel, hoje, sábado, ás 14,30
horas, para assistir á passagem e re-
ceber a primeira benção do Cardeal
Legado d. Benedetto Aloisl Masella.

Reunião ds sacerdotes
rurais

Aproveitando a presença dos assis-
tentes e párocos rurais no XXXVI"
Congresso Eucarlstico Internacional, a
Ação Católica Rural convida-os paraos Encontros que promoverá espe-
cialmente para os sacerdotes interes-
sados em problemas de apostolados no
melo rural. As reuniões terão lugar
nos dias 18 e 19 às 9 horas da manhã,
no salão paroquial da Matriz do Sn-
grado Coração de Jesus, à Rua Benja-
min Constant,. 42, Bairro da Glória,
telefone: 42-2084. Nos encontros se-
rão abordados os seguintes assuntos:
dia 18: papel do assistente dentro do
Movimento Jacisía; dia 19: ampliação
do Movimento nas Paróquias Rurais.
Para as Jacistas haverá reuniões nos
dias 18 e 19 à»; 14 horas, no mesmo
local, com o seguinte temário: "Mis-
são da JAC no Meio Rural" (dia 18)
e "Papel da Jacista dentro do Movi-
mento" (dia 19). No dia 19, às 16 ho-
ras, as jacistas brasileiras receberão
suas irmãs de outros paises que vie-
ram participar do XXXVI Congresso
Eucarlstico Internacional.

Em São Paulo o patriarca
de Lisboa

SAO PAULO, 15. (M.). O Cardial
patriarca de Lisboa, d. Manoel Gon
çalves Cerejeira, inaugurou, hoje, às
15 horas, o Salão Padre Manoel da
Nóbrega, do Hospital São Joaquim,
da Beneficência Portuguesa, Ao ato,
estiveram presentes o sr. Marrey Jú-
nior, secretário da Justiça e repre-
sentante do governador Jânio Qua«dros; o prefeito Lino de Matos, o
cardeal de SSo Paulo, D. Carlos Car-
melo, além de outras autoridades.

Discursou o poeta Guilherme de
Almeida, saudando o Cardeal, e êste
encerrou a cerimônia, referindo-se à
constante batalha do espírito e da
matéria, dando aos presentes uma
idéia. aproximada do graride conflito
que se estabelece nos espíritos dos
pecadores.

Prosseguiu exaltando a amizade lu-
so-brasilelra, afirmando que o Bra
sil é o primeiro pais católico do Uni.
verso.

Depois de saudar D. Carlos Carmelo de Vasconcelos concluiu dizen-
do: "Eu quero que o srs.

VIDA CATÓLICA
NOSSA SENHORA DO CARMO
Fugindo a muç-lmanos e íarracenòs, vários çremltós se reíu-glaram nas cavernas do monte Óarmelo, tortándo-íè éorSecidospelo nome de carmelitas.
O rei SS Luiz, da França, Voltando do pia <Ja? cruzadas, emmeados do século xm, trouxe da Palesttoft riiuitos carmelitas,que instalou em um convento perto de Marselha,Um grupo íoi para a Inglaterra, onde um ermltâo que viviano tronco de uma árvore e dá seu nome de S-máoiMO-k, ficouinfluído pelo modo de vida dos carmelitas, resolvendo Ingressarna comunidade.

_ ^"o/uperior-geral dos carmelitas, Slmao Stock, ao dia 16de julho de 1251, pediu a Nossa Senhora que desse à süà Ordemum sina! de sua proteção.A Virgem Santíssima atendeu às fervorosas orações do mon-ge e apareceu-lhe vestindo o hábito do Camelo, cercada de an-jos e trazendo nas m_os o escapulário.
Aproximou-se depois de Simão Stocfc diaendo-lhe: "Ms aquium privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrervestido dêste escapulário, estará livre das penas eternas".Fêz a Virgem Maria nova revelação a Simão Stock, a qualfoi renovada ap papá João __X_I: que seria livre do purgat-riono primeiro sábado após a morte, os irmãos da Ordem do Carmolieis ao espfrlto e' às regras do Carmelo.

"Náo pense nas faltas do próximo, mas sim nu nasvirtudes e em seus próprios defeitos."
n..™~„ ~ - SANTA TERESASANTOS DE HOJE

Sizenandó, Vitalino, Fausto, Ralnilda, Fausta, Carmo, Car-melita, Carmen, Carmozinda, '— Celebra-se hoje a indulgência "totres quoties", nas l*rre-jas e capelas da Ordem do Carmo,
Em comemoração ao dia de Nossa

Senhora do Carmo, padroeira do Re-
cife, que hoje transcorre, pernambu-canos domiciliados no Rio mandam
celebrar missa de ação de graças, em
seu templo na rua Primeiro de Mar-
ço.

Para a cerimonia que se realizará
às ,12 horas, a comissão promotoraconvida os pernambucanos residen.
tes e em trânsito.

— me per
_ i„».j.i,„ _ _ _ ., - d.°em, Pew-longo discurso, mas nãoA imperial Irmandade de Nossa Se- tive tempo de preparar um menor"

PROFUNDAS MODIFICAÇÕES..-.
(Continuação da 7,a página)

rua Santa Luzia, área do aeropor-
to e Mercado Municipal.

Ligação Sul-Norte — Os veículos
procedentes da avenida Beira Mar
e que se destinarem á área do cen-
tro à direita da avenida Bio Branco,
na praça Paris, tomarão a pista in-
terna junto ao Palácio Monroe, pra*-
ças Mahatma Ghandhi. Floriano (la-
do dos cinemas), avenida 1 3de Maio,
largo da Carioca (lado do Hotel
Avenida), rua Uruguaiana (contra-
mão), até a avenida Presidente Var-
gas.

Os veículos que, da avenida Bel-
ra Mar se destinarem à área do
Aerporto ou à área esquerda da
avenida Rio Branco, entrando 'na
praça Paris tomarão a via especial
que passa por trás da praça do Con-
gresso, dai tomando a avenida Gene-
ral Justo.

Os veículos .provenientes da praia
do Flamengo (pista dos bondes) en-
trarão à esquerda do.largo dá Gló-
ria e ganharão a rua do Catete
em frente à "Taberna da Glória",

Todos os veículos vindos da rua
largo da... do Catete e atingindo o ....„-

evangcli_ação das massas operárias, Glória deverão seguir pela avenida
com o propósito de retirá-las da ór-| Augusto Severo, rua Teixeira de
bita da influência comunista, trabalho Freitas fiado do Silogeu), largo da

rários: Avenida Rodrigues Alves, pra-
ça Mauá, avenida Rio Branco, ruasVisconde de Inhaúma, 1,9 de Março,
Misericórdia, avenida Presidente An-
tonio Carlos, rüa e travessa SantaLuzia, avenida General Justo e pra-
Ça Senador Salgado Filho.

Em caso dc dificuldade de ser a-tingida a referida praça, esses cole-
tivos contornarão o edifício do Ml-
nistério da Agricultura, sntrando na
praça Marechal Ancora, A volta se-
rá feita pelo percurso, já mencio-
nado, dos coletivos da praça 15 de
Novembro.

EXPOSIÇÃO DO APOSTOLADO
DA ORAÇÃO DA ARQUIDIOCESE
Será inaugurada hoje artística ex-

posição, promovida pelo Apostolado
da Oração e Cruzada Eucarlstlca, no
Extemato Angelorum na rua da Gio-
ria 78. (tel. 42-1227) que funcionará
diariamente das 8 às 12 e das 13 ás
19 horas, durante a permanência do
Congresso Eucarlstico Internacional.
Os objetos poderão ser adquiridos
pelos congressistas que guardarãodelicadas lembranças do maior cer-
tame da crlstandade.

O diretor arquidiocesano do Após-
tolado Pe. Romeu Ribeiro de Faria,
S. J. convoca as zeladoras do Após-
tolado para colaborar nesta exposição
arquidiocesana, assim como para as
reuniões que serão realizadas nos
dias: 18, às 10 hs., para diretorias e
demais membros do Apostolado. 19,
às 10 hs., dos Cruzados da Eucaris-
tia. 20, às 16 hs., para o Apostolado
e finalmente dia 22 às 15 hs., tam-
bém para os associados do Apóstola-
do brasileiros, e estrangeiros. No lo-
cal acima indicado.

CURSO DE TEATRO E CRITICA
O Centro de Estudos da Ação So-

ciai Arquidiocesana (ASA) tem pro-gramado para o segundo semestre do
corrente ano os seguintes • cursos:Teatro e Crítica; Casamento e seu
estudo (especial para moças); Cri-tica Cinematográfica.

Cada um desses cursos funciona
uma vez por semana das 18 ài 2o ho-ras, a partir de agosto. As inícrições
acham-se abertas na sede da ASA, àav. Franklin Roosevelt 137, 6° an-dar. Informaçóes pelo telefone: ....22-9270.
"A PEQUENA UBRA DA DIVINA

PROVIDSNCIA'»

Recebemos o último número, re-
íerente a julho, désse Interessantemensario da Província Nossa Senho»
ra de Fátima, como sempre trazen.
do interessante colaboração e varia-do noticiário.

NOMEADO PELO PAPA
CIDADE DO VATICANO, 15. OPapa nomeou prelado auditor do Trubunal da Rota um padre francês, aba-de Charles Lefebvre. O número deauditores da Rota eleva-se, assim a18 dos quais 9 italiano., 2 franceses,

2 americanos, 2 espanhóis, 1 inglês,
1 alem5o e 1 polonês. (FP)

FALECEU MONS. NADAL
PORTO ALEGRE, 15. Faleceu aquimonsenhor José de Nadai, cujo ile--aparecimehfo deixou uma-lacuna *no"

clero gaúcho. Inúmeras missas vêmsendo celebradas em todas ás lgre-
jas do Rio Grande do Sul, pela suaalma. (M.)

Inversões de mãos

REGISTRO SOCIAL
NATALÍCIOS
Prfncipe Carlos de Sa_c Coburgo e

Bragança — Faz anos hoje, o príncipi
Carlos de Saxa Coburgo e Bragança,
membro da-família Imperial brasllei-

O Jovàm príncipe é neto de D.
Augusto da.Saxc Coburgo dc Bragan-
ça, 2." tenente da Armada Imperial
Brasileira, ç.quo aqui deixou, ao par-llr para o exílio, amigos dedicados naiocledade e entre os antigos compa-
nheiros dc farda.

Fazem*-* anos hoje os Jornalistastfanoel Abafl, Pedro Paulo de Lemos
iVilson Baker de Araújo, Silvino Pin-
o Gonçalveí, Salomão Steinberg t"elfclo de Eúcia Neto.

CASAMEÍÍTOS 
'

Realiza-se hoje, às 17,30 horas, na
igreja de São Sebastião, à Rua Had-
lock Lobo, o enlace matrimonial da
[enhorlta Adelaide Corrêa, filha do

Domingos Corrêa e de dona Deo-
lnda Moreira Corrêa, com o sr. Nel-
;on Nahas, filho do sr. Jorge Nanas

de dona Rosa Nahas. Serão padri-
os, da noiva, o sr. César de Olivei-

Garcia e sra. Rosa Maria Corrêa'areia, e do noivo, o sr. Elias Saúda
a sra. Margarida Saúda.

Na residência do casal Salvador
laymundo, à Rua Marechal Foch, 141,

não celcbraqlas hoje, às 16 horas, as
«rlmônias civil e religiosa dos enla-

matrimoniais da srta. Florinda
laymundo com o dr. Dilermando Ca-
ledo c da srta. Aríete Rodrigues com

sr. Armando Raymundo. Servirão
:omo padrinhos dos primeiros nuben-
es, da noiva o sr. Fausto Fonseca e

Lídia Fonseca e do noivo o dr.
Joacyr Martins c sra. Isa Martins.
)os segundos nubentes, seráo padrl-
íhos da noiva, o coronel Oswaldo
lendonça o sra. Helena Mendonça e
lo noivo, o dr. Grégorlano Canêdo e
ra. Lupe Canêdo.

Hoje, às 11 horas, no Mosteiro
le São Bento, realiza-se a cerimônia
o casamento do diplomata Sizlnio'ontes NoRueira com a srta. Telma

Jueno do Prado, filha do embaixador
sra. Abelardo Bueno Prado. Serão«adrlnhos da noiva o ministro e sra.

?aul Fernandes e o sr. c sra. Sebas-
lào Cavalcanti de Albuquerquer. e

lo noivo, o embaixador c sra. Hllde- remoção por permuta.

brando Accloly e o embaixador e sra.Abelardo Bueno do Prado. Na ceri-mônia civil, foram testemunhas danoiva, o sr. e sra. Antônio Bueno doPrado, e do noivo, a srta. Gllda Fl-ladelfo de Azevedo e o sr. Geraldo de
Carvalho Silos.

Realiza-se hoje, às 17 hora6, naigreja de N. S. da Conceição, em
Queimados, no Estado do Rio, o casa-
mento do sr. Maurício Silveira Bra'
ga, filho do nosso companheiro de
trabalho Mário Ribeiro de Souza Bra
ga e de sua esposa d. Amélia Silveira
Brga, com a senhorlta Uma Arantes
Rocha, filha do sr. Renato Arantes
Rocha d de sua esposa d. Maria Cha-
gas Rocha. Após a cerimônia religlo,
sa haverá uma recepção, na residên-
cia dos pais da noiva, k Estrada do
Barro Vermelho n.o 24, em Quel-mados.

Na igreja de N. S. da Piedade,
em Magé, será realizado, hoje, o casa-
mento da srta. Célia da Silva Pereira
com o sr. Alclr José do Amaral.

DATAS INTIMAS
Completa hoje, mais um anlversá-

rio natalíclo Sueli, íllhinha do ofi-
ciai do Exército Zenalde Cordeiro
Dias, secretário do Serviço de Iden

"DIA DO COMERCIANTE"
Mensagem do presidente da

Confederação Nacional
do Comércio

Ocorrendo, hoje, a passagem do"Dia do Comerciante" (que pela ter-
ceira vez se comemora no Brasil, des-
de que foi instituído) o presidente
da Confederação Nacional do Comer-
cio, sr. João de Vasconcelos, dirigiu
aos homens de sua classe de todo o
país a seguinte mensagem:

"Ao rememorar, na passagem da
data comemorativa do comércio Bra-
sileiro, as suas tradições magníficas,
e as dificuldades de toda sorte que
tiveram de vencer, seus homens re-
presentativos encontram a fonte de
novas energias para enfrentar sem
temor o. gigantescos problemas da
atualidade, E se um voto podem
emitir neste dia de congratulações,
será no sentido de que a sua critica
construtiva e a colaboração de seus
conhecimentos aos órgãos de governo

que tem apresentado resultdos pro
missores.';

Colaboração do Museu Nacional

tificaçáo do Exército e de sua esposa ajudem decisivamente a impedir oue
a demagogia desenfreada dos corteElza Vilaça Dias.

_-<_*—
MISSAS
Por alma de Jorge Pedro Guilher-

mino, será rezada missa no dia 18, às
10,30 horas, na igreja de SSo Jorge.

NOIVADOS 
"®~

Ficaram noivos no domingo, dia 10,
a srta. Marieta Sucupira Chrisplm,
filha da viúva d. Josef a Chrispim e
funcionária do gabinete da presidên-cia do Supremo Tribunal Federal, e osr. Hélio Godlnho, do nosso alto co-
mércio.

NÃO OBTEVE REMOÇÃO
POR PERMUTA

O diretor-geral da Fazenda inde-
feriu o pedido de Carlos Bunsel-
meyer Filho, tendo em vista os pa-receres da Alfândega de Santos eda Delegacia Secional do Imposto
de Renda em Santos, contrários à

Para facilitar a visita ao Museu Na
cional de Belas Artes, a diretoria avi-
sa que suas galerias (arte brasileira
e estrangeira) estarão abertas diária-
mente, das 12 às 21 horas, e aos sá-
bados e domingos, das 15 às 21 horas,
e que durante todo êsse período es-
tarão à disposição dos visitantes,
monitores-cicerones para isso espe-
cialmente preparados.

Em colaboração com êste Museu
foram organizadas três exposições
sacras abaixo especificadas, que se-
rão inauguradas 3a. feira, 19, às 16
horas, no edificio do Museu Nacio-
nal de Belas Artes (Av, Rio Bran-
co 109): "Artes sacra germânica" (pa-
ramentos, objetos liturgicos e livros
didáticos religiosos — i" andar. Ex-
posição de Ícones russos (contribuição
da Cortina de Ferro)) 2" andar; Ex-
posição religiosa dos professores Car-
los Oswald e Antônio Maria Nardi —
Io andar.

Organizou ainda a diretoria do Mu-
seu Nacional de Belas Artes durante
a semana do XXXVI Congresso Eu
caristlco Nacional as seguintes visi
tas guiadas por técnicos dc arte de
reconhecida competência: dia 19 (3a,
feira), ás 17'i horas — "Eovlução da
arte brasileira" pelo prof, Mario Ba-
rata; dia 20 (4a. feira) ás 17'i ho-
ras — "Pintura estrangeira do século
XVI ao XVIII" pela prof a. Lygia
Martins Costa; Dia 21 (5a. feira), às
-7Í. horas — "Evolução da arte bra-
sileira" pelo prof. Gerson Pompeu
Pinheiro; Dia 22 (6a. feira), às 17',.
horas — "Pintura estrangeira dos sé

Lapa, avenida Mem de Sá, etc.

jadores de clientela eleitoral termine c*',Ios £IX e xx" ~ peIt> VxoL Mar"
lançando êste pais nos abismos do <: x
capitalismo do Estado, porta aberta
ao totalitarismo político, destruidor

Na Câmara. •.
(Continuação da 8.» página)

prédios atingidos pela derrubada.
SANTA CATARINA

Adesão dos atacadistas
A Federação do Comércio Atacadis-

ta do Rio de Janeiro, associando-se
ás comemorações do Congresso Euca-
ristico Internacional, não realizará,
terça-feira próxima, 19, a habitual
reunião conjunta de Diretoria e Con-
selho de Representantes. Decidiu,
também, conceder ponto facultativo
aos servidores que desejam partlci-
par do Congresso.

Ainda, a propósito da realização do
Congresso Eucarlstico, o sr. Alcibia-
des Antongini, presidente em exerci-
cio da Federação do Comércio Ataca-

ALLA COLLETTIVITÀ
ITALIANA
INVIT©

La Scrielá Italiana di Benefkenza e M. .. invita tuiti
gil ii-liani di Rio de Janeiro, indistintamente, di voler in-
tervenire alCinconlro dei pellegrini iíaliani, the avrà luogo
in sede sociale, Piazza delia Republica, 17, domenica prossi-
ma, giorno 17 dei mese in corso, alie ore 20,30.

Si prega vivamente de non mantare.
(38854)

Ao meio da sessão, o sr. Antô
nio Carlos respondeu da tribuna
a discurso pronunciado no Sena
do pelo sr. Caiado de Castro, queacusava as populações de Santa
Catarina de não integradas no
nosso meio social. Não é verdade,
protestou o sr. Antônio Carlos.
Já na guerra do Paraguai, cofr
tingentes de descendentes germâ-
nicos se ofereceram como volun-
tários para combater pelo Bra-
sil. É certo que, no inicio da co-
lonização no sul as populaçõesalemãs ficaram isoladas de qual-
quer contato com brasileiros e
deixaram de absorver desde logo
os conhecimentos e a cultura da
rStemgnnnt!; S.™ 

° 
T" *V«™t.m ao Rio . Per-grinaçíodo tempo, o amálgama social se;Francesa ao congresso Eucarlstico.vai realizando, sem cessar. Na!chefiada poIo cardeal Gerlier> arce.

| guerra passada, segundo docu-; bispo dc Lyon, Primar das Gálias

dista do Rio de Janeiro, dirigiu aos
Sindicatos filiados o seguinte telegra-
ma: "A Federação do Comércio Ata- nais nas praças Mauá c 15 de No'
cadista recebeu da Confederação Na- vembro, os ônibus c lotações oriun

Zona Sul — Todos os bondes pro-
venientes da rua do Catete retor-
narfio pelo largo dá Glória à direi-
ta do Russel e praia do Flamengo,
e os oriundos da praia do Flamen-
go, entrando no largo da Glória,
retornarão pela rua do Catete. Em
caso de possibilidade, serão estendi-
das algumas linhas até o largo da
Lapa, regressando pela rua da La
pa. Os bondes' das linhas 9, 24 e 60
serão suprimidos enquanto vigorarem
as normas do presente edital.

Zona Norte — Os bondes que
retornarem da praça Tiradentes e
largo de São Francisco, continuarão
a fazê-lo normalmente. Os bondes
da praça Quinze de Novembro re-
tornarão da praça Tiradentes e do
largo de São Francisco. Serão su-
primldos os bondes que da praça
Mauá descem pela rua do Acre pa-
ra tomarem a avenida Marechal Fio-
riano. Todos os bondes do centro com
ponto na Estrada de Ferro, volta-
rão, contornando a praça da Repú-
blica.

Ônibus e lotações — Enquanto vi-
gorarem as restrições do presente
edital e de acordo com entendimen-
tos havidos com o Departamento
de Concessões da P. D. F. não
haverá as linhas duplas desses cole
tivos.

Zona Sul — Todos os ônibus e
lotações vindos do Flamengo erAn-
rão na praça Paris pela pista ex-
teriór junto aos Jardins e farão seus
pontos de embarque e desembarque
unicamente nas duas alamedas fron-
teiras à ladeira Paulo Cândido e rua
Teixeira de Freitas, utilizando tanto
os passeios, do lado dos jardins,
quanto os refúgios ali existentes
Desses locais retornarão pela pista
dc descida de coletivos, rumo à praia
do Flamengo.

Os da linha 110, Grajaú-Laranjei-
ras. da rua do Catete atingirão o
largo da Lapa pela Avenida Augus-
to Severo e rua Teixeira de Frei-
tas, retornando pela rua da Lapa.

Os da linha 115, Estrada de Fer-
ro-Laranjeiras, trafegarão pelo mes-
mo itinerário da linha 110 e atln-
gindo o largo da Lapa entrarão pela
avenida Mem de Sá, rua Santana,
avenida Presidente Vargas, retornan-
do pela praça da República, (lado da
Casa da Moeda), ruas Vinte de
Abril, Carlos Sampaio, Tadeu Kosci-
usko, atingindo a rua Riachuelo, e
daí pelas ruas Visconde de Maran-
guape e largo da Lapa, seguirão o
itinerário da linha 110.

Zona Norte — Terão suas termi-

Terão suas mãos de direção Inver-
tidas, enquanto durar as restrições
do presente Edital, os seguintes lo-
gradouros:

Rua Uruguaiana, — no sentido do
largo da Carioca para a avenida
Presidente Vargas; rua 1.° de Mar
ço — estendendo a contra-mão dos
bondes, aos outros coletivos acima
mencionados; rua D. Manuel — no
sentido da avenida Erasmo Braga
para a praça 15 de Novembro;
avenida Luiz de Vasconcelos (pista
junto ao Palácio Monroe) no senti-
do da praça Deodoro para a praçaMahatama Ghandl; paraça Paris (Ala-
medas fronteiras à ladeira Paulo Cân-
dido e rua Teixeira de Freitas) mão
única no sentido das pistas exter-
nas para a avenida Augusto Seve-
ro; rua do Russel — mão única pa-ra automóveis e caminhões, entre a
rua Silveira Martins e o largo da
Glória, no sentido daquela para és-
te; praça Cruz Vermelha — (tre
cho entre a rua Carlos Sampaio e
avenida Henrique Valadares), no sen-
tido daquela para esta.

As restrições do presente edital,
vigorarão também no dia 24 do cor-
rente mês a partir das 14 horas
com as seguintes modificações:

Avenida Marechal Floriano, ma
Uruguaiana entre Avenida Presidên-
te Vargas e Marechal Floriano e as
praças Duque de Caxias e Crlstiano
Otoni estarão abertas ao tráfego nor-
mal.

O SENADO INDAGOU...
(Conclusão da última página) da disso. Para condená-lo, naopinião pública, para repeli-lo naconsciência não se íazia necessá-no mais nenhum inquérito ou co-

gitação sobre seus atos futuros.Nao prestou declarações debens So isso bastava.

mentos públicos a que agora se
submete o miliardário "populis-
ta": Ademar ainda não prestoudeclaração de bens, Não o fará
nunca. E sabe-se porquê.

Talvez que a presente revela-
ção de calamidades ao públicoesteja até beneficiando a êsse Aga
Khan em mangas de camisa. Nao
se afoba, não se altera: está no
seu clima. Com o sangue frio dos"gangsters", diligencia os des-
pistamentos, arregimenta os rá-
bulas, usa o que sempre usará: o
método dos adiamentos, as chica-
nas protelatórias, para chegar fo-
ra das grades até 3 de outubro.

Não deu a público o montante
de seus bens. Está impedido de
seguir o exemplo dos demais can-
didatos. Não pode, não poderádizer nunca quanto tem, como
conseguiu o que tem. E a incom-
patibilidade moral que dai advém
para o encargo da Presidência da
República jáz no esquecimento
geral. Passa despercebida, fica
inteiramente ignorada — e por
que? Graças à própria cortina deescândalos que Ademar descerra
sobre si, ao clima de perplexida-de que provoca, à atmosfera es-
tupefaciente com que nos nar-
cotiza e pretende abrir cami-
nho até as eleições-

Não. Não era preciso acusação
pública. Nenhum rumor de man-
chetes. Nenhum peculato ou jul-
gamento a céu aberto. Nenhu-
ma subtração de telefone, ou deurna, ou de frota de chevrolets,
ou esquadrilhas de aviões a jato, aodoy e Arruda Marinho, membroíou esquadras de cruzadores. Na- do diretório regional.

Decretada ?..
(ConclusSo da última página)

lnfllnglmo- com a eleição de Cor-
delro de Farias.

Ao gesto da atrevimento daremos
resposta altiva nas próximas eleições
municipais, que vamos disputar, sob
outras legandas. Ver-se-á então
quantos prefeitos elegerá no Estado o
PSD Intervencíonlsta do sr. Amaral
Peixoto. Náo aceitamos a lnterven-
çáo afrontosa e saberemos repeli-la
com a energia característica da indo-
mável fibra pernambucana".

DEIXAM O PSD OS DISSIDENTES
PERNAMBUCANOS

RECIFE, 15 (M.) - Os dissidentes
do PSD reuniram-se na residência do
deputado José Maciel, deliberando
abandonar o partido, tm faca da In-
tervençío feita, no diretório de Per-
nambuco, pela direção nacional. Te-
legrafaram, em seguida, para o ar.
Etelvlno Lins, comunlcando-lhe essa
deliberação e manifestando-lhe soll-
darledade.

Participaram daquela reunlfio o de-
putado José Maciel e os srs. José
Francisco, João Roma, Fábio Cor-
rêa, Léllo Lemos, Paulo Guerra, José
Abílio, Walfredo Siqueira, Metódio
Godoy e Arruda

cional do Comércio apelo no sentido
de conceder ponto facultativo aos
servidores desta entidade que deseja-
rem participar do Congresso Eucaris-
tico Internacional, a exemplo da pro-
vidência adotada pelo governo consi-
derando a magnitude do certame re-
li'«goso, sugiro apreciar a extensão da
medida aos servidores desse Sindica-
to."

No Rio, o presidente do
Touring Clube da França

dos da Znna da Leopoldina (aveni
da Brasil) através dos seguintes iti-
nerários: av. Rodrigues Alves, pra-
ça Mauá, Av. Rio Branco, ruas Vis-
conde de Inhaúma, 1.° de março,
Assembléia e praça 15 de Novem-
bro. A volta será feita pelas ruas
l.o de Março (eontra-mão dos bon-
des), Rosário, Visconde de Itaborai,
praça Barão de Ladário, ruas 1.°
de Março, D. Gerardo, av. Rio Bran-
co, praça Mauá e av. Rodrigues AI-
ves. Terão suas terminais na pra-
ça Tiradentes os ônibus e lotações
que atualmente o fazem, seguindo
seus percursos usuais.

Os ônibus c lotações vindos do ei-
xo da Tijuca e subúrbios da Cen-
trai do Brasil, terão suas terminais
na Av. Henrique Valladares e rua
dos Inválidos, esquina da rua Rela-
ção, através do seguinte, itinerário:

O

COPACABANA PALACE
apresenta

A grande estréia norte-

americana de

Cinema, Rádio e Televisão

mu
mento que tinha em mãos, algU-No mesmo navio chegaram altas *""•'• Presidente Vargas, praça da Re
mas pessoas de maior lelúvo em'personalidades civis, entre as quaá públic'1„ ')adoA_d,? Casa da Moeda)'ruas 20 de Abril, Senado, Ubaldino lrioBlumenau e outras cidades firma-! o sr. André Defert, presidente «¦•),, a,,..,,,, „ „„, .,, ,, ,m __ -. mi *_ t *• — «O Amaral, e em caso de ncccssi-ram documento cm que nao ne* Touring Club de França, e -ra. De-|dadei descendo a rua Carlos Sam-
gavam o orgulho que pOfSUem de ícrt« os 1uals íor«*m recebidos a bor-;Paio e passando diante da Cruz
SUa ascendência, mas afirmando- <1° Pcla diretoria do Touring Club do |Vermclha, (trecho com a mão in-
«:p an meemn trmnn hraclleir/K Brasil. |vertida), a volta será feita pela pra-
ItSto 

*. 
deSte seutSi ° -"**¦** Tourin* club da * da'-RC?ÚbUca »¦*¦** dc

com os sacrifícios que se fizessem ltt^,;^^D^.f. íJH!necessários.
Êste, sustentou êle, o verdadei

Estréia, Hoje, Sábado

ro quadro. O senador fora injusto
e nada veraz.

\

Vincent, diretor do Bureau Techni-
que de Tur:«mo do Touring Club de
França, foram homenageados pela
diretoria da sua congênere _ra-ile_-a.

São Jorge) c av, Presidente" Vargas
Zona Centro - Os ônibus e lota-

ções circulires do Centro assegura-
rão o transporte de passageiros ao
longo do Caía do Porto, indo até o'Arm-zem 18 « dal A praça Mauá

(37089)

na sede social. O casal Defert íol« Juti^wU, plti t_|iilnt_i • _f -
?\

_M__M_H__K__fl__i
- i. ....'¦¦ ¦¦ ¦
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VIDA CULTURAL

VISCONDE DE CAYRÜ
' A1 tilda. COttpa e útil do uwconde de Cayrú constitui sem dúvida

uma ias páginas brilhantes da história nacional, tão destacada foi
a sua atuação de teorista político, de economista- clariuidente, de
propaoandista e realizador de idéias progressistas para o Brasil.
Graças a seus conselhos /oi que o princfpe-rcaente d. João, depois
d. João VI, abriu os portos do Brasil ao comércio das nações ami-
oas, pela lei de 28 de janeiro de 1808, providência do maior at-
cance para a expansão do nosso pais. Espirito culto, estudioso dos
problemas brasileiros, Cayrú foi bem um estadista e publicista a
quem deuemos seruiços rcleuantíssimos. Segundo Syluio. Homero
"foi quem primeiro tratadizou em lingua portuguesa o Direito
Mercantil; quem despertou entre nós a atenção para os assuntos de
economia política, quem doutrinou os princípios do governo re-
presentativo; quem formulou o primeiro projeto de. Código do Co-
méi-cio e o Regimento dos Cônsules". Escreveu - numerosos tra-
balhos sô.bre. politica. Direito mercantil e econoiriio'brosile,ira, mo-
ral, educação c religião, em sua grande parte entre os 40 e ,os 79
anos. Era um erudito c um patriota, um homem de rara enuerga-
dura -moral a'seruico,dos interesses do povo e do país;rr •

José da Silva Lisboa, depois visconde de Cayrú, nasceu na
Bahia* a 16 de'julho de 1756 e já aos oito anos aprendia, latim e a
seguir filosofia racional e moral no convento dos carmelitas de
sua terra natal. Aprendeu também música e piano, indo depois para
Lisboa.eninado pelo pai, ali Jazendo os preparatórios-e ingres-
sando na Universidade dc Coimbra. 

'Estudou o grego e o hebraico,
de que /oi professor naquela universidade. Fêz os cursos jurídico
e filosófico c aos 23 anos bacharelou-sc cm direito canónico c /i-
losófico. Embora calcdrritico em Coimbra, preferiu voltar à Bahia,
como professor dc filosofia racional e moral e depois de grego,.
Voltou a Portugal, ali publicando com o maior sucesso, "Princi-

pios de Direito Mercantil". Foi então nomeado deputado e secre-
tário da Mesa da Inspeção da Cidade da Bahia. A sua atuação
para a abertura dos portos e nos sucessos da Independência, os
seus trabalhos publicados deram-lhe a maior notoriedade. Veio dc-
pois para o flio, sendo nomeado desembargador da Mesa do De-
sembargo do Paço e da Consciência e Ordens e depois deputado da
Real Junta do Comércio, .Agricultura, Fábricas e Navegação do Es-
tado do Brasil. Foi também conselheiro e inspetor geral dos esta-
beleeimentos literários, diretor dos estudos e censor da imprensa
oficial e desembargador dos agravos da Casa da Suplicação.

Fidalgo cavalheiro da Imperial Casa, barão e visconde de
Cayrú, /oi comendador da Ordem de Cristo e depois senador pela
Baiiia, em 1826. Faleceu a 20 dc agosto de 1835, no Rio, sendo se-
pulíado no convento do Carmo, donde foram seus restos trasla-
dados para o mosteiro de São Bento. Pertenceu Cayrú a. várias
instituições culturais nacionais e estrangeiras, tendo publicado nu-
merosas obras, entre as quais se destacam, além da citada: "Obser-
t-ações sóbre o comercio franco", "Constituição moral e deveres
do cidadão", "História dos principais sucessos políticos do Império
do Brasil". Valle Cabral, cm interessante trabalho sóbre Cayrú,
dá a Telação completa de suas obras.

"O seu mérito, escreveu José Veríssimo, é muito maior como
jurista, economista, comercialista c publicista ou sabedor e escri-
tor de Questões públicas, políticas e administrativas, do que como
literato, se bem tenha sido o visconde de Cayrú um dos brnsi
leiros de mais vasta iileraiura. Contemporâneo dc Adam Smith,
o criador da economia política, parece /oi o nosso patrício o pri-
meiro que nas línguas néo-latinas escreveu dessa nova ciência,
divulgando desde 1798 as idéias do pensador inglês."

N. C.

CONFERÊNCIAS
Igreja Positivista do Brasil

pão. Para o conjunto intitulado "Apa
rições de Nossa Senhora", a expo-

|sição contará com quadros de "La
íSalete" e vários outros.

ARTES PLÁSTICAS

Niemeyer fala da futura Cidade de Marina
Há mais de um mês se noticia

um fato que logo passou a ser co-
mentário preferido de todos os
que acompanham os trabalhos
destinados à transferência da ca-
pitai Federal para o Planalto
Central. Trata-se da construção
de uma nova cidade no Vale do
Urucuia, distante apenas 200 qui-
lômetros daquela futura metrópo-
le. Isto porque, embora pareça a
princípio que a nova capital fi-
cará isolada, tal não se verifica-
rá pois, a par dos projetos de
construção da nova capital, e
mesmo em conseqüência, imedia-
tamente novos núcleos surgirão,•formando o natural círculo de
cidades satélites. E destas, a pri-
meira será "Marina", projetada
por Oscar Niemeyer e sua equipe,
Burle Marx, Paulo Peltier e ou-
tros.

Somente agora concordou Nie-
meyer em fazer algumas declara-
ções que nos mostram, em linhas
gerais, o que será a nova e mara-
vilhosa urbis, iniciativa particular
que dotará o oeste brasileiro da
cidade mais moderna.

Falando sobre o projeto eis o
que disse Oscar Niemeyer:

— Podemos dizer que Marina
será uma cidade planejada efeti-
vãmente de acordo com as con-
cepções mais modernas da técni-
ca urbanística, ideada para ser-
vir de centro a uma das melho-
res zonas agropecuárias do inte-
rior do país, servida por um sis-
tema htdro.qráfico tributário da
Bacia do São Francisco, onde a
par das mais diversas riquezas
naturais encontram-se condições
climatéricas excepcionais, será
projetada para atingir seu desen-
uoli/imento máximo com uma po-
pulação de 200.000 habitantes.

Explica ter sido prevista para
atender inicialmente à população
de cerca de 1.000 fazendas, o que
será um impulso substancial para

seu desenvolvimento com a
construção de blocos residenciais
correspondentes a 5-000 habitan-
tes, além de todas as respectivas
unidades complementares para
trabalho, educação, recreação, as--
sistência médico-social, etc. Já
neste grande volume inicial de
construções serão aplicados prin-
cípios revolucionários do urba-
nismo contemporâneo, evitando-

• . JBBB^Í^fl8ftTlBiirTi^P:':';'*' *'V'' ' "
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OSCAR NIEMEYER

se, apesar do desenvolvimento em
extensão das construções, o reta-
lhamento do solo e a antiga so-
lução da rua para todos os fins.

— Na cidade de Marina nâo
haverá lotes tipo cidade jardim,
não preualecendo, portanto, o íi-
po dc residência priuada com seu
pequeno c quase inútil quintal,
que, comprovadamente, destrói,
pelas áreas que ocupa, os locais
mais interessantes e pitorescos.

Sua urbanização — prossegue— será baseada portanto na ha-
bitação coletiva que, além das
vantagens lógicas que a centrali-
zação estabelece, permite a sua
localização em meio a verdadei-
ros parques e zonas de vegetação
exuberante. Os blocos residen-
ciais serão ordenados de acordo
com as conveniências da aeração
e insolação, topográficas, paisa-
gísticas, etc, e terão nas suas
imediações num grupamento con-
veniente, as unidades necessárias
a todas as atividades humanas,
desde as de abastecimento até as

de ordem cultural. Êste sistema
de organização da zona residen-
ciai, além de satisfazer perfeita-
mente a todas as exigências so-
ciais da.vida moderna, propórejo-
nará uma ligação efetiva de seus
habitantes com a natureza. pri-
vilegiada do lugar.

— Os edifícios destinados à Ad-
mtnistração Pública, Justiça, Mu-
seu, Biblioteca Pública, etc-, se-
rão dispostos em forma de gran-
de composição arquitetônica em
monumental esplanada, constitu-
indo o Centro Cívico da cidade.
Marina contará com urji Centro
Comercial atendendo às-necessi-
dades locais por meio de coopera-
tivas, mercados, ¦ escritórios^ etc,
bem como uma grande Zona In-
dustrial com fábricas, usinasoa-
ra beneficiamentos, armazéns,
oficinas, matadouros, etc, ao lon-
go de uma /aixa independente.do
centro urbano, o que lhe dará
possibilidade de desenuolinmen-
to /uturo.

Para assistência técnica às fa-
zendas circundantés, haverá um
Centro Veterinário e Agronômico,
além de Estação de Remonta,
Campo de Sementeira e um Pa-
trònalo Agrícola.

Postos de Saúde, Unidades de
assistência hospitalar, escolas pa-
ra ensino primário e secundário,
creches e escolas maternais, clu-
bes recreativos, cinemas, teatros,
igrejas, centros esportivos serão
elementos integrantes do plano
Urbanístico.

Concluindo diz Niemeyer:
— No que diz respeito ao sis-

tema dc circulação da cidade, se-
rá objetiuada a eliminação dos
inconvenientes de risco de aci-
dentes pelo estabelecimento dc
rias independentes para pedestres
e veículos. As distâncias entre
locais de trabalho, estudo, recreio
e habitação serão limitadas a per-
cursos dc, no máximo, 15 mmu-
tos dc marcha. Isto euitará a per-
da de tempo em transportes, per-
mitindo /olga suficiente para re-
crcacôes, esportes, _ etc. .Assim
sendo, c para êste fim, organizou-
sc um zoneamento criterioso que,
dividindo a cidade em zonas dis-
tintas, habitação, indústria, agri-
cultura, recreação, centro de cul-
tura e saúde — permita o seu de-
senvolvimento futuro dentro de
um esquema funcional.

Exposições de arte sacra

O êxito do " Grupo Frente "
Será realizada amanhã, às 10 ho-1

ras, no Templo da Humanidade, na
rua Benjamin Cónstant, 74 (Glória),
uma conferência pública sobre: "Apre-1 OMuseu Nacional de Belas Ar-
ciação dos esforços científicos parajtes inaugurará, hoje, às 18 horas,
constituir a Moral: Bichat, G. Le-jem sua s(!de, 3 exposições como co-
roy, Cabanis, Gall, Broussais. Con-;operação desse organismo ao XXXVI
cepção definitiva da natureza hu- Congresso Eucarístico Internacional,
mana, segundo Augusto Comte". Se-;sã0 e)as: i) _ Arte Sacra Ger-
rá orador o sr. Augusto Beltrão Per- mânica; 2) — Quadros sacros de
netta.

CURSOS
Realizou-se dia 15, no auditório,

da A. B. I., a solenidade de en-
cerramento dos Cursos Especiais da
Escola Brasileira de Administração
Pública da Fundação Getúlio Var-
gas. Terminaram os cursos alunos de
diversos países latino-americanos e
dos diversos Estados da Federação,
os quais vieram como bolsistas da
Fundação Getúlio Vargas.

A Escola Brasileira de Adminis-
tração Pública 6 uma realização da
Fundação Getúlio Vargas, com a co-
operação das Nações Unidas.

Concluiram o curso os alunos dos
seguintes paises: — Bolivia. Colom-
bla, Cuba, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, México, Nicarágua, Panamá,
Paraguai, Peru, República Domini-
cana e Uruguai; dos seguintes Es-
tados: Amazonas, Bahia, Esp. San-
to Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Minas Gerais, Pará, Paraiba, Para- >%jiiiiii ^^ __ ___ _
ná, Pernambuco, Piauí, R. Gra"de! internacional de Psicologia Aplicada
do Norte, R. Grande do Sul, Rio
de Janeiro, S. Paulo., Sta. Catar

Carlos Oswaldo e Antônio Maria
Nardi; 3) Incones Russos, cuja apre
sentação oficial será na próxima
segunda-feira, dia 18. A entrada é
franca, O horário é de 13 às 21
horas, durante a semana e de 15
às 21 horas nos sábados.

8.a Semana do Fazendeiro

Encerra-se, hoje, na Universidade
Rural, a 8,a Semana do Fazendeiro,
reunião que vem propiciando ao ho-
mem do campo uma série de con-
tatos com as técnicas modernas e
um aprendizado prático através dos
cursos rápidos que têm sido orga-
nizados. Este ano, 83 cursos de co-
nhecimentos gerais foram ministra-
dos, versando assuntos diversos, tais
como plantações e culturas, meto-
dos de tratamento de frutas, pro-
blemas do solo, cultura de hortali-
ças, preparação caseira de mantei-
ga, criação de poedeiras, etc.

Vai tomar parte no XII Congresso
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Viajará hoje para Londres, a fim
de tomar parte no XII Congresso
Internacional de Psicologia Aplicada,
a ser realizado na capital inglesa
de 17 a 23 do mês em curso,

Sergipe, Território do Amapá, Ter-
ritório do Rio Branco. Distrito Fe-
deral; e dos Ministérios da Aero-
náutica, Guerra c Justiça; dos Ins-

^t0^d|nni^HenolênrifEcSo0nímiaPMíis'- proíessoí Emílio'Mira y Lopez, atual
fa:tUaLSCarladFôdrçaEe0TZ%Mda;Sjrc,or do Jnstituto .de Seleção ^e
Fundação Getúlio Vargas.

VÁRIAS
Centenário de Arthur Azevedo

O sucesso alcançado no "vernissage" da exposição do "Grupo Frente" íoi integral.
O público afluiu em a.uantidade para saudar o aparecimento do novo contingente de ar-
tistas moços que o Museu lança. Os que duvidam que olhem o clichê acima, onde se vê
apenas um ângulo da sala do Museu quinta-feira última — completamente cheia. E as-
sim permaneceu durante muito tempo.

Vá ver a obra dos moços do Grupo no Museu de Arte Moderna do Rio, todos os
GetCúnrvarPgaftToUaveFUnqueÇÍÍé: dias entre 12 e 19 horas, na rua da_ Imprensa 16-A. Fechado apenas às 2.aS-feiras.
patrocinado pela British Psycological
Society, acolhe os maiores especia-
listas do assunto de cada país, prin-
cipalmente os mestres de . Psicotéc-
nica. Nessa reunião será proposta a
cidade do Rio de Janeiro, que foi se-
de do último Seminári i Latino-Amc-
ricano de Psicotécnica, para sede do
próximo Congresso, a ser realizado
em 1957.

NOTAS CÚRIAS...
Foram inauguradas ontem, no

Aíagarine Mesbla, às 17 horas,
duas ex-posições; — de pintura
religiosa de Maria Margarida e
ísmailouitc/i e de Arte Sacra
Espanhola. Às 18 horas, tiuemos
o vernissage da mostra do pintor
Truong Dinh Kim, em Botafoqo,
na Galeria Dczon. Deuido a es-
ses compromissos assumidos an-
teriormente, não pudemos assis-

O ministro da Viação, sr. Octávio
Marcondes Ferraz, em resposta a um
apelo do presidente da Associação
Brasileira de Imprensa, sr. Herbert
Moses, prometeu mandar inaugurar,
cm breve, na sala de imprensa do
Ministério, o retrato da Arthur Aze-jAtividades da Universidade de São
vedo, sucessor de Machado de Assis Paulo
no cargo que ocupou na Viação. nu-
ma justa homenagem ao grande jor-1 gm jg54i a Universidade de São
nalista c escritor, autor teatral e Paulo, composta de 14 estabeleci-
animador da arte cênica no Brasil. 'mentos, 

diplomou 1.185 alunos, dos
i quais 364 advogados, 175 professo-

Exposição Mariana !reS| 104 técnicot em Higiene e Saú-
de, 81 médicos, 74 engenheiros-agro- , „,, ,„, „„ ,„,„ lUi( ,,,„„ „„„„,

Inaugura-se hoje. às 17.30 hs, no;nomos 24 arquitetos, 17 enfermeiras,],;- ,; con'«Vencia do sr Mario
salão nobre da Câmara dos Verea- 12 veterinários e 8 economistas. Dês-1"" rflV ,Zn 7 L kcola dcdores, a Exposição mariana da "Ho- 

tes estabelecimentos, o mais velho é \°ar.m> .no ü- A- aa. f,iC0,m ac
ra Azul", que apresentará quadros a Faculdade de Direito, fundada '< Belas Artes, O que lamentamos
e imagens de_Nossa Senhora de tô- em 1827. • e o mais novo (dos que bastante.
das as procedências. Entre as ima- diplomaram profissionais no ano P3S-;
gens mais famosas estão as dos pa- sa(j0) c a Faculdade de Arquitetu-1 ;•; ^ sj:
droeiros da Polônia r Venezucb e ra e Urbanismo, criado em 1043. Tres
uma reprodução em seda da do Ja- 

jestabelecimentos da Universidade ain- Comcnta-SC a uioléncia do Ma-
<!? nao-íormaram nenhuma turma rio p rf apresentar os- Facu dade de Medicina :,„-._..„. t>.„„i„u /-> JI,-,„„,-.„ <„

! de Ribeirão Preto, fundada em 1952;! pruP° Frenle : Q pnmeiro tre-
a Escola dc Enfermagem, anexa à c/io da apresentação vem vazado
Escola anteriormente mencionada, cm inestes termos: — "A tdeta dc

ao53; c a Escola dc Engenharia dej "grupo" é, em nossos dias, uma
írnntinnarín na 11a náirina) s«o Carlos, também criada em 1953. .idéia suspeita. Sobretudo em um(Continuação na pag.na, ^ q ^ ^^ ^ ^ hidioidua-
Ela levanta os ombros e lhe deila 

^^W^tN .a,,,0r/oS (imnd° nÜ0 de

tins, Aldemir Martins, Anísio Me-
deiros e Sônia Ebüng.

* * *
A diretora do Museu de Arte

Moderna do Rio, sra. JViomar
Moniz Sodré, deverá embarcar
amaniin, em Genoua, de regresso
ao Rio, pelo Conte Grande, de-
vendo aqui chegar dia 30 ou Io.
de agosto.

Em viagem de estudos para'a
construção do Museu de Arte
Moderna do Rio c para o con-
gresso de arquitetos em Haia,
encontra-se na Europa a enge
nheira Carmen Portinho.

J. M.

EXPOSIÇÃO RELIGIOSA

EXPOSIÇÃO CARLOS OSWALD
Inaugura-se hoje, às 17 horas, no

Museu Nacional de Belas Artes a
anunciada exposição de arte sacra
que reúne obras do pintor Carlos
Oswald. A mostra, que abrange qua-
se uma centena de telas e águas-for-
tes do mestre patrício, se inclui no
programa de festividades . artísticas
do Congresso Eucarístico Internado-
nal.

TREZE À MESA

uma gota de água de Colônia. Tom • 
bacnaréis em direit0

está lindo, Tom se observa, Tom se.
pavoneia.

— Paulina, é você que vai servir
O sorvete? Náo se esqueça de mim,
ouviu?

A patroa toca a campainha. Tom.j
sozinho, aplica mais um pouco de
brilhantina; ela sc derrete, escorre
mesmo um pouco. Ai! Ai! Ai! Ai!
o que estará acontecendo? Vozes,

DEPENDE DA CACEX

a exportação de um milhão
de sacos de arroz

energúmenos sempre prontos a
'flci.Tar-sc ?nobili:ar pelo primeiro;came!ó que aparece. Principal-
mente Quando o camelô usa ves-
jícs berrantes, ou rende as t-iríu-
des mtrí/icas da propaganda poli-
fica. Pois joi dentro úêsse nosso

imeio cético c super/icial ou de
! crendices ainda mais super/i-
ciais, rjtie apareceu, c até hoje se
mantém, o grupo Frente."

, -,...-, ,.,, ,,,. Falando, anteontem, na reunião do _ Madre mia, Mario, que no

ZTrp"p7c^ZTuZZ «o Diretor da Associação Co-lle ouicro ver tan pronto...
na mão, declara: mercial, o sr. Paulo Simões Lopes, i

Que coisa desagradável! O sr. presidente do IRGA, declarou que'
Gourd pede desculpas, está doente. I cxportacflo de um milhão de sa-

Mamãe geme; |cos dc arr0Zi produzidos pelo Rio
Voltamos a ser treze! : Grande do Sul na safra passada,

Papai diz: e sem destino há mais de um ano,
Tiramos Tom! Seremos doze.

Mamãe repele, surpreendida por
êsse lampejo de gênio:

É isto, tiramos Tom.
Tira-se Tom. Tom jantará só no

geu quarto. Despem-lhe aquela lin-
da roupa de veludo! Para consola-
]o, comerá espargos. Está prome-

Respondendo a uma pergunta
de Ferreira Guüar, /cita cm por-
tuguês, Jean Cassou teria dito
desconhecer Max Biil e desgos-
tar da arquitetura brasileira con-
temporánca. Depois alguém cx-
plicou a coisa, em /rances, ao

Y-^y m w|;;|gfl

está dependendo de deliberação do
presidente da CACEX. Para a ven-
da daquele arroz, o IRGA já re-
cebeu três propostas de firmas es-! crítico C éle /ÍC0U apauorado ne
trangeiras e espera que lhe sejam \gando haver SC pronunciado SÔ-
entregues mais duas propostas. Está|hrc arquitetura brasileira. Tudo
a entidade interessada em efetuar nfl casfl de jyraria Martins, com
negócios com a saíra antiga w\Mario Pedrosa, Antônio Bento,

tido. E sorvete. Sim, muito sorve- j«f 
»*" .^sato também F.ISla RÍbCÍT° V°J, *ÍÚ° C CnV°Uinclui a de que a no\a saíra lamDem . «trnmn" Di-pm nua nte apresentará excedentes, que precisa ínrios na "trama". Dizem que a

to tempo, muito tempo, pel0 sor
vete.

I A sobremesa não vem.
Paulina chega para deitá-lo.

E o sorvete, Paulina?
Acabou.

i

'¦¦:•

Esplendores perdidos. Humilhação rg0 dc escoamento. O si. Paulo S\.\COna ira estourar cm Manche- .....
chocante. Tom tornou a vestir a mões Lopes prestou informações sô- *e > depois do embarque dc Cas-\ gUinte:
roupa de todos os dias. Uma veiajbre os baldados esforços feitos para «>«¦ o que parece pouco proua-
solitária queima obscuramente em!a exportação do arroz gaúcho. uel, pois O_Fcrrcira Gllllar c ?|to-
„„.„„„.„ rurais * imra rfn . . . x, ¦ r- , ço dc critério e classe profissio-
Sto^^2^/™d2^ÍL,lll,??',II,^ 

° Sh- Ru'ATS 
„ >">• Tudo não terá passado dejuntar, scr\cm-no tom grandes In- Almclda quc presidiu os debates, dc- mfllCntcudido pitorescotervalos. Éle ouve o alarido das c!ar0ll ^ue as marchas c contra- *"" malc;llc»a-ao P"oresco.

vozes, o tilintar dos pratos. A sala marchas observadas pelo IRGA, ao
dc espera está profusamente, ilu-'querer vender ao exterior o seu
minada. Firmino passa c repassa; .produto, robustecem antiqulssimo pon-
rangem-lhe os sapatos. Paulina,to de vista da Associação Comer-
usa touca nova. Eis três espargos ciai, segundo o qual a ação do po-
num molho grosso. der público, em questões econômicas.

E, melancólico, Tom espera mui- é sempre retardatária ou desatualiza-
da. Por força dessa verdade —
acentuou — é que os excedentes
da safra velha do arroz do Rio
Grande do Sul ainda não íol ven-
dida, fato que acarreta graves pre-
juízoi A economia brasileira.

Fui inaugurada ontem, na Gale-
ria Dezon (Praia de Botafogo, 154)
uma exposição dc telas com motl-
vos religiosos do pintor Truong
Dinh Kim, do Vict-Nam, atual-

mente residindo no Rio. A exposi-
ção conta com o patrocínio de D.

Helder Câmara e reúne um total
de U trabalhos que permanecerão
expostos até o dia 30 do corrente.

Falando sóbre o Jovem pintor,
Dom Gerardo Martins disse o se-

i4cria-sc quase terminado o
pra:o para a inscrição c entrega
das obras para o IV Salão Na-
nJnal de Arte Moderna a ser
inaugurado breuemente no salão
de exposições do Ministério da
Educação, inteiramente reforma-
do e melhorado. Há grande ex-
pectatiua cm torno dos prêmios
de uiagem ao estrangeiro. Con-
correntes fortes: — Ramiro Ma.r-

"A profunda religiosidade de um
quadro seja de uma Natividade ou
dc uma natureza morta nasce pe-
los próprios meios pietóricos a ser-
viço de uma alma unida a Deus.
E' essa, creio, a grande tentativa,
a experiência interior do sr.
Truong Dinh Kim. Tentativa, pois,
que toda a obra de arte nâo pas-
sa disso. Algumas ficarão. Trazem
o selo, a marca da perenidade. As
outras não estão perdidas pois que
todo o esforço sincero para retle-
tir, capturar uma parcela que te-
ja da beleza eterna, conta enor-
memente."

No clichê, uma du obrai ex-
portal.

NOTAS MÉDICAS
CENTRO DE ESTUDOS MÉDICOS

E SOCIAIS DO IPASE — Hoje, 16,
às 9.30 horas, no Ambulatório de
Cardiologia, será realizada a sessão
ordinária, constando da ordem do
dia as palestra dos drs. Raul Carlos
Fareto e José Fcldman, que falarão
sobre Febre Reumática e Hlpertcn-
são e Insuficiência Cardíaca.

* *
ÉTODOS FÍSICOS APLICADOS A

BIOQUÍMICA — No Instituto de Bio-
física da Universidade do Brasil, na
próxima segunda-feira, 18, às 17 ho-
ras, haverá a aula do dr. Gilberto
de Freitas, relativa ao assunto n0 3
do Curso dc Extensão Universitária
sobre métodos físicos aplicados à
Bioquímica, sôbrc o tema: "Aspectos
da aplicação médica da Elctroforése".

* *
IMPORTÂNCIA DO COLAGENO

EM DERMATOLOGIA — O Curso,
que está sendo realizado sob orien-
tação do dr. R. D. Azulay, sofreu
as seguintes modificações: 1° — Sus-
pensão do Curso durante o Congresso
Eucarístico; 2o — Reinicio das pa-
lestras no dia 25 do corrente, tendo
por conferencistas os seguintes pro-
fessores e médicos; julho, 25 — H.
Portugal: "Patologia do culágeno cutâ-
neo"; Julho, 27 — M. Barreto Neto:"Patologia do colágeno visceral"; ju-
lho, 29 — Jacques Houli: "Etlopato-
genia das colagenoses"; Agosto, 1 —
Emlllano Gomes: "Estudo clínico de
esclerodermia"; agosto, 3 — R. D.
Azulay: "Estudo clinico dc conjunto
das colagenoses"; agosto, 5 — J. Ra-
mos e Silva: "Estudo clínico de eri-
tematodes"; agosto, 8 — Fernando
Duque: "Estudo clinico de perlartrlte
nodosa"; agosto, 10 — Demétrlo Pe-
ryassu: "Estudo clinico de Dermato-
mloslte"; agosto, 12 — F. E. Rabello:'•Doenças cutâneas da série reuma-
tlsmal".

si« H* ?
CURSO DE ESTATÍSTICA VITAL.

NO DNS — Encontram-se abertas
até o dia 25 do corrente, na direto-
ria dos Cursos do DNS, à rua do Re-
sende 128. 2o andar, as inscrições
para o curso dc estatística vital, a
realizar-se nesta capital a partir dc
ío de agosto, durante o prazo de 3
meses. Os interessados deverão apre-
sentar requerimento de Inscrição,
acompanhado de prova da condição
de médico, prova de identidade e
atestado de sanidade física e mental.
O curso constará dos seguintes tópi-
cos: calcta e apresentação de dados
relativos a fatos vitais; calculo, cor-
reção e ajustamento de coeficientes;
distribuição de freqüências; associa-
ção, correlação, noções de cálculo de
probabilidade; organização e admi-
nistração de cerviçoi de bioestatis-
tica.

THOMAS MANN
(Continuação da ll.a página)

que somente uma formação de
pensador e de humanista pode en-
sejar e reunir dentro do romance.
Ao chegarmos na "A Montanha
Mágica", é que sentimos a tota-
lidade dessa conjunção de aspéc-
tos, justamente por encontrarmos
neste livro excepcional a própria
síntese de toda a cultura de Mann,
inclusive o sentido dela. O ho-
mem vindo do mais alto huma-
nlsmo ,está presente da primeira à
última lauda, como tentando fixar,
(se assim tiver de ser) u'a men-
sagem simbólica, ainda assim po-
derosa na sua sabedoria e na sua
beleza, contra o impulso de des-
trulçSo que se vem apoderando do
homem em nosso tempo. As últl-
mas palavras do lomance, o últl-
mo quadro de que participa o jo-
vem herói Hans Castrop, revelam
a confiança melancólica do escri-
tor no futuro de uma civilização
que vem se reafirmando a luz do
fogo das trincheiras. O escritor
não vi nas hecatombes senão c
sinal mais alarmante do derruir de
uma face desta mesma civilização,
aquela que nos mostra o espirito
humano na sua supremacia e na
sua força criadora.

Tenho procurado advertir às pes-
soas com que . falo de Thomas
Mann, lembrando-lhes a necessi-
dade de evitar as traduções mutl-
ladas. No caso da "A Montanha
Mágica", a primeira edição apre-
senta a obra roubada em alguns
dos seus capítulos mais necessâ-
rios à sua compreensão e não se-
ria inoportuno que me desse mais
uma vez ao assunto. Foi esta edi-
ção lançada em 1943, pela Editora
Pan-Americana, que, por sinal,
lançou outros romancistas íamo-
sos de lingua alemã. Trazendo o
nome do tradutor, Otto Silveira,
ocultava, pela inconveniência que
resultava, na época, do sobrenome
alemão, o nome verdadeiro do seu
responsável, Como o fato é lite-
ràriamente curioso, não vejo co-
mo evitar o constrangimento de
esclarecer que se tratava de Otto
Schineider, que, contra a sua von-
tade certamente, viu-se forçado a
submeter-se às razões comerciais
do editor, Êste, menos preocupado
com a natureza do crime que es-
tava cometendo, não teve o des-
prazer de encontrar a resistência
do tradutor, que por sua vez não
se comprometia oficialmente pelo
que fazia, desde que o fazia por
trás de um sobrenome qualquer,
Como nas rodas literárias é sempre
possível a curiosidade em torno de
fatos como o da autoria de uma
empreza tão respeitável — a de
traduzir um livro de importância
da "A Montanha Mágica" — fui à
tradução inteiramente confiante.
Confiante em relação à probidade
mantida em função do texto, na
sua fidelidade e na sua integrl-
dade. A realização estilística, na
transposição para a nossa lingua,
obedeceria, no caso, à capacidade
do tradutor, escritor naturalizado,
Já em posse dos mais domáveis se-
grêdos do nosso idioma. Sem êsse
domínio, — o domínio do instru-
mento literário mesmo de quali-
lade modesta — a tradução artis-
ticamente realizada não será pos-
sivel mesmo ao tradutor nascido
em casa, sabedor de gramática e
sabedor das duas línguas. Sem a
intuição estética da lingua em ter-
mos de estilo, da linguagem piás-
tica e psicologicamente apreendi-
da e domada, é impossível passar
um grande autor para língua bas-
tante diversa da dele. Será difí-
cii pelo menos dentro dos princi-
pais critérios a que está subordi-
nada a peça literária de nível ai-
to, os inevitáveis critérios formais
e rítmicos, estes também indispen-
íáveis à grande prosa, e próprios
dela, sem dúvida.

O fato único de ser alemão de
nascimento não faz o tradutor de
um livro das qualidades plásticas
e estruturais da "A Montanha Má-
gica". sendo imprescindível conhe-
cer as sutilezas e nuanças da lin-
gua para a qual se vai traduzir
e daquela de que se vai fazer. O
autor da primeira transposição da"A Montanha Mágica" para o por-
tuguês, conhece as duas línguas
com que lidou, mostrando nesse e
naquele trecho, a melhor Intlmi-
dade com alguns detalhes de for-
te interesse psicológico, de ne-
nhum modo desprezíveis no ato de
transferir uma criação literária de
significação. Sabemos que nessas
miudezas se escondem, muitas vê-
zes, as características do original, as
peculiaridades nacionais e mesmo
regionais da obra transferida.

Para chegar aonde quero, devo
confessar que nos espera real sur-
presa quando, depois da leitura
da primeira tradução, percorremos
a segunda, ou seja a que íoi lan-
cada em 1952 pela Livraria do
Globo, na Coleção Nobel. Se nos
detivermos no número de páginas,
que nesta última é ostensivamente
maior, sairemos para a descober-
ta menos de um dolo literário do
que de uma verdade maior a res-
peito do famoso romance de Tho-
mas Mann. A diferença de volume
nos leva ao encontro da outra, a
de conteúdo, e é por onde chega-
mos ao entendimento deste livro-
mensagem, cuja importância epi-
sódlca no desenrolar do enredo
avulta quando restituido êste a sua
significação profunda e perturbado-
ra. Voltarei à desproporção entre os
dois volumes, para melhor perce-
berem o quanto foram pilhados os
leitores da edição de 19<13. Ape-
zar de composto em tipos do mes-
mo tamanho, com um número de
linhas por página pouco menor que
o outro, o volume da Globo apre-
senta-se com duzentas e tantas fô-
lhas a mais. Não resistindo à dis-
posição de um confronto mlnuclo-
so, examinei todos os capítulos,
num duplo folhear cansativo e
interminável, Desconfiado de que
a diferença era produto da apre-
sentação gráfica e da dessemelhan-
ça entre o papel de uma e o da
outra, cheguei, afinal, à conclusão
que teve efeito paradoxal: a de-
cepção quanto a um livro a que
vinha amando sem ter compreen-
dido, e a valiosa descoberta, que
me devolveu todas as intenções de
Thomas Mann na sua esplêndida
obra, intenções que lhe assegu-
ram lugar entre os grandes livros

RADIO & IV
VÁRIAS

* A Eádio Soquete Pinto esta-
rá com seu horário habitual de
transmissões (8 às 24 horas), à
disposição da Comissão Organi-
zadora do XXXVI Congresso Eu-
carístico Internacional.

* Um noticiário completo sóbre
a Conferência dos Quatro Gran-
des, a ser realizada em Genebra,
será transmitido em ondas curtas
para as Américas pela estação
WRUL de Boston. A começar de
segunda-feira, dia 18, esse pro-
grama especial poderá ser ouvi-
do entre 22 horas e 45 e 23 ho-
ras,, nas seguintes freqüências:
11,780 kilociclos na faixa de 25
metros; 15.220 kilociclos na faixa
de 19 metros e 15.350 kilociclos
na faixa de 19 metros.

* Diretamente do Teatro Muni-
cipal a Rádio Ministério da Edu-
cação transmitirá hoje, às 21,00
horas, o concerto da Associação
de Canto Coral com a Orquestra
do Teatro Municipal, sob a re-
gência do maestro Lamberto
Baldi.

"Doce França" estará no ar
amanhã, às 12,00 horas, pela on-
da da Rádio Ministério da Edu-
cação, focalizando a música fran-
cesa de ontem e de hoje.

DQS_ÍROGRAMAS DEJHOJE
B.B.C.: 20,00: Sumário das noticias;
20,05; Sumário'dos programas; 20,06:
A Grã-Bretanha de hoje; 20,25: Inter-
lúdio musical; 20,30: Letras e artes;
20,45: Programa musical; 21,00: Noti-
ciário,

Jornal do Brasil: 19,00: O Jornal do
Brasil informa; 19,05: Palestra do
Monsenhor Magalhães; 20,00: Sociais;
20,05: Programa Jóquei Clube; 20,55;
Presente musical; 21,00: Crônica;
21,05: Trailer musical; 21,30: Viajando
com música; 22,00: O Jornal do Bra-
sil informa; 22,05: Música deliciosa;
23,00; Sonata ao luar; 23,30: Ritmos
da Panair; 24,00: O Jornal do Brasil
informa; 0,05: Encontro em Paris

ATAULFO ALVES
O bom compositor continua em
perfeita forma. E' dos que vie-
ram de longe e nunca se per-turbaram com a onda abolera- '
da: compõe e canta com o mesmo
talento do tempo em que doou à ' -
cidade aquele bom "Amélia". Oi •:-
shows da madrugada roubaram
êsse artista, por algum tempo, ao ''

rádio e à televisão

Mayrlnk Veiga: 18,00: Programa va-
riado; 19,00; Esportes; 20,00: Passeio
marítimo; 20,25 Variedades; 20,30:
Show; 20,55: São coisas da vida; 21,00; '
Novela; 21,25: Música de todo o mun- '
do; 21,30:. Audição .San-Dar; 21,55:''
Festival de Ritmos; 24,00: O mundo '•%
em sua casa; 00,30: Programação da
madrugada. ¦;

Ministério da Educação: 16,30; Ves-
peral sinfônico; 18,30: Rádio Jornal '
Estudantil; 18,45: Música para O jan-'
tar; 20,00: Ao redor do mundo; 20,301'¦'
O fato econômico da semana; 20,35: '
Seleções musicais; 20,55: Rádio jor-
nal; 21,00; Concerto da Associação de
Canto Coral com a Orquestra do Mu-"
nicipal; 23,00; Música, apenas mú-
sica; 23,50: Aconteceu hoje.
Vera Cruz: 18,00; Saudação Angéll- [•',ca; 18,10: Crepúsculo; 20,00: Notícia
do Congresso; 20,05: Programa Santa
Cruz; 22,30: Sábado festivo,
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EXPOSIÇÃO DE J. CANO VA — O pintor paulista J. CanWr%;
va, diretor da Escola Profissional de Ribeirão Preto, ho Estado de is
São Paulo, inaugurará hoje, sábado, no antigo edifício do jLiceu.*»'de Artes e Ofícios (em frente ao Taboleiro da Baiana) uma es-.l*
posição de cerca de 50 telas, inspiradas em motivos paulistas •,s2]
cariocas. A mostra prolongar-sé-á até o dia 30 do corrente. ví

¦ '-'\ ü1

representativos de uma época e de
uma civilização: sátira e mensa-
gem, caricatura e condenação de
um mundo tresloucado, "A Mon-
tanha Mágica", quando lida In-
tegralmente, nos afasta do drama
intimo de Hans Castrop e de to-
dos os tuberculosos do Sanatório,
para nos identificar com o drama
de uma geração inteira, desgover-
nada pelo pânico e pelo desespero.

CONSPIRAÇÃO EM KENYA ]"TU
NAIROBI, 15. A policia descobriu!'

úmá conspiração para assassinar o co--t
mandante das tropas que guardam,']
prisioneiros da Mau Mau empregado»-*-
em trabalhos no aeroporto de Em»'.'!
bskasi, aqui, segundo anunciou urrt
porta-voz do governo. (R.) "*•

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
DO RIO DE JANEIRO
CEMITÉRIO DE INHAÚMA

A Administração do Cemitério de Inhaúma, previne aos
interessados em sepulturas cujos prazos já se acham vencidos
e àqueles que hajam feito qualquer requerimento, quando da
Administração da Prefeitura do Distrito Federal, se não hou-
ver providências até o dia 30 do corrente mês, serão as mes-
mas abertas e recolhidos os despojos mortais ao Ossário
Geral. (3426O)

CURSOS DE SECRETARIADO
DA

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
CURSO PRÁTICO

Aulas pela manhã ou à noite.

Mensalidade: Cr$ 100,00.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Aulas pela manhã, das 8,50 às 10,30 horas.

Mensalidade: Cr$ 150,00

Ensino Intensivo em 5 meses.

Informações: Secretaria Geral dos Cursos — Edifício Darke
dc Matos — Av. 13 de Maio, 23 — 12.° andar
— Telefones: 22-3159 é 52-0258.

(38048)

Atenção, Congressistas!
*_

Os LENÇOS COMEMORATIVOS DO XXXVI CONGRESSO
EUCARÍSTICO INTERNACIONAL estão se esgotando rápido-
mente. Não deixem para comprá-los durante ou após o Con-
gresso, pois correrão o risco de não mais encontrar esta lem-
branca tão preciosa. Aproveitem enquanto é tempo e desde
já adquiriram seus lenços nas boas casas do ramo, nos postos
de venda do Congresso ou nas paróquias. Os Srs. revendedores
e as pessoas que desejarem informações mais detalhadas, de-
verão dirigir-se ao fabricante, que atende pelos telefones 22-9110,
42-5940 e 29-5899.

(38276)
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MUSICA
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"PORGY AND BESS"
Uma ópera com uma série nu-•merósa de representações, diaapós dia, fato inédito no Brasil.

O sucesso de "Porgy and Bess",a partir de hoje, vai reproduzir-
se em S. Paulo. Trata-se de úmàopera que, evidentemente, renova
o gênero, e por isso mesmo fazapelo a um público não habitual
dos espetáculos líricos, àquelas
largas camadas onde se fusionam
pessoas de gosto o mais diverso,
que constituem, no verdadeiro
sentido, do termo — o grande pú-bhco. Submeter essa multiplici-
dade de gostos individuais à mes-ma fonte de atração, que passa aser de ordem coletiva, marca,, na-turalmente, o mais invejável
triunfo de uma obra do teatro lí-neo, e do espetáculo em que essaobra se concretiza."Porgy and Bess" serve de pro-va contra os que proclamam a de-
cadência do teatro lirico. O crepús-
*ulo do gênero se exprime pelasua impopularidade crescente: reiativamente ao aumento demográ'íieo, ao desenvolvimento das gran-des cidades, é cada vez menor a
parcela percentual do público deopera. O argumento não pareceter valor, de ordem, pelo menos,
qualitativo, se atentarmos para o
V*to de que os concertos também
íispoem; proporcionalmente àc onsidade da população, de menornublico, hoje do que ontem. Mas
n .opera é, pela sua natureza, um
janero eminentemente popular,Seu prestígio se exerce sobre as""lassas, com indiferenoiação de
(•'asses. O declínio de que sofre
?3 define, conforme ocorre no
Brasil, pela delimitação a ouvin-
tes da classe média, que são fiéis
guardiões de aspectos já tradicio-
nalizados do repertório, tomam
a ópera como uma espécie de ri-
to cujo maior fascínio se encontra
nas repetições do que o ouvido já:onhece de cor e. por isso, buscam
jpôr-se à quebra de padrõescristalizados.

Sou, nessoalmente, adepto do
:catro lírico italiano, e também,*stá claro, do alemão, do francês,

e do russo. Mas, por experiência
própria, tenho verificado com
que forças o público "habitue"
de ópera se opõe ao que denomi-
na de inovações, sem. perceber
talvez que a ausência de uma re-
novação do gênero lavra a sua
sentença de morte, ao impedir
que êsse gênero, por excelência
popular, se propague, intensa-
mente, no'meio social. Uma ex-
celente ópera cômica nacional, em
um ato, Pedro Aíolozorte, dè Ca-
margo Guarnieri, com libreto de
Mário de Andrade, provocou pro'testos de alguns assinantes,' quan'do incluída na temDorada lírica-
Temos, assim, a ópera oficial
cristalizada, e circunscrita. Qualo seu futuro?. E' lícito prever
que os filhos e os netos dos atuais
assinantes venham a qualificarde fora de moda, e de superado,
o tipo de teatro lírico a que co-
mumente assistimos hoje.

A obra prima de Gershwin re
vela o poder e o mérito de rom
per esses limites constritivos, é
apela, indiscriminadamente, pára
a grande massa do público. Essa
verificação fica de pé sem embar-
go de o preço do empreendimen-
to o tornar dificilmente acessível
nara as classes mais pobres. E a
fulminante popularidade de ''Por1
gy and Bess" constitui uma vitó-
ria do teatro lírico, ao qual ace-
na com transparentes lições.

A primeira lição é de que a
ópera se deve erguer, pelo pres-
tígio da. montagem e da interore-
tação dramática, com a digntfa-
de de uma obra de teatro. Mas
deve, também, não obstante, gra-
vitar em torno da música, sem
que os elementos teatrais do es-
petáculo preppnderem sobre os
que derivam da partitura, no pia-
no sinfônico e vocal. Pois "Por-
gy and Bess" constitui, confor-
me se apresentou aqui, um pro-tótipo de perfeição equilibrada.
Inequivocamente ópera, pela sua
substância de arte lírica, se nu-
tre, ao mesmo tempo, dos reciu-
sos do melhor teatro. I

Trata-se, na realidade, pela

harmonia dos fatores concorreu-
tes, de uma produção de grande
classe, que valoriza ao máximo,
na cena, a partitura de Gersh-
win. A critica ao espetáculo jáfoi traçada aqui. na oportunida-
de da estréia. Poderia pormenorizá-la, mas o que importa verda'
deiramente é fixar o conjunto da
representação como um acerto
continuado e sem tréguas, Ouan-
do aplicaremos à criação lírica
nacional as lições decisivas de"Porgy and Bess"? Não falo só
de ópera folclórica, mas de oual-
quer ópera nue se venha a com'
por no Brasil.

Outra lição a extrair diz res
peito à adequação das vozes aos
requisitos das diferentes nartes.
Não ouvi uma única voz grande,
em "Porgy and Bess". Às vezes,
no início da recita, o ouvido co-
meçava a pedir uma voz maior,
mas logo se adaptava ao volume
de que disounha o cantor, e es-
sa adantacão era integral, porque
a qualidade das vezes se mostra-
va nerfeita e intimamente ade-
quadá à natureza das persona-
gens. Uma deliciosa Bess oue ou-
vi, na-vesperal de despedida, tem
a voz pequena, e eu ficava em
susoenso. nos momentos de mpíor
nlenitnde musical, temendo achar
a_voz irsufWente. _>« o f!o ore-
ciosn nre"c"a o ouvido, rn1» se
a-1'"*?"?, °. n s°**uia sem ne"da da
rr-^ii-iri?'"* r*« uma só no^. ?r-i$i no hrlo H""'n do fim do nri-
rrjfiírn ?\n. _ "¦"ou is my womon*"cv" (de acôHo com a <?ran*áti-
ca dos pretos do b?'rro de Char-
leston — Catfish Row). Vozes,
todas, que mediante uma acomo-
dação automática dos nossos ór-
gãos auditivos, alcançam inte-
gral rendimento de canto lirico,
quando não se empregam no pi-
toresco, saboroso e violento lin-
guajar da espantosa vida que o
libreto retraça.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

VOZES FESTIVAS DE SINOS NO CENTRO' 
Km DA CIDADE

Sonoridades jubllosas de sinos en-
olveram, ontem à tarde, os tran-
Euntcs, em um largo raio, a partir
o edltfcio da Mesbla, Pouco depois
c- seis horas ouvia-se, por exemplo,

Melodia do Hino do Congresso Eu-
uistico, do maestro Hellmann. Dir-
•ia que grandes sinos haviam sido

lontados, na oportunidade das cerl-
íônias religiosas que se vão realizar.
Trata-se, porém, não se sinos, na

cepção propriamente material do
:rmo, mas dc uni produto da ciên-
ia, que cria, eletronicamente, as
uas vozes múltlplra. Dcnomlna-se o
párelho "Carrilhão Eletrônico Schul
íerich", montado pela K.C
oi, Em um teclado, com

facilmente, os sons que deseja, e que
resultam da vibração de pequenas
peças de bronze, como a que se vê
sa gravura. Com a circunstância ds
que a nota mais baixa de um desses
vlbradorcs só pode reproduzlr-se em
um sino de bronze fundido, de vinte
mil quilos. Todo o aparelhamento ne

HOJE, NO MUNICIPAL,
"LE Ml DAVID", DE

HONEGGER
Sob a regência do maestro Lam-

berto Baldl, no Teatro Municipal,
o coro misto da Associação de
Canto Coral, cuja diretora artlstl-
ca é a professfira Cleofe Person de
Matos, e a Orquestra do Teatro,
apresentam hoje, Is 21 horas, o
salmo dramático de Honegger —
"Le Rol Davld''. Serão solistas:
Aracy Bellas Campos, Kleusa dc
Pennafort, Roberto Miranda e, re-
cltante, Guy ae Brytlgler.

O mesmo conjunto, e o mesmo
regente apresentarão amanhã, à>
21 horas, no Municipal, a "Slnfo-
nia dos Salmos", de Strawlnsky.
Nesse segundo programa, da série
que faz parte das festividades mu-
slcais do Congresso Eucarístico, te
incluem a "Cantata Sinfônica", de
Maximiliano Hellmann, pelos co-
ros "Padre José Maurício" c do
Teatro Municipal, sob a regência
do autor, e a Cantata n.o 53, de
Bach, .pela Associação de Canto
Coral.

TEATRO
PRÓXIMAS ESTRÉIAS
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A ESTRÉIA DE HOJE
As 21 horas, no Teatrlnho do

Patronato da Gávea, à Avenida LI-
neu de Paula Machado, 795, estréia
para o público e a critica da "His-
tória de Toblas ' e de Sara", de
Paul Claudel, em tradução de Wil-
ly Lewin e direção de Martlm Gon-
çalves. Beatriz Veiga, Nelson Ma-
rlanni, Virgínia Valli e Oswaldo
Loureiro estão a testa de um nu-
meroso elenco. InformaçSes pelo
telefone: 26-4555,

CONVERSA COM ELMETrICT
Elmer Rice nos falou, num dos In-

tervalos do Congresso Internacional
de Escritores, em Viena. .

Repetiu na conversa o tema do dis-
curso que pronunciará na véspera.

— O artista, particularmente o dra-
maturgo, não existe no vácuo, fi o
produto de seu tempo, e é tento mais
significativo quando exprime e re-
fletc as correntes do pensamento e
dos sentimentos que existem na so-
cledade em que vive. Digo particu-
Iarmente o dramaturgo, porque o tea-
tro é acima de tudo a arte das massas,
a arte do povo. file se dirige mais n
multidão que ao individuo. E todos
nós sabemos, por experiência própria,
que as respostas das massas são mai-,
conservadoras, mais emocionais. Por
isso, êle mais do que qualquer outro
artista, deve exprimir-se em termos
do seu tempo e da visão da sua era.
Seu papel não é aquele de um pensa-
dor, rle um inovador, cio um descobri,
dor. mas de um agente cp.taHtico, quefunde e vivifica o que é já profun-damente aceito ou inconscientemente
sentido pelo seu público..."

Já no seu discurso, êle dissera que"todas as peças tratam da natureza
do homem, da sua relação com os ou-
tros homens e com o seu mundo es-
piritual e material do universo". Êle
nos evocou os três grandes períodos
do drama — o grego, o elteabetanc
e o do século 19 — concluindo quecom relação á nossa época as teorias
de Freud alteraram a concepção do
homem sobre si mesmo, como radical-
mente já o haviam feito antes, aque-
las de Darwin e Marx. "O que era
cinqüenta anos atrás uma teoria ci-
entlflca tornou-se hoje ao alcance de
todos, popularfssima". Acrescenta em

— Por motivo dc orciem lé:nica, foi longe, talvez de um mês. pois Sônia seguida que "deixou de existir o ho

CINEMA
O SAMBA FANTÁSTICO
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Sexta-feira próxímc, dia 22 dc julho, estréia a peça dc Morvai Le-
besque, "A Descoberta do Novo Mundo", no teatro do Colégio Santo
Inicio. Essa apresentação, que tem o patrocínio da Comissão Artística
do XXXVI." Congresso Eucarístico Internacional c de frei Lucas Mo-
reira Neves, O.P., é uma homenagem que a Juventude Universitária
Católica oferece aos estudantes universitários dos outros listados do
Brasil, dos paises americanos e europeus, que visitam o Rio durante
o Congresso. O espetáculo tem a colaboração do "Studio 53" e a
direção de Luís dc Lima, que também trabalha como ator lnterpre-
tando "Cristóvão Colombo". Os figurinos são de Ania Ivanoff e o
elenco conta com Carlos Murtlnho, Cláudio Corrêa c Castro, Tclcy
Perez, Lorls Rangel, Carlos Fernandes, Almlr Lopes, José Stenberg,
Mareia Schayer, Maria Tereza, Nelde Nunes, José Slgnoretti e Paulo
César Saraceni, Como atores convidados aparecem Joset Guerreiro e
Labanca, e mais Elida, Izabel Tereza, Walklrla Zanni, Simone Coneint,
Osvaldo Nelva e Antônio Sorlano. A partir do dia 8 de agosto, o"Studio 53" iniciará uma temporada de segundas-feiras, no Teatro
Dulclna, quando a peça será apresentada para a critica especializada
e para o público em geral. Na foto, durante um ensaio, aparecem

Luís de Lima < Carlos Murtlnho.

RONDA

ouças teclas, o executante produz. I vez, a funcionar

cessárto-para—produzir e amplifica r,
elctrôncamente, os sons de sino que
a cidade ontem ouviu, pesa, apenas,
trezentos e poucos quilos.

Entre outras autoridades e pessoas
dc destaque, E. Em», o cardeal arce-
bispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime
dc Barros Câmara compareceu à so- vóm conrfn i',ii:-,m_t« „-„.,

.A. Vic- lcnldatíc de inauguração do admira- ÍV__sendo Ultimamente enca-
vinte cvci invento, pondo-o, pela primeira \ minnados_ ao governador Miguel

NADA TEM A VERJjXEiM
TlHJfflfjlNSE COM 0 ATRASO

NA EMANCIPAÇÃO DE
MIGUEL PEREIRA

REQUEREI) BUSCA E
APREENSÃO DA FILHA

para que a mãe não
a matasse >

Na primeira Vara de Família, Joa-
juim Menezes de Carvalho propôs
IçSo de busca e apreensão de sua
¦ilha menor Sandra Plmentcl de Car-

valho, sob a alegação de que está
propondo ação de desqulte contra a
mãe da menor, sua mulher Maria
da Conceição de Carvalho, e esta
haver afirmado que mataria sua fi-
lha, mas não a entregaria ao marido.

O juiz mandou citar a ré.

DR, JOAQUIM VIDAL
dCULISTA-f"horM -

Almirante Barrosi
(87, 5,o Tel. 32-541

SANTA (ASA DA MISERICÓRDIA
DO RIO DE JANEIRO' 

CEMITÉRIO DE CAMPO GRANDE
A Administração do Cemitério de Campo Grande, previne aos

interessados que as sepulturas abaixo mencionadas estão com os
prazos findos, se não houver providências até o dia 30 do corrente
mês, serão abertas e os despojos mortais recolhidos ao Ossãrio
Geral.

234 — Joaquim Nobre
257 — Leopoldina Salomon Wianna Tupper

258 — Manoel Camilo da Silva
268 — Aurélio Campo y Busto
261 — Maria Emiiia dos Santos

Cemitério de Campo Grande, 15 de Julho de 1955.
(34261)

Couto Filho telegramas procè'
cientes de Miguel Pereira, protes-
tando contra o atraso no proces-samento de emancipação daquele
distrito vassourense. Culpam os
remetentes desses despachos te>
legráficos o secretário do govêr
no, sr. Raul de Oliveira Rodrl
gues, que estaria retendo em suas
mãos, desde quando exercera
suas atividades como deputado,
na legislatura passada, o proces-
so respectivo.

No sentido de esclarecer em
definitivo o assunto, aquele titu
lar informou ontem à reportagem
que o Executivo nada tem a ver
com o atraso, uma vez que o
processo em questão se acha em
poder do deputado Vasconcelos
Torres, atualmente na Euroça,
que o solicitara, na Assembléia
para estudos, devendo encami-
nhá-lo em seguida à Comissão
de Justiça daquela Casa legis-
lativa.

REPRESENTANTE AMERICANO
EM ÚRGÃO DA O.E.A.

WASHINGTON, 15. O presidente
Eisenhower nomeou hoje o sr. Ha-
rold M. Randall, diplomata de car-
reira, de Falrfield, Iowa, como re-
pvesentante dos Estados Unidos no
Conselho Econômico e Social In-
teramericano da Organização dos Es-
ledos Americanos. O sr. Randall terá
a categoria pessoal de embaixador.
(R.)

transferida a estréia da revista "Pre-
cisa-?e de um Presidente", para sex-
ta-felra da próxima semana, dia 22.
Conforme tem sido noticiado, a Com-
panhia José Vasconcelos que vai
apresentar essa revista no Teatro Jar-
dei, é dirigida por Geisa Boscoli, e
êsse conhecido homem de teatro to-
mou essa iniciativa para poder apn-
morar os ensaios e os processos téc-
nicos que vai adotar e que serão uma
verdadeira revolução no gênero re-
vista, já que aquele diretor aboliu o
sistema de cortinas. As resevas de
bilhetes -para a: primeira'semana de
espetáculos, já feitas, serão mantl-
das para a nova data.

— Jardcl Filho vai se afastar do
elenco de Eva Todor para embarcar
para os Estados Unidos c por 

' 
isso

realizará lio próximo dia 29 a sua
festa artística com a comédia "Sa-
brina*' e, um ato variado que conta-
rá com'Tonia-Carreiro, Autran, .Os-
carito, Maurício. Barroso e outros. Já
no dia 2 dè Agosto, estreará com Eva
e seus Artistas o ator André Villon
que fará o papel de Linus Júnior
criado por Jardel. "Sabrina" contl-
nua a ser. o grande sucesso' do ,Tea-
tro Serrador';- ¦•''.•.,,.

— Conforme já noticiamos, o Tea-
tro Munlcijiàl receberá em setembro
próxirqp um elenco italiano; que aqui
realizará interessante temporada.'' A
Compaghla dei Teatro; Italiano dirl-.
glda j>or Lücio Arderui, tem como
primeiras figuras Renzo Bicci e Eva
Magnf. O. grupo.apresentará aqui um
repertório em que se destacam' de
preferfaola pj novn* dra^^HTgfffH^-l"1*^*1*' —-*n*-sA*m*nfj-^--yiwpErar'ás"

16 noras; aos domingos — matinal àsnanos «em < jaltarem, contudo, obras
de autores .clássicos estrangeiros. - Da-
mos, ,a, seguir, os nove'espetáculos
que compfiem o repertório do conjun-
to italiano: ''Be Lear", de Shakcs-
p:ar3, direção ds Franco Enrlquez;"Corruzione a Palazzo di Giustizia''
de Ugo Betti direção de Gianfranco
De Eosio; "Beatrice Censi", de Al-
berto Moravla, direção de Mario Fer-
rcro; "li Sedutíorc", de Diego Fab-
ri, direção de Franco Enrlqucz; "San-
gue Verde'', de Silvio Giovaninetti,
direção de Mario Ferrero; "Sei per-
sonaggl incerca d'autore", de Piran-
dello, "L'uemo dal fiori in bocea'' do
mesmo autor, "II Pellicano Ribclle"
de Enrico Bassano, "Viverc insleme''
de Cesare Giulio Viola e "L'erecilt-
tlera", de Augustus e Ruth Goetz
serão dirigidas pelo próprio Renzo
Riccl,

— A companhia Renata Fronzi-
César Ladeira, atualmente fazendo
sucesso no Teatro do Alumínio em
São Paulo, estreará no Rio (Teatro
Dulcina) na primeira semana de
agosto com a-comédia musicada "As-
sim de Mulheres'', dc César e Mário
Lago, apresentando músicas inéditas
deste autor e do maestro Kalua.

— O grande espetáculo de "Os Ar-
tistas Unidos" no Teatro Copacaba-
na está se despedindo do público pa-
ra dar lugar à peça "Ê preciso vi-
ver'', que vem sendo dirigida por
Graça Melo. "Diálogo das Carmeli-
tas" está entregue ao público por
poucos dias pois que na semana do
Congresso Eucarístico será dado pá-
ra os Colégios, entidades religiosas e
para os peregrinos que estão chegan-
do ao Hio. O atual espetáculo tem
merecido as atenções das mais des-
tacadas figuras do clero, da socieda-
de e da política, que enaltecem o seu
texto e o desempenho disse grande
elenco — "Os Artistas Unidos".

A participação de Carmen Vcrónl

10 horas, No elenco Adhemar Alvim
e Eunlce .Fernandes, ;com Grace Moe-
ma ¦— Cicero Nadais — Lulza M'ran-
da e Geraldo Campos. - •

Corrêa, após op:r?r-se subiu para
Petrópolis, unde ficará alguma:, se-
manas cm repouso. O Teatro de BOI-
so tem peça para muito tempo.

Mara Rubia estrelará a próxima re-
vista do João Caetano de autoria de
Ltiiz Igleslas-Lulz Peixoto, a ser es-
treada na segunda quinzena de agòs-
to.

Está marcado para o próximo'dia
28 o embarque da Companhia de Re-
vistas Walter Pinto para Buenos Al-
Tes.

Segunda-feira próxima, às 21,15 ho
ras, estará novamente no palco do
Teatro Follies o drama de Antônio
Callado, "Frankel"', no dosompwiho
do elenco do "Pequeno Teatro dé Co-
média".

Atuarãoi Luclana Peottá Luiz
d'Ávila, Maurício Lozinsky, Mauro
Mendonça e Rildo Gonçalves. Dire
çãó de cena de Nina Ranéwsksia. Ce-
nário- de Jayme Zettcl e José Carlos
Iglesias. Direção geral de Helden
Barroso, . . .. •

O PTC. tem sido acolhido com i
maio;- simpatia pela critica e mere'
cido os aplausos do público.

Corri o original de Daniel .Rocha"JoãorlriSo mais Maria",' estreará
amanhã,'no Teatro Follies—'Aveni-
dá Copacabana,-no; 1.246-A — Pfls-
foi, o Teatro Infantil de "Qs Idea-
listas'!, cujos espetáculos serão rea-
llzádos em horário especial para crt-

NOVA PUBLICAÇÃO SOBRE
ASSUNTOS CÍNEMAT0-

GRÁFICOS
Revista que será distribuída

na América Latina
LONDRES, (B.N.S.). Em breve se

produzirá ao Reino Unido uma nova
revista dedicada à indústria cinema-
tográficas, que será distribuída na
América Latina, assim como nos Es-
tados Unidos, Alemanha e Comunida-
de Britânica.

Essa revista terá como objetivo
atrair o interesse dos mercados de
televisão da América Lal>na e de ou-
tres paises. A edição estará a cargo
do Departamento Central de Infor-
mação da Grã—Bretanha, c cada nú-
mero conterá três ou quatro artigos
de interesse para a indústria.

Por outro lado, celebrar-se-á duran-
te o próximo Festival Cinematográfl-
co de Edimburgo uma reunião de téc-
nicos internacionais para estudar a
proposta de estabelecimento de um
centro internacional de policulas in-
íantis.

Entre os técnicos estarão represen-
tantes da Federação Internacional de
Associação de Produto (Clnematográ-
ficos, da União Internacional de Exi-
bidores de Cinema, da Unlâo Inter-
nacional para o Bem-Estar Infantil,
da Liga dc Sociedades da Cruz Ver-
melha, c da Fraternidade da Nova
Educação. As organizações eclesiásti-

rói trágico como protagonista: A fi
gura nobre, com um alto destino,
Impulsionada por paixões profundas,
tornou-se obsoleta. Os heróis do
teatro de hoje, se nós o podemos

4chamar de heróis, são criaturas
atordoadas, vitimas de medos e an-
siedades, torturados por sentimentos
de culpa e tangidos por complexos de
inferioridade..."

Continua Elmer Rice "Ao mesmo
tempo o melo exterior tem sido em-
pestado por guerras. E a ameaça de
uma terceira, multo maí6 devastado-
ra, pesa sobre nós. Não sabemos se
essas catástrofes são o produto de
nossos medos c frustações..."

Êle nos informa que "a maioria dos
dramaturgos-de hoje não é capaz de
tratar com seres adultos. Suas peças,
em geral, tratam de crianças ou ado-
lescentes, ou com seres que embora
p.dultos, continuam criança* ou odo-
lescentes,: como um melo de escapar
aos problemas do presente,.." Fala-
nos em seguida sobre um livro, re-
centemente lançado na América: -
t o do professor Davld Slel-vèr, Inti-
tulsdo "Freud na Broadway". Livro
de 500 páginas, onde o autor examina
o trabalho de autores americanos,
durante as últimas quatro' décadas, á
luz da psicanálise. Sem excepção, á
nenhum, cada autor revela em seu
trabalho a Influência exercida pelasteorias de Freud no julgamento da
Conduta humana..."
. Airçspeitodo teatro na América e
especialmente 'dê, seus dramaturgos,
Elmer .Rice nos ponderou: — Artlstl-
camente, a América pode orgulhar-se
dè seus muttos autores, dotados de
sensibilidade, visão poderosa, talento
excelente, habilidade técnica. Nos
meus quarenta anos servindo ao teatro
.amerIcano~7-t*nho—-íerificàdoruma
constante elevação no que diz respei
to à sua substância literária!',

O autor famoso, de "Add;'.ig Machi
ne", "Juldgmend Day". ainda nos ob
servou: —Se o drama paira hoje num
nível espiritual e Intelectual muito
baixo é porque vivemos num tempo
antiintelectunl e de negação esplri-
tual. Dividindo o ego e dividindo o
átomo, desentreiamos forças que tal-
vez nos destruam completamente,

P.C.M.

ca em "S, Exçla. em 26 poses" seráícas enviarão observadores.

ASSOCIARÃO TUTELAR
DE MENORES

A Associação Tutelar de Menores,
reunida em assembléia geral, no dia
28 de junho do corrente, ano, ás
16 horas, no salão do Conselho Pe-
nitenciário, na rua da Assembléia,
51, 10.° andar, elegeu por aclama-
ção a nova diretoria, então empos-
sada, constituída dos srs. Zózimo
Barroso presidente: Carlos SusseRind
de Mendonça, 1.° vice-presidente; Pe-
dro Theberg, 2,° vice-presidente; Afon
so Montengro Louzada. l.° secreta-
rio; Francisco Barroso de Mello Mat-
tos, tesoureiro; Sinval Theodoro Pa-
ranhos Mersell, 2.° secretário.

Bickford, Judy,
Os cartazes coloridos afirmam: O

Samba Fantástico íol exibido em Can-,
nes. E, para decepção dos céticosj
não estão mentindo. Precisamente ás'
21,30 horas de 4 dc maio, servindo'
de complemento a um filme indu,'
pôde ser visto peb espectadores mais
pontuais. Os tríticos franceses que
chegaram a comentá-lo, usaram, em
poucas linhas, muitos adjetivos. us|
mais freqüentes: fastidioso, primário,1
rudimentar, publicitário. O filme in-Ju
(Boot Polish), a piécc dc rcsisteucc:
dessa "rude 

journce", foi considera-1
do uma "marmelada medíocre". Mas,|
ao lado do documentário brasileiro
íol considerado também uma obra-
prima,

O público carioca, qjue só agora está
assistindo ao filme de Jean Manzon,'
prescinde do filme indu como ponto
da referência. Sua reação em face
do "samba fantástico" traduz a acei-
tação de todos aqueles adjetivos: a
certa altura, os espectadores que nãol
conseguiram adormecer c nem se de-
ciciram por uma retirada estratégica,
começam a inquirir pelo gambá. "Ca-
dê êsse samba? Sai ou não sai?".

Manzon faz suspense, Zezinho, o
cumpositor que escreve no escuro
continua viajando (em imaginação?1
por todo êste imenso Brasil. Rio
(humor à custa dos lotações: "Copa-
cabana é feminina, Copacabana cheia
de graça" — isto é poesia), Bahia
(cacau, o petróleo e nosso), Recife
(açúcar), Amozônia (seringais, águas
caudalosas, jacaré), Brasil Cantral
(as índias também têm seios). Rio

Nasce uma estrela
•» Melhor seria dizer: renasce. Porque Judy Garland, quandoparecia estar jlnda a sua carreira - paralisada após "Summer Stock"

(Casa, Comida c Carinho), em 1930 _ voltou, e, a acreditar na quasetotalidade dos críticos, nunca atuou tão bem como em "A Star isBom" (Nasce uma Estrela), Judv, nue era apems uma atriz que sa-bia cantar, continua cantando, mas também se desincumbe de uma
parte dramática - pois o seu papel t o mesmo que Janet Gaynordesempenhou, ha 18 anos, na ucrsão isem música) dirigida por WiUliam A. Wellman. Com êsse papel, Judy foi candidata ao Oscar ver-dendo-o para Grace Kelly (Amar é Sofrer).

Também James Mason, ao que se diz, tem uma brilhante "perior-
mance em "A Star is Bom", E' o homem oue "descobre" a estréia eque se casa com ela. Charles Blck/ord c Jack Carson (êste em orande
íorma em "Ph/„t: Abaiio o Diuórcio) são os companheiros da duplaJudy-Mason no filme que George Cukor dirigiu baseado numa nova
feição dada por Moss Hart à velha história de William A. Wellman eRobert Carson. As canções são de Harold Arlen (música) e Ira Ger-shu»n_ (letra), e Leonard Gershe ("Bora in a Trunfe"), um pot-pourriÁ de ;mus)cav/amoÍM); a _coreogra/ia é de Bichará Barstow; « o filme,realizado em ClnemaScope^-WòmzWo-pmõr^ãmr-tiiftr-vimiúo--
Judy, e distraído pela Warner Brothers.

Mason, Carson
Grande do Sul (gado, chimarrão) —
tudo isso já se mostrou, por terra,
por mar e por meio da Panair ("oa
aviões são pássaros metálicos que na-
vegam, serenos, a grandes altitudes"

isto também c poesia), E nada dt
samba. Aós que pedem o samba, jun-
tam-se, a certa altura, os paulistas,
muito cxplicàvelmente inquietos: fal-
tam apenas dez minutos para ter-
minar a maratona e Zezinho ainda
não íoi a São Paulo, que, afinal de
contas, é a locomotiva que puxa vin-
te vagões — ou é por eles empurrada,
Mas São Paulo que dá café aparece.
E, quando todo o mundo está certo
de quo o samba chegou — e, pelo
tom do filme, êsse samba vai desa-
bar sobre a platéia, tocado, possível-
mente, por uma orquestra sinfônica

o que chega é um sambinha, anê-
mico c cambaleante, e tocado bal-
xinho. Qualquer sambista de Man-
gueira não precisava descer o mor-
ro para compor uma coisa mais acei-
távcl. A única qualidade desse "sam-
ba fantástico" c substituir, na ban-
da sonora, a subliteratura que Luiz
Jatobá declama em voz grossa.

Um jornal nacional, de exibição
garantida por decreto, dura cerca da
dez minutos, O Samba Fantástico,
que tem as origens características «
a mesma origem (os "complementos
de propaganda" de Jcan Manzon dei-
xaram, com o dinheiro dos outro*,
muitas sobras), dura dez vezes mais.
E é dez mil vezes mais chato.

MONIZ VIANNA

Campeões de Bilheteria

DEDUÇÃO NO IMPOSTO DE REN-
DA DO PREJUÍZO VERIFICADO

NUM EXERCÍCIO
No processo dc interesse de R.

G. Dan e Bradstret Company, de-
clarou a Divisão do Imposto de Ren-
da que o prejuízo verificado num
exercício pode ser deduzido, para
compensação total ou parcial, no ca-
so da inexistncia de fundos de re-
serva ou lucros suspensos, dostrs
exercícios subsequentes (art. 43, pa-
ráçrafo 3.°, do Regulamento expe-
dido com o decreto n. 24.239, de
22-12-1947).

«r,SnJjlS* < l ?.ados c£ll,ldos P°r Varlety cm cidades-chaves. oecampeões de junho", nos Estados Unidos, foram os seguintes-1. btratcglc Air Command (Comandos do Ar), dc Anthonv Manncom James Stewart, June Allyson (Paramount, vistavlslon)2. Love Me or Leavc (Ama-me ou Esquece-me), de Charles Vi-dor com James Cagney, Doris Day (MCM? Cinemascope)i. Soldier of Fortune, de Edward Dmvtrvk com Su>;an HM_niClark Gable (20th Century-Fox, Cinemascope3! " 
Hayward'

nsv.ii MV^n <Yen -¦¦_•• de Billy Wilder' con* Marilyn Monroc, TomEwell, Marjorie Rambeau (20th Century-Fox, Cinemascope)o. cinerama Holiday
6. Thc Sea Chase (Mares Violentos), de John Farrow, com John

T'Th1«laiIU„rHneí' W FTarraru ,Warner Brothl:"' Cmêmasíope)
Dom7érg™%exaRea^onth,'u-í)JOSCPh 

NeWma"' C°m *" M°rr0W' FaIth

•fhcf; W^I ^roc,k„ H^6 No™a'* F°ster, com Fess Parker, BuddyEbsen, Hans Conrled (Buena Vista-Walt Disney)
9. This is Clnerama

,_10„ JIarty'.de Delber' Mann, com Ernest Borgnine, Betsv Blair(Hecht-Lancaster; United Artists). y
? Strateglc Air Command, a segunda grande produção da Para-mount cm Vistavision, foi também o primeiro da lista, no mês ante-rior. The Sea Chase, nova produção dc John-Wayne & Robert Fel-

»_. «nS,MU 
dMteíc„elro p6st0=para ° sexl0' Desceram, ainda, Clne-

íoTS«A0liday íd°,4' ,°,ara ° 50) e Thls ls ClP«ama (do 7." para o
líni « m 

S t'uat,r.0.fllmes llz«am Parte da relação passada. Aliás,não é fácil a repetição da proeza.
Note-se, por fim, que Marty, lançado há vários meses, apareceuentre os "dez maiores" (teria sido a repercussão do prêmio de Can-nes?), e que Thls Island Farlh é produção modesta, sem grandes no-mes no elenco, mas que trata dc problemas de sclencc-fictlon E ogênero continua na moda. '

moça; lê êste livro ...
O Padre dominicano Bcllonard, preocupado com a formação da

mocldadc feminina, acaba dc publicar, cm português, um livro vibrante
que teve um êxito sensacional na França, sobre a missão da Jovemmoderna. Como conciliar os prazeres da vida contemporânea, o rádio,
o cinema, a dança até o fllrt com os deveres da fé católica? A res-
posta está em

JOVENS, VOCÊS E A VIDA  Cr$ 25,00
Pelo Reembolso Postal a EDIÇÕES CARAVELA LTDA.

C. P. 3651 - Rio de Janeiro
(38143)

O ATES
BGUIN - Tel. 25-7272 - "No Pais
Dos Cadillacs", com Silveira Sam-
paio.
ANOAS — Tel. 37-0235 — "Música
E Dança".

^SABLANCA — Td. 26-7437 - "O
Samba Nasce No Coração", com o
Pessoal da Velha Guarda, Consuelo
Leandro e Carmen Verônica.
IRO'S - Tel. 37-1191 - "Música E
Dança".
RINK — "Djalma Ferreira E Seus
Milionários Do Ritmo".
ÊIA NOITE — (Copacabana Pala-
to - Tel. 57-1818 - "Olga Ja-
mes".
IGHT AND DAY - Tel. 32 9863 -
"A Grande Revista", com Grande
Otrlo. Silvia Fernanda e Mara
Abrantes.
ÓSE GARDEN CLUB - Tel
67-7788 — "Música E Dança".
ANCHINHO DO POSTO SEIS —
Tel. 47-2438 — "Ribamar E Seu
Conjunto Melódico".
iCHA'S - "Sacha".
PGUE - Tel. 57-1881 - "Elizette
Cardoso".

EATROS

DLCLNA — "Leonora", de Pedro
Bloch, com Dulcina de Morais, odi-
lon Azevedo e Conchita de Morais
— Sessões ás 21 horas.
USE — "O Preço Da Paz", uma
peça dc Adolfina Portela Bonapacc,
dirigida por B. dè Paiva. Mais
uma nova autora e mais um novo
iqc| oi|caj, 0|ad sopejuer joiajip
ratórlo dc Santa Tereza.
INASTICO - "Santa Maria Fablil
S.A.". peça de Abílio Pereira dc
Almeida, que vem dc bater todos
os recordes dc hilheteria cm São
Paulo. Direção de Ccli e magnl-
íica interpretação do cUpco do
T.B.C. A
ERRADOR — "Sabrina", de Samuel
Taylor, em tradução dc Al Netto.
Eva no papel central de um dos

I maiores sucessos do teatro norte-
I americano.

RECREIO - 22-8164 — "Eu Quero *
Me Badalar", com Mesqultlnha e
Nella Paula.

RIVAL - "Mulher De Briga", mata
uma peça de Pedro Bloch para Al-
da Garrido.

REPUBLICA - 22-0271 —:
FOLLIES — Nicette Bueno, reapare-

ce para a platéia carioca com "In-
genuldade", da Van Drutten, ao
lado de Paulo Goulart e Eleanor
Bruno.

GLÓRIA — 22-8146 - "O Golpe", com
Oscarito. •

JARDEL - (Fechado).
MADUREIRA - "Boca De Eipera".

revista de Alfredo Brêta e ZaqUla
Jorge

JOÃO CAETANO - "NSo Vou No
Golpe", revista de J. Maia, Max
Nunes e Humberto Cunha, com nu-
merosn elenco

CARLOS GOMES — "Noite Feliz" -
trazendo de volta o cantor popular
Vicente Celestino e grande compa-
nhia. Gilda de Abreu, dirige o es-
petáculo.

TEATRO DE BOLSO - Silveira Sam-
paio traz para a cena, novamente,
sua sátira a um ministro brasilei-
ro: — "Sua Excia. Em 26 Poses",
escrito de parceria com Teófilo de
Vasconcelos.

TABLADO — "A História De Tobias
E De Sara", de Paul Claudel, cm
homenagem ao XXXVI». Congres-
so Eucarístico, numa montagem de
Martim Gonçalves. Informações
pelo tel. 26-4555.

CINEMAS - Cinelândia

Capitólio - 22-6788 - "Desenhoa -
Comédias — Jornais e Varleda-
des"

Império — 22-9348 — "Traição He-
róica", com Robert Francis — Don-
na Rccd. — Em Technlcolor. —
(Produção Americana).

Metro — 22-6490 — "Conspiração
De Silêncio", com Spcnccr Tracy
— Robert Ryan. — Em Cinemas-
cope, — (ProduçSo Americana).

Odeon — 22-1508 — "Após A Tem-
pestade", com Jean Stmmoni —

CARTAZ DE HOJE

Jmmaiores 
sucessos do teatro norte-,

[ ¦americano. j*
J|-l|_aMn______B___H__s1
_____" .: ImmWmWt*Wtm\92m\92\92m\\WtWm ]___¦

Rory Calhoun — Stephen McNally.
Em Technlcolor. — (ProduçSo

Americana).
Palácio — 22-0833 — "O Mundo í

Da Mulher", com Cliíton Webb —
June Allyson — Van Heflln. —
Em Cinemascope. — (ProduçSo
Americana).

Pathé — 22-8795 — "Samba Fantás-
tico". — Produção de Jean Man-
zon. — (Filme Nacional).

Plaza — 22-1097 — "A Princesa E O
Plebeu", com Gregory Peck — Au-
drey Hepburn — William Wyler.

(Produção Americana).
Rex — 22-6327 — "A Festa Do Cota-

ção", com Michel Roux — Dany
Robin — Michel Auclair. — (Pro-
dução Francesa).

Rivoll — "O Regresso Dc Don Ca-
milo", com Fernandcl — Gino Cer-
vi. — (ProduçSo Italiana).

Vitória — 42-9020 — "Abaixo O Di-
vércio", com Judy Holllday — Ja-
ck Lemmon. — (ProduçSo Ameri-
cana).

Centro

Colonial — 42-8513 - "O Sinal Da
Cruz".

Centenário — 43-8543 — (Fechado Pa-
ra Reforma).

Cineic - 42-6024 - "Curiosidades -
Comédiai — Desenhoi e Jornal*.".

Florlano — 43-9074 — "O Espada-
chlm Negro".

Ideal - 42-1213 - "O Espadachim
Negro".

íris — 42-0763 - "O Rei Do Movi-
mento".

Marrocos — 22-7979 — "O Mundo Em
Perigo".

Mem de Sá - 42-2233 — "Carnaval
Atlântida".

Olímpia — 42-4983 - "Totó, Tar-
zan".

Presidente - 42-712Í — "Samba,

Fantástico", — Produção de Jean
Manzon. — (Filme Nacional).

Primor — 43-6681 — "O Sinal Da
Cruz".

Rio Branco — 43-1630 — "Guerra
Dos Mundos".

Sio José — 42-0592 — "Samba Fan-
tástlco".

Bairros — Subúrbios
Ahollçio — "A Festa Do Cora-

ção".
Alfa — 29-8215 — "A Princesa E O

Pirata".
Alaska — "A Festa Do Cora-

ção".
Avenida - 47-0460 — "A Festa Do

Coração",
ílrnérlca — 48-4519 — "Abaixo O Di-

vórcio".
Art-P»láclo — 57-2795 — "Samba,

Fantástico". — Produção de Jean
Manzon. — (Filme Nacional).

Aitórla — 47-0446 — "A Princesa E
O Plebeu".

Avenida — 47-0466 — "O Espada-
chlm Negro".

Aztec» — 45-6813 — "O Cálice Sa-
grado", com Virgínia Mayo — Paul
Newman — Píer Angeli — Jack
Palance. — Em Cinemascope. —
(ProduçSo Americana).

Bandelr*. — 27-7575 — "O espada-
chlm Negro".

Belmar — "O Rei Do Movlmen-
to".

Bento Ribeiro — "Ladrão Dc Vene-
za".

Baronesa — "Epílogo De San-
gue".

Bonsucesio — "O Espadachim Ne-
gro".

Botafogo — 26-22J0 — "Após A Tem-
pestade".

Carioca — 28-8178 — "Após A Tem-
pestade"

Cimpo Grande — "Mocambo".
Ciruso Copacabana — "O Cálice

Sagrado", com Virgínia Mayo —
Paul Newman — Píer Angeli — Ja-
ck Palance. — Em Cinemascope,

(Produção Americana).
Cachambl — 29-4717 — "De Tanga Z

De Sarong".
Catumbi — 22-3681 — "Borras-

ca". ¦•

Coliseu — 29-8753 — "O Cálice Sa-
grado", com Virgínia Mayo —
Paul Newman — Pier Angeli -
Jack Palance. — Em Cinemascope.

(ProduçSo Americana).
Copacabana — 57-5134 — "Abaixo O

Divórcio".
Del castillo — "Os Maus Encara-

dos".
Fátima — "Samba Fantástico".
Estácio — 32-6257 — "Homens Do

Deserto".
Floresta — 26-6257 — "Os Três Re-

crutas".
Fluminense — 28-1404 — "O Filhi-

nho Do Papai".
Guanabara — 26-9339 — "TraiçSo He-

róica".
Glória — "Minha Esposa E A Ou-

tra".
Grajaú — 38-1311 - (Fechado Pari

Reformai.
Haddoek Lobo — 48-9610 — "O Si-

nal Da Cruz".
Iraji - 29-9339 — "A Renega-

da".
Iguaçu — "O Espadachim Negro".
Imperator — "O Cálice Sagrado"

com Virgínia Mayo — Paul New-
man — Picr Angeli — Jack Pa-
lance. — Em Cinemascope. —
(Produção Americana).

Imperial — "Torrentes De ódio"
Ipanema — 47-3806 — "Traição He-

róica".
Jovial - 29-0652 - (Fechado Pira

«eformai
Leblon - 27-1805 — "A Festa Do
Coraçio". ,

Leme — 37-6412 —:
Leopoldina — "Aviso Aos Navegan-

tes".
Madrid - 48-1184 — "O Mundo í

Da Mulher", com Clifton Webb —
June Allyson — Van Heflin. —
Em Cinemascope. — (Produção
Americana).

Madurelra — 29-8733 — "Após A
Tempestade".

Maracanã — "O Rei Do Movimcn-
to".

Marajá — 28-7493 — "A Bandeira
Negra".

Marlana — 28-1337 — "última Chan-
ce",

Metro Copacabana — 37-9797— "Cons-
plração De Silêncio", com Spen-
cer Tracy — Robert Ryan. — Em
Cinemascope. — (Produção Ame-
ricana).

Metro Tijuca — 48-9970 — "Cons-
plração De Silêncio", com Spen-
cer Tracy — Robert Ryan. — Em
Cinemascope. — (Produção Ame-
ricana).

Mauá — "Samba Fantástico". —
Produção de Jean Manzon. — (Fil-
me Nacional).

Moderno — 842 — "Choque De Pai-
xões".

Monte Castelo — 29-2250 — "TraiçSo
Heróica".

Moça. Bonita — "O Rei Do Movimen-
to".

Mascote — 29-0411 — "O Sinal Da
Cruz".

Meler - 26-1222 — "O Pirata San-
grento"

Miramar
de".

Nacional

Oriente — 30-1131
Bem... Genival".

Padre Nóbrega — "Guardas E La-
drões".

Palácio Santa Cruz — "O Maior Es-
petáculo Da Terra",

Paraíso -- 30-4191 - "Piratas Da j Trindade - "Hordas_Sclvagens"
Vaz Lobo - 29-9198 - "Tenho San-

"Trabalhou; Sagrado", com Virginia Mayo _
Paul Newman — Picr Angeli —
Jack Palance. — Em Cinemascope.— (Produção Americana).

Tijuca - 48-4518 — "Traição Herói-ca".

Perna De Pau".
para Todos - 29-4191 — "Samba,

Fantástico".
Pax — 27-6621 - "Samba Fantástl-

co".
Penha — 30-1121 - "Cacique Bran-

co".
Pilar — .30-6460 - "O Mata Se-

le".
Pirajá — 47-2668 — "Abaixo O Di-

vórcio".
Politeama — 25-1143 — "O Espada-

chim Negro".

gue Em Minhas Mãos".
Vlla Isabel - 38-1310 - "O Espada-chlm Negro".

Niterói

"A Janela Indiscre.
Cassino —:
Central -

ta".
Icarai — "Traição Heróica".
Imperial — "Legião Dos Desespera-

dos".
Ramos - 30-1004 - "Código Do Sd,e,0n 

~ "APÓ3 A Tempestade".
Guerreiro". uo Palace - "O Rei Do Movlmen-

Realengo — "Choque Dc Pai- ''

xões".
|ProgreSso — "Ousadia De Valen-1 te".
Ridan — 42-1693 - "Mulheres De

Paris".
RItz — "O Sinal Da Cruz".
Ridan — 42-1693 - "Abaixo O Di-

vórcio".
Rosário — 301889 — "Ratos Do De-
s"rto". | .

Ronllen — "Os Prazeres De Pa- Caxias
ris"

Sáo. Jorge - "Samba Fantástico".
Vera Cruz —;

Governador

Guarabu — "Matar Ou Correr".
Itamar — "A Janela Indiscreta".
Jardim — "A Outra Face Do Ho-

mem".

Brasil —:
Caxias — "Mowgli, O Menino Lo-

bo".
Paz — "O Jardim Do Pecado".
Popular — "Traição Heróica".

— "Após A Tempesta-

26-6072 — "No Caminho
Dos Elefantes".

Natal — 48-1480 — "O Rei Do Ma-
vimento".

Olinda - 48-1032 - "O Sinal Da
Crua*.

Roxi — 27-8245 — "O Mundo t
Da Mulher", com Clifton Webb —
June Allyson — Van Heflin. —
Em Cinemascope. — (Produção
Americana i.

Santa Cruz — "Vingança Fatal".
SanU Helena — "Sangari".
5anta Cecília - 30-1823 - "Duelo De

Morte".
Santa. Alice - "A Festa Do Cora- 2' Píd*° ~ ° T'Kre Branco *
cão" iBogarl —:

'Capitólio - "O Rei Da Cor.fu-
são".

— "Abaixo O Divòr-

Petrópoiis

"Paixão Nas Sel-'mr"P°lis, cio ,

Sáo Geraldo — "última Scnten
; ça".
SSo Jerônlmo

vas".
jSanto Afonio — "Sinhá Moca". — - „¦'Sin Lulí — 25-7679 — "A Festa Doj ires KÍOS
I Coração",
iut r*4M - e*-_M - •* ¦n_t.au - ¦*
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Vinte quilos de documentos contra o sr. João Goulart
A Comissão do Imposto Sindkal, um caso de policia — Milhões de

¦ GERENTE
\DINIO DE SALLBB

e seus pelego
\

esbanjados em agitações, farras sindicais e política—Máquinas de escrevertchecas que não funcionam, automóveis sem concorrência pública, dinheiro
arôdo para comício s—0 gato e os ratos

cruzelrosl 0 senado indagou . /

Disse há pouco o sr. João Gou-
lart que estava ansioso (palavrasua) para que se abrisse um ri
goroso inquérito, sôbre os gas*tos no imposto sindical, durante
sua administração. Ficará, tal-
vaz, doravante, um pouco menos
ansioso quando souber (se já não•sabe) que será um dos respon-
sabilizados, pela comissão de in-
quérito ali já em íuncionamen-
to. pelos escândalos do imposto
durante o tempo em que esteve
à irente das agitações trabalhis-
tas no Ministério do Trabalho.

Tudo quanto o Correio da
Manhã em sucessivas reporta
gcns adiantou naquela época, e
mais recentemente, está plena-
mente confirmado: o fundo social
sindical constituiu, no arremedo
de República sindicalista, uma
íonte de malversações, de corrup-
ção e de politicagem peleguista.
Hoje podemos adiantar, em pri-
meira mão, mais alguns aspectos
desses escândalos.

Primeira informação da repor-
tc*3em que segue: vinte quilos de
documentos e processos de toda
<-i ordem comprometem sèriamen-
tn a administração do sr. João
C rulart num dos maiores e mais
r.íivos centros de corrupção de
c..TSCiêhcias de que já se teve
reticiá' no país: o fundo social
sindical, constituído à custa do
dinheiro dos trabalhadores.

MAIS DE UM MILHÃO
EM PIQUENIQUES

A coisa, porém, não pára aí:
Além dos nomes que temos re-
ferido em outras reportagens, ou-tro apontado no. inquérito é um
sr. Clay Hardman Araújo, querecebeu da CIS Cr$ 1.300.000,00
para prestação de "serviços edu-cacionais" em Pernambuco. Asinvestigações processadas conclui-ram que os serviços - eram ou-tros. Assim é que mais de CrS100.000,00 foram entregues a
pessoas que não tinham a menor;habilitação educacional. Cr$ .,200.000,00 sumiram em passeiose piqueniques e mais CrS ....350.000,00 foram entregues a di-rigentes sindicais não se sabe
com que fito. É fácil suspeitar

O DNT ENTRA NA "BOCA"

onde havia sido-deixado para re-
paros por pessoa desconhecida.

Apreendido o aparelho e evi-dentemente avisada á mencionada
pessoa (de nome suposto eviden-temente) essa não mais apare-ceu para reclamar o televisão.

1°\DE MAIO E MEDICINA
Cerca de Cr$ 1.300.000,00íoram gastos em 1951 e 1954-

"com as comemorações do pri-meiro de maio,1 Sem contar odinheiro-que,-.com. o mesmo.fimmanifestações "espontâneas"
saiu*'de outra íonte de cor-ruççap:.^:.'Comissão Técnica deOrientação Sindical, CTQS; Ne-cessáno se torhou um artificiopara a entrega desse dinheiro

w1*1!*™!! av Cofrissão do Im-posto Sindical transferiu essasquantias para. a Comissão Téc-

RELAÇÃO DE ESCÂNDALOS
Existe uma pormenorizada re-

lação de todos os esbanjamentos
do cínica!, em parte já comuni-
cada à Câmara dos Deputados.
A outra parte deverá ser reme-
tida hoje ou amanhã. É interes-
sante salientar que essas infor-
macões ao legislativo não preju-
dicam as conclusões da comissão
de inquérito instaurada pelo atual
ministro do Trabalho. Tais con-
clusões apontam responsáveis e
pedem remessa dos processos à|
polícia.Vejam isto:

- CrS 1.500.000.00 íoram des
pendidos para comícios em favor
do salário-minimo, orientados di-
retamente do gabinete do sr. Gou-
lart, com participação de pelegos
conhecidos (inclusive comunis-
tas) e de funcionários do Minis-
tério do Trabalho.

- Em transporte de traba-
lhadores e de espertos-úteis rumo
a esses comícios, em caminhões
alugados, foram gastos (sem com-
provação, nem prestação de con-
tas) - CrS 150.000,00.

- Apesar de portaria minis-
terial extinguindo nos Estados as
agências da Comissão do Imposto
Sindical (órgão incumbido de
gerir - e digerir — o imposto),
tais delegacias devoraram pertode CrS 2.000.000,00, havendo in-
dícios de que uma boa pa.rte_des:*-..i?,a quantia foi utilízãcra "com 

ob-
jetivos eleitorais e em progadan-da dos objetivos do sr. João
Goulart.

- Desses processos não cons-tam todavia (fazem parte de ou-tio) os gastos de três a quatromilhões de cruzeiros dos cofresda previdência social, entregues
para a gritaria peleguista no cha-mado congresso da previdênciasocial, onde os comunistas ven-ceram em toda a linha, conse-
guindo ate o envio de delegados

O Departamento Nacional doTrabalho íoi constantemente denunciado por êste jornal porexercer, durante a administração
do sr. Goulart, atividades ilícitas
e de agitação entre o operariado.
Trata-se de Departamento quetem, no orçamento do Ministériodo Trabalho, verba própria. Mes-mo assim, arrancou da Comissãodo Imposto Sindical CrS 
1.100.000,00 para os seus planos''sindicalistas", de espionagem ede agitação. Convém notar queo seu diretor era lugar-tenente
do sr. Goulart e seu substituto
na direção da CIS.

ONDE APARECE O SR.
ADEMAR DE BARROS

A Delegacia do Trabalho em
Sao Paulo, cuja • criação obede-
ceu na sombra a objetivos niti-
damente políticos (aglutinar amassa operária local em tornodos nomes dos srs. Ademar de
Barros e João Goulart) levou do
cinical Cr$ 3.800.000,00.

Tal quantia íoi gasta com ainstalação, sendo de observar quenão houve prestação de contas,
ou que, pelo menos, se houve,
não foi aceita como regular.

Outro pormenor: gastaram-seCrS 2.500.000,00 na compra de
percalina utilizada nas capas decarteiras profissionais (tambémsem prestação de contas) muitoembora isso seja serviço alheio
ao imposto sindical.

FROTA MOTORIZADA
Um processo existe (número6.089/54) e é singular: trata deinquérito para apurar, em nomeda comissão de inquérito, o desaparecimento dos processos n.2.900/54 e 3.790/54 que aludiama compra irregular de automó-veis. Eis a relação, embora in-completa (sem contar um pick-e outras viaturas todas 0 kms.):— Uma camioneta lotação

Eordr-€rS--7t30.000,Ü(r.
— Um automóvel Ford, deluxo, CrS 370.000,00.
- Um grande ônibus Ford,CrS 870.000,00.

— Outros veículos Ford, CrS1.020.000,00.
Total da compra (sem concor-rência pública) — CrS 

2.960.000,00.
ATÉ UMA TV!

A Comissão do Imposto Sin-dical era proprietária de umaparelho de televisão. Tanto fi-zeram, que o TV acabou sumin-

Retrato de "Jatígíf
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nica de Orientação Sindical (ou-tro dos órgãos que esbanjamo imposto) e essa "emprestou"
o milhão, cujo destino total nin-guem sabe, embora uma peque-na parte tenha sido resfituida.

Quantos aos serviços médicosmantidos pelo Cinical, a. coisanao e de estarrecer menos. Háum processo em que se relacio-na material médico dispendio-sissimo que permaneceu aban-donado ou encaixo tado, -. sem
prestar qualquer serviço. Exeiri-
pio; aparelhos de Haio X, deRaios ultravioleta e de' oftal-nologia permaneceram anosdentro dos seus caixotes no Ma-ranhao e em outros Estados,tendo custado a bagatela de ..Cr$ 2.664.066,00. O si. JoãoGoulart como os encontrou dei-xou: nos caixotes.

OUE FEZ 0 SR. CAFÉ FILHO
NA ÉPOCA DE 24 OE AGOSTO
Conspirou ou nao conspirou para derrubar o presidente? — O cocou
e o definição dosr. Balbino - O Congresso Eucaristico repercute

no Senado;|í Reunião hoje para ultimar a reforma eleitoral

cacau I

especiais a uma reunião bolche- do. Foi há pouco encontrado emvista internacional em Viena, uma loja especMzada da tídadft,

Documentos
20 quilos sôbre a "ansiedade" do tr. Goulart.

radofeTinquâ)! ^ g3St°S d° ImpÔsto ^* fa*1 - Cr? 1.500.000,00 em comícios de agitação janguistapro-salário mínimo, etc. janguista
,,,- 

2~ Cr? 15{0:000'00 no transporte, em caminhão, de gentepara esses comícios.
-. J F 

Cr?TH00--000.(>0 Para os pjanos "sindicalistas"- do De-
Kít ° 

Trabalh° 0rlentad0 dirètamente pelo
- Perto de Cr$ 2.000.000,00 com as delegacias eleitora-listas do cinical nos Estados. «euora-

— CrS 1.300.000,00 para "serviços educacionais" em
is^rSf0-56 

qUe a Verba « ^Sírn pf
•j 64~;,Cr$ 1-000- 000>00 Para a restauração da "Galeria Pre-

par^Ss^EK,8 Pretêxt° de -pra ^ Percalina

PaulSTní:^^800-000,0^001. a D^ia-do-Tra-bÜhõ de SSoFaulo^mcumbida na sombra de-agkrtmar a massa nnprárin-«i
iô™A°i-?riV-Mtanar-ag BarrosTjolo Goug ^"^ m

in~" Vi" i8.?30 .Fovã"' novo: Cr$ 700.000,00.10 — Um. ônibus "Ford» novo: Cr$ 870.000,00
Cr? .!100~0Ê0S00,00e.OUtrOS VeíCU,°S tamhém ° KmS-: «uase •••."

CrS^oToínnnl^,^0/6 efetÍy0U uma sanSria d* eêrca de
*1LÍ; «'•i ' des inada a um seÊundo Congresso da Previ-déncia Social que coincidiu com a mudança de governo
mpJ 7-Cr$ 2-5°M?°>00. eom bolsas de estudo das quais
Sffihní01/3/3 b-eneíiciait ?essoas estrailhas ao operariado e
respectivo gUr°eS' contràriamente *° próprio rolamento

14 — Outros processos que virão surgindo a seu temnnem falar naquele que permitiu a entrega" sem pres"a IHe"contas, aos pelegos janguistas, de milhões de cruLiros desti!nados ao primeiro congresso da previdência 
™Zelros desti'

MAQUINAS DE ESCREVER EDE COSTURA
Para a Delegacia da CIS emPernambuco foi feito um pedi-do de CrS 1.200.000,00 visandoa compra de material. A CISdeu de mão beijada CrS .. .1.500.000,00. Emprego do di-nheiro: compraram doze máqui-nas de escrever de procedên-cia tcheco-eslovaca imprestáveis,diversas máquinas de.costura

(para quê, santo Deus!?) e umautomóvel Mercury, em péssi-mas condições e cujos reparoslevaram Cr$ 60.000,00.
Diga-se de passagem que arelação de processos é extensa,compreendendo ainda outrosmenores, o que faz subir o nu-

,mero de pessoas que receberamdinheiro do imposto sindical enao prestaram contas a 200
MILHÕES, MILHÕES,

MILHÕES
A Comissão do Imposto Sin-dical concedeu,.ainda, Cr$ ...1.000.000,00 a pretexto de restau-ração no 13° andai' áo Ministérioaa galeria chamada "Presidente

Vargas". Tratava-se de uma ga-lena antiga, com um busto do sr.Getúlio Vargas e mapas demons-trativos da produção brasileira;O dinheiro, porém, não foi páraessa restauração, a galeria de-sapareceu e dela sumiu até obusto do então chefe do govêr-no!
E o milhão? O gato comeu.O gato ou os ratos,..
UM QUE OS ACONTECI-

MENTOS FRUSTRARAM
Uma sangria de perto. de i..

Çr$ 5.000.000,00 io^-ZM^As;frustrada pelos acontecimentosde ^agosto e pela . saída do sr.Jpao Goulart do Ministério doTrabalho. Tratava-se de um
pedido para financiamento deum, segundo congresso da pre-videncia social a realizar-se naBahia. O paticionário, que éhoje deputado federal pelo PTB,sugeria a entrega da quantia,considerando que êsse congres-so sairia mais dispendioso queo anterior. Pedia a CIS em li-nhas gerais: Cr$ 1.680.000,00como auxilio; Cr$ 100.000,00 co-mo auxílio aos sindicatos mem-bros; Cr$ 300.000,00 como auxí-im aos congressos regionais (?):Cr$ 150*000,00 para materialCr$ 100.000,00 para divulgação-CrS lOO.OOOloo pV"ev.nS»:além de duzentos cruzeiros de

(Conclui na 9.» páfrina)

APROVADO O MAIOR ESCÂNDALO
da história da Câmara dos Vereadores

O sr. Caiado de Castro, coníorme anunciamos, ontem, noSenado interpelou o sr. Café Fi-lho_a propósito de sua partici-paçap no movimente de. 24 deagosto. Disse no seu discursoouvido com atenção*'e..interesse
pelo. plenário que d sr. CarlosLacerda havia denunciado emseu jornal, o sr. Café Filho comoparticipante da revolução qüe olevou à Presidência da Repúbli-ca. Afirmou então'0 general queo sr. Carlos Lacerda tem auto-ridade para fazer uma tal aí ir-maçao, porque além de um ho-mem de responsabilidade íque
foi eleito deputado por grandenumero de votos, é tido. comoum dos chefes da conspiração
que tirou o seu amigo, o sr. Ge-túlio. Vargas, do poder.Fez questão de frisar que nãoestava criticando o sr. CarlosLacerda nem tampouco atacandoo presidente da República. Noar. pairava uma dúvida. O pre-sidente da República, se* conti-nuasse essa duvida, seria .apon-tado como um egoísta vulgar quetomou conta do poder para sa-tisfazer a própria vaidade ou à
ganância do poder. E^a precisoqüe a nação ficasse esclarecida,convinha que o presidente daRepublica ficasse livre das.som-bras que vinham agora escure-cer o. seu fim de governo.Nessa altura intervém o sr.Virgílio Távora, que não tem
perdido no Senado uma opor-umidade de dar. um aparte, paradizer que não via muita possi-büidade no fato de ter o sr. Ca-fe Filho tomado parte direta na«ionspiração. Relembrou o epi-sódio narrado pelo próprio sr.
Çafe Filho, na dramática sessãodo Senado, na véspera do mo-vimento, quando o então vice-
presidente da República comu-nicou que havia proposto aoslr. Getúlio Vargas a renúnciade ambos para evitar a degrin-
golada. Acrescentou todavia oaçarteante que não botava amao no fogo por ninguém.O sr. Lourival Fontes por seuturno disse que o presidente es-tava na obrigação de dizer atéonde chegava a sua participa-cap a fim de não se fazer um,
juizo-wrôKeo sôbre êle"

Continuando o sr. Caiado deCastro relembrou os dias queprecederam o 24 de agosto,
quando 

"amargou o íel de ódioderramado sôbre o presidenteVargas". Voltou-se de novo pa-ra o presidente da República e
pediu-lhe que se definisse. Osmilitares principalmente preci-savam da definição. Acreditava
que o sr. Café Filho não lia os
jornais. Talvez não houvesse
junto dele alguém que fizesse oaue. êle, Caiado, fazia com o sr.Getuho Vargas, quando lhe dá-va conta de tudo o que a im-
prensa dizia dele de bom e demau, agindo assim na qualidadede advogado do diabo.

Apelou então para os auxilia-res mais diretamente ligados ao
presidente para que lhe disses-sem o que estava acontecendo.Por via das dúvidas pedia à Me-sa que publicasse no iim do seudiscurso o artigo do sr. CarlosLacerda, no que íoi atendido
pelo sr, Nereu Ramos.

Responde,
o sr. Café
: Filho: •

Recusou tomar parte ní
conspiração

A propósito do discurso prole-rido no Senado pelo senador Cala-do de Cartro libre a participaçãodo ar. presidente da República noiacontecimentos de agãsto do ano
passado, comunicam-nos tia Agén-cia Nacional:"Todos os atos praticados pelosr. Café Filho nos dias anteceden-
tes ao 24 de asflsto foram por (le,na tarde de 23, relatados no dls-curso em que comunicou ao Se-nado Federal a proposta que flze-ra ao presidente Getúlio Vargasno sentido da dupla renúncia:

Quanto ao encontro do sr. CafiFilho com um jornalista, êste mes-mo, que aquele temgo O promoveue agora o relatou, se encarregou dedeixar bem claro que fol formal ecategórica a recusa do entlo vice-
presidente, de. entrar em quaisquercombinações." .-

VETO PARCIAL
Foi lido p veto parcial do pre-sidente da República ao projetode lei sôbre a Rede Ferrovia-

ria do Nordeste. O presidenteNereu Ramos marcou o dia 16de agosto para em sessão conjun
ta ser examinado o referido ve*to.. L , .. ¦

CACAU E POLÍTICA

, Depois que o sr. Gilberto Ma-rinho, voltando a ocupar a tri-buna, elogiou.o prefeito Alim Pe-dro pelo trabalho desenvolvido
nos últimos dias para preparar•cortiignamente a cidade para oCongMgía Eucaristico, lalou*o n.Juracy Magalhães para solidari-zar-se com o discurso pronuncia-

do na véspera pelo sr. Assis Cha-teaubriand em louvor- do atualministro da Fazenda. Em nomtdos produtores de cacaujagrade»
ceu ao sr. José Maria Mfhitakwa passagem do cacau para a 3«\categoria na lista de importação,

A seguir leu o telegrama do w.Antôiiió Balbino agradecendo 1comunicação de que a IfDN baia-na tinha aderido à candjdaturtJuarez Távora, afirmando' no en-tanto o governador da Bahia quteram tíiversasas prefetófibias deambps na conjuntura ¦ políticaatual.

REUNIÃO PARA ^OJE
Foi.aproyado.uro reqdeíkentodo sr. Cunha Melo pedindo a rea-hzação de uma sessão hoje, as 11horas, a fim de ser Ultimada avotação do projeto dè1;freformaeleitoral. ¦ ¦•' v|l':'
Na ordem do dia foi' aprovado.o'projete que «estrutura o pei-soai da Estrada dé'Ferro^Nonoeí»

te do Brasil.
-' 'CÉDULA 

OFICIAL.
Em regime' de urgência deveriasér votado d projeto dé lei queinstitui à cédula oficial hás efti-coes; majóritáíias." Estando" <3on-

tudo eni fase derrecèber emendai,foram apresentadas duas, o que'vai '¦retardar 
pelo meno^pcír umasemana a votação da píqposicSo,'uma; vez que o Seriado isfárá fe-chado durante a semana do Cori-'

gresso Eucaristico.
A primeira emenda é da auto-'ria do sr. Heitor Medeiros e dií-

ppe sôbre as eleições em' que acédula oficial será posta em prâ-tica.
A segunda emenda, do sr. Apo-lomo Sales, determina simplti-

te que a cédula ofMal paíJtr utilizada a partir dè'l*° de
mente
a ser
janeiro de 1956.

SO' ISSO BASTAVA
Na dimensão escandalosa dos

processos contra Ademar de Bapros, um fato ficou oculto e esqui-
cido. No entanto, é tão significa-
tivo e aviltante quanto os julga-

(Conclui na 13.» páslu»)

NO MUNDO POLÍTICO

•

O PSD se harmoniza
Banquete de generais
Define-sé Balbino .
Expulsão de Alencastro

Alegações que refletem os sentimentos de seus autores — Batalha
dramática no plenário para evitar a aprovação do escandalosíssimo
substitutivo — Espetáculos deprimentes no recinto — Vereadores
agarrados pela gola do paletó para votar - Nem 50 Einsteins jun-tos poderiam estudar e votar matérias de tanta relevância — Duas

sessões hoje
Nas sessões matutina e vespertina de ontem da Câmara Munici-
pai, a bancada udenista, os doisrepresentantes socialistas e maisos vereadores João de Freitas,Dulce Magalhães e Sagramor diScuvero, sustentaram infrutífera-
Scuvero, sustentaram infrutífera-
a aprovação do pot-pourri demensagens planejado na caladacias reuniões secretas da Comis-são de Finanças presidida peloino representante do PR, vereador
Nilo Romero. A luta foi renhida,
pois além dos 26 vereadores com
prometidos com a monstruosida
de em forma de substitutivo, deírontaram-se ainda com as arti-manhas do presidente da Cama-ra que, além de ferir (várias vê-zes) o Regimento interno, pro-clamou alto e sem receio que o
jroí-poiirri de mensagens séria —
e foi — aprovado "nem que fosseno peito" (esta a frase textualdo presidente) de nada adiantan-do a reação do grupo vigilante.
Segundo o sr* Levi Neves, o com-
jportamento do sr. Salomão Filho
é incompatível com o decoro d,aCâmara e de seus pares.

ALEGAÇÕES CAPCIOSAS

O sr. Gladstone Melo, da tri-buna, pulverizou item por itemdo tal substitutivo, afirmando
que se trata de uma monstruosi-dada que necessita ser extirpadaerp nome da dignidade do povocarioca. Alegam os seus defenso-res — disse — que o substitutivo
apenas reúne mensagens do pre-ínto e que nada tem de imoral."São alegações capeiosas que ape-nas refletem os sentimentos dos.seus autores", pois o prefeito emnenhuma ocasião pediu aumen-to de vencimentos para os Secre-

IMORAL
Realmente — disse — pediu o

prefeito permissão para abrir
crédito em mensagens isoladas,
para atacar os principais proble.
mas da cidade. Que fizeram os
26 vereadores integrantes do gru-
po sinistro? Enxertaram emendasde interesse meramente eleito-reiro e o que era bom e digno
passou a ser desastroso e imoral*

TREM DA DEGRADAÇÃO
A vereadora Dulce Magalhãesfoi mais além. Afirmou que oconjunto de mensagens em for-ma de substitutivo se lhe afigu-ra pior cem vezes do que todosos chamados "Trens da Alegria"

que correram naquela casa. O deagora não é um "Trem da Ale
gria" e sim o "Trem da degrada
çao da Câmara dos Vereadores"

ESPETÁCULOS
DEPRIMENTES

Mas, enquanto a tribuna nasultimas sessões vem sendo ocupa-da por vereadores de responsa-bilidade para pulverisar a mar-melada que foi gerada no ventremonstruoso da Comissão de Fi-nanças, elementos como os srs.Mourão Filho, Paes Leme, GamaFilho, José Bretas, TelemacoMaia, Hugo Ramos Filho e outrosvivem nos cantos do plenário aconvencer os colegas incautos queainda não se aperceberam da gra-vidade do plano.
AGARRADOS PELA GOLA

DO PALETÓ'
Na sessão vespertina de ontem,

recinto os vereadores comprome-tidos e que se achavam ausentes.Mesmo assim, não titubearam erequereram a prorrogação. Abancada udenista, em minoria eamordaçada pelo presidente Sa-iomao, abandonou o recinto como propósito de não dar "quorum"
a deliberação. Os dois líderes doimenso jabaculê", na iminênciada derrota e auxiliados pelo sr.Gama Filho, que se incorporouao malfadado grupo, dirigiram-se as carreiras para a "Sala In-
glesa" e de lá trouxeram pelagola do paletó, os srs. índio doBrasil e Benedito Ignacio Maria,"iue estavam temerosos e arre-ios. Com os dois vereadores no
plenário foi fácil a tarefa.

NO ROL DOS ESCÂNDALOS

j ' ] *.-¦ . . .'.j -- -~~--~ _,,„ mwoohw n.,')jit tini! uc tun* iu, tiJiJtlanos cia Municipalidade, nao su-lpor exemplo, os srs. Paes Leme cipal«mu reformas dos quadros do|e Mourão Filho descobriram, aTribunal de Contas (emenda deicerta altura, que não contavamautoria do sr. Gama Filho), nem com número suficiente para apro-solicitou que servidores contra-jvar o substitutivo. Necessitavamtados fossem transformados em | prorrogar a sessão de qualquer^"^'s135- maneira, até que retornassem ao

O líder da UDN, sr. José Cân-dido, manifestando-se sôbre osubstitutivo, declarou que vai in-corporar-se êle ao rol dos céle-bres escândalos da Câmara dosvereadores. Recordou que o pre-feito, numa reunião com os lide-res das bancadas, manifestou de-sejo de que os partidos estudas-
sem um substitutivo que modificasse os dispositivos tributários
em vigor. A UDN, através deuma comissão de técnicos deu
parecer e orientou a bancada.
Aconteceu, no entanto, que o su-bstitutivo que desceu íoi inteira-
mente diferente, um verdadeiro
pandemônio, repleto de interes-
ses pessoais e eleitoreiros.

O que está sendo discutido —
salientou — desmoraliza e depri-
me o Poder Legislativo da cida-de. Espero que o prefeito AlimPedro vete êsse absurdo, não
permitindo que se perpetre maisêsse crime contra o erário muni-

"Câmara desmoralizada"
Aprovado o "Trem 

da degradação" — Cama-
ra desmoralizada que deve ser fechada,

declarou o vereador
um homem probo c honrado". Osr. João de Freitas disse: "nem o
?.i íí° Federal locado e ven-aldo daria recursos para cumpriro que preceitua êsse projeto".

I
AMANHA A ÍNTEGRA

DO PROJETO
Em virtude do adiantado danora e dada a extensão do pro-jeto (cerca de 190 artigos), nãopudemos inseri-lo em nossa edi-

ção de hoje, o que faremos, na
íntegra, em nossa edição de ama-
nhá, domingo.

DE INTERESSES
ELEITORAIS

O sr. João de Freitas, por seu
turno, afirmou que náo concebe

(Conclui na 9.» página)

As 20,30 horas de ontem, a Câ-mara reuniu-se novamente emcaráter extraordinário e aprovouo substitutivo com todas as emen-das, inclusive o abono dos servi-dores municipais a vigorar de Iode janeiro do corrente ano.Conhecido o resultado, uma on-da de revolta ecoou por todo orecinto.
"Esta Câmara deve ser fecha-da porque está definitivamente

desmoralizada com a aprovaçãodessa monstruosidade" — decla-rou da tribuna o sr. Wilson LeitePassos, quando os Mourões Filhose Paes Leme aprovaram o pot-pourri de mensagens contra o vo-to da bancada udenista e dos ve-readores Magalhães Júnior, DiasLopes, Joáo de Freitas, DulceMagalhães e Sagramor de Scuve-ro.

VIOLÊNCIAS

Antes que o vereador udenista
pudesse concluir o seu discurso,um grupo de elementos compro-metidos com a monstruosidade,
entre os quais se achavam os vc-readores Gama Filho e Hugo Ra-mos, avançaram sôbre o orador,arrancando-o da tribuna.

INDIGNA
Foi à tribuna a seguir o líderudenista José Cândido, para de-clarar textualmente:
"Indigna é uma Câmara Legis-lativa que vota um projeto destetipo. Indigno é um presidente ro-mo o vereador Salomão Filho quese prevalece da forca do careo

para amordaçar por processos , Srs_Jarbas «•'»¦*. AP"^*" sa-
ignóbeis a minoria" proc€S50SK Pontes vieira, Amaury Pedrosa,

iH-rácllo do Rvgo, Antônio Pereira,
DEVE SFR VFTâTm i Miguel Arrals, Barreto Guimarães,•'..ti. M.1*. U.lAltO iHcnrlque Portela. Gomes Maranhão,

LuU Gonzaga de Sérgio Magalhães,

CONGRESSO EUCARISTICO
Dois oradores falaram ontemsobre o Congresso Eucaristico.O primeiro foi o sr. GilbertoMarinho que salientou o profun-do espirito de religiosidade de

que está imbuído o povo brasi-leiro, bem como a constante co-laboraçao da Igreja para o nos-so progresso espiritual e moral.
A Capital do Brasil estavatransformada numa majestosacatedral, onde aquela mesma al-ma dosprimórdios da nacionali-dade vinha prestar homenagema Jesus Sacramentado. Ajoelha-da diante do altar entoava oshinos da íe em Cristo e nos des-tmos da Pátria.
O sr. Ezechias da Rocha feztambém um discurso em quemostrava o lado místico da

grande realização.
ABANDONO DA FRONTEIRA

Estreou o sr. Acrisio Correiafalando sobre o abandono em
que se encontra a fronteira oes-
-tt j pa"' Relembrou o traba-lho dos pioneiros e pediu aospoderes públicos que pussessemtermo à situação dolorosa queestá vivendo a população donorte do Brasil.

Realizou-se ontem o almoço queo deputado Aloisio de Castro o/e-
rece, anualmente, ao marechal
Eunco Gaspar Dufra, a preteitode comemorar uma data intima
na sua família. Em cada uma
destas reuniões, tem havido es*
peculações os mais diuersas, ua*
riando com as oscilações do ter-
mômetro político. Do saudosismo,
o comparecimento tomou a tona-
lidade de antigetulismo fervoro-so, como o do ano passado. E o
deste ano, apôs os àà escolha de
candidatos, refletiu a tendência
de reaproximaçao com a central
pessedtsta, de que os duíristas an-
davam meio dicorciados. "

De fato, esteve presente todo
o estado-maior pessedista, em re-
ucréncia ao marechal Dutra, queretribuiu'a cortesia. La estavam
o sr. Juscelino Kubitschek, o al-
mirante Amaral Peixoto, tôdd abancada na Câmara e no*Senado
e até mesmo os srs. iVeifeu Ra-

ou*

DEPÔS NA D.0:P.S.
t> sr. Ademar de Barros

SAO PAULO, 15 (M.) -O
srv Ademar de Barros compa-
receu hoje, espontaneamente, à
Delegacia de Ordem Politica e
SociaVa fim de prestar declara-
ções sôbre o desaparecimento de
uma urna marajoara, acompanha-
do de seu advogado.

O depoimento do ex-governador
do Estado foi tomado em caráter
sigiloso, não tendo a reportagem
conseguido obter o seu teor.

mos e Carlos Luz, Todos os ...tros partidos estiveram efluentes,como sinal de que n5ò' foramconuidados. Todos não: trouáe-ram a exceção os srs. ManuelNouais, do PR baiano, e WalMrAthayde, do PTB de Minas. Maida UDN, completa no ano pas-sado, não houüe ninguém neste
Trêiáiscursos, O sr.'•JuscelinoKubitschek, valendo-se dw rodo-uia'. Presidente Dutra, '. fllpsou o. oesquema do seu futuro.J-juétno'.E nao esqueceu de recordar •

presidente .Getúlio Vargas, qu*chamou de "grande incbmpreen-
diao', como para avisai de qu»se era dutrista, era também Wi-balhista. '¦'" Jj?*!

O sr. Aloisio de Castro fêz um •
apelo a tranqüilidade dós espirl- •'"
tos, predizendo que o governo do jiPSD, na gestão Eurico Dutra', te ,ÜrJp&lnl ,com ° sr- ¦JuscélSitoKuottscnefc, no mesmo 'ambiente
de construtiva pacificaçãolitica. pó-

Decretada a intervenção no PSD pernambucano
Nomeada pelo Diretório Nacional a Comissão de Reestruturação do
partido naquele Estado - Etelvino revida prometendo derrotar o
PSD nas eleições — Adiada a solução para o caso gaúcho — Reunião

em Recife dos dissidentes
Reuniu-se ontem o Diretório Na-

cional do PSD para examinar a al-tuaçâo criada pelas dissidências do
partido em Pernambuco e no Rio
Grande do Sul, Como era esperado,
íol decretada a Intervenção no dire-
tôrlo pernambucano, com base no
relatório íelto por uma comlsjfio no-
meada pelo Diretório Nacional e lido,
no inicio da reunião, pelo sr. Amaral
Peixoto. Em seguida, com a apro-
vácuo geral, fol nomeada a Comissão
de Reestruturação, que ficou assim
constituída:

Oi srs. Raul Brunini c AnibalEspinheira pediram ao prefeito"em nome da dignidade do povocarioca que vetasse o projeto, poisassim o sr. Alim Pedro estará de-
monstrando, mais uma vez, que é

Orlando Morais, Benjamin de Azeve-
du Filho e Fernando Gonçalves Costa.

ADIADO O CASO DOS GAÚCHOS

A toluçao para o tem doa pewedi*

tas gaúchos fol adiada para depois
do Congresso Internacional. Antes
da reunl&o de ontem, o sr. Amaral
Peixoto conversou, pelo telefone, com
um dos dirigentes do Diretório Re-
gtonal. Fol baseado nessa conversa
que se adiou a discussão do caso dos
gaúchos.

Náo se cogitou da dissidência de
Santa Catarina, a essa altura, con-
siderada Inteiramente debelada.

OFERECIMENTO A ETELVINO

Táo logo fol conhecida a decisão
do PSD de intervir no diretório per-nambucano, o sr. Arruda Câmara,

Outras notícias
na 9.a página

presidente do PDC, ofereceu ao sr.
Etelvino Lins a legenda de seu par-tido para abrigo do ex-governador dePernambuco e de seus correllgloná-
rios. Hâ dias, por intermédio do sr.
Oswaldo Lima Filho, lndíntlco ofe-
reclmento foi feito pelo PSP. Náo seconhece a dlsposlç&o do sr, Etelvino
Lins aóbre o assunto. Mas, diante
de suas declarações, que publicamosa seguir, chega-se a conclusáo de quefie Irá utilizar-se de uma daquelas
legendat nas elelçóes de 3 de outu-bro.

RESPOSTA p-, ETELVINO
"Kngana-se o sr. Amaral Peixoto,

quando pretende acorrentar aos seus
caprichos a conclênclj. livre do meu
Estado. Na realidade, o que deseja
êle é vlngar-se do PSD de Pernam-
buco pela denota fragorosa que lhe

(Conclui na 18.» página)

O marechal Gaspar Dutra "en-
carregou o sr. Novelli Júnior, da
resposta. Com um retrospecto
das principais obras do governoDutra, principalmente o Plano
tSalle, cuja interrupção. criticou,
o orador rebateu os insuflado-
res da atual agitação política no
país, assegurando que as eleições
se celebrariam com a garantiadas nossas Forças Armadas. '

E, assim, tem-se que o PSD se
harmoniza para eleição do sr.
Juscelino Kubitschek.
BANQUETE DE GENERAIS

O general Mendes de Morais' reu- |niu, sábado à noite em sua residem-
cia, alguns dos generais que têm O
mando no Rio, a Iim dc lhes oferc-
cer um banquete. ,; • •

À reunião fol convidado e compa-
receu o sr. Juscelino Kubitschek. 1*1
convidado mas não compareceu, nem
deu tampouco desculpas desse seu
gesto, o ex-presidente Dutra.

Durante o banquete, o sr. Mendt»
de Morais deixou bem claro que i*
não suporta mais a proximidade do
sr. Adhemar de Barros.
EXPULSÃO DE ALENCASTRO
DO PTB

O sr. Alencastro Guimarães negoui'se ontem a assinar um manifesto ieapoio integral à candidatura do »f.jJoão Goulart i vice-presidência d»
República. O ministro do Trabalhofêz uma série de considerações aí*
bre essa candidatura e repeliu enér»
gleamente a sugestão que. nesse sen*tido, lhe fêz o deputado Georges Gal-tvão.

Em conseqüência ontem mesmoiniciou-se um movimento para ex-
pulsão do ir. Alencastro Guimarãesdo PTB. t acusado de infidelldade
partidária.
DEFINE-SE BALBINO

O sr. Antônio Balbino enviou aa
sr. Juracy Magalhães um telegrama,
que foi lido da tribuna do Se"nado.definindo a sua posição em face da
política sucessória.

Disse o governador da Bahia:"Agradeço muito sensibilizadohonrosa deferência com que o tmi-nente amigo ilustre Presidente d«Secção baiana da União Democratl-ca Nacional me comunica a delibera»
ção unânime do seu Diretório Repo-nal, no senUdo dc recomendar a etn-

(Conclui aa 9.» págin*)
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A LAGOA RODRIGO DE FREITAS
o êxito

j 
-Holofotes do W Copacgbana tornaram' 
possível a reaíiíação dò grande espetáculo
esportivo do dia ,1 —O próprio èomandante
Moacir Melo dirigiu os testes que se reVésti-

lo. i raníi icfè fcompleto sucesso
'¦'*._ 

„N° Eutâ_io ?e. íemo* n* 1-*» Roflri«° <•<> Freitas realizou-. *e na noite de ontem a anunciada experiência para a iluminação
fe W* rai_' Procedia^ pela Bateria de Prpjetores do Eorte Copaca-
N 5E?'i S_? 0*ientaSao d° Pr?Çrío comandante do Forte, coronelMoacir Meio e oom a Wsençí do presidente e toda a dirçtoriada .Federação Metropolitana dt Remo, os projetores da compa*

,; nhfo envolveram praticamente'; toda a Lagoa num mar de Luzi... Pítyprcionando a. possibilidade Veal da organização da regata no,
, turna projetada para a noite:<Jo próximo dia 31. !Seis holofotesdo Exercito, oficialmente denominados oomo projetores, foram

iá ligados simultaneamente, distribuídos nas margens da Laeoa a'" _3S_i. Í%.\Ê& A***» do Rem* até o Saeopã, oom^ên*
nS*ÍW » «haPlraque e o local onde se acha a sede náutica dot. B, Vasco da Gama, - , (

PLENO SUCESSO- :* [ú'Mí,\ --.. ;'''
'O 

presidente'da'Federação Metropolitana de-'Remo, sr; Ah-
v*_3HI »^i"d0 Lavioli>tl'iem.como os membros da diretoria da'-'' Mtt »^^»'"W«o; m MaHo Batista, vice-presidente,

JS ,-.*TOno deS$' PF°Ç.<*raflor, e jToviano I. Ferreira, tesoureiro, ex-i '¦¦$ -Wrfaram.a W.plena satisfação pela eficiência dallumlnacão
r d-julp como..certo o sucesso da regata do dia 31í-As manobra»realizadas pela Jtoterh, *eb o\ comido direto do capitôo Bon-»£ ^^'^"^«SÍdtóPoí três estações de rádio,'aK_??de..^ pedpenas embaHuieoes-,que;í__fam o serviço de estaféta entre os,-.Vi diversos postoürdQS-projetores.; ;: ,»*««» enire os:

da grande regata noturna

.IA A ^TÀ NOTURNA DE 31
, ---s°- .oresidenfe, daf Federação ;Metro[
«¦«RoUtr)I'\ de Rejno.teye.jççortünldadè
.r*, o^rçcer. detalhesr,aô,bre a.-grande
v»«at^Jnoturha a" ser', organizada pa.'„'•_? 9 Wôxlnio dlà^.,Na" competição,Víqüe 'teia carátej. .intórestadual, par*vjjçlparío barcos, do Distrito .Federal,'• ,B*tadd;4o Rio, Espirito Santo ,Bahia,"?tio Q^ride do .Sul.e, Sapta- Catarina.

-íMÀÍS PROJETORES

O- primeiro páreo. (Jisputar-se-á em-
honra do Prefeito do* Distrito Federal
e- o páreo de honrai«!d últimoi 'será
-dedicado ao Presidente-da Bepúbll-
ca.eendo ambos- premiados com rap-
dalhas de ouro. Na» mesma ocasião
o Prefeito da capitalt-será. investido
como benemérito da entidade metro-
pontaria 'de remo. ' '' '

•'^0 Coronel Moacir' Melo informou
kr reportagem, que, pára.á tioltè da
regatflícolocará em ação rrials proje-tores, possivelmente oito ao todo, a
iim de; garantir uma iluminação'ain-

Ía 
mais perfeita à raia: Para tanto,

.!jn a.prdemidireta do próprio'co-
mandante da Reglão( «General 'Lima

Câmara, que prestigia, plenamente, a
iniciativa. Também o. coronel, porsua vez, mostrou-se;.nc- entanto, pie-namente satisfeito^ èom as.experièn-
cias ontem realizadas,' .pçetehdeodoaumentar o número dé projetoresapenas para a eficiência ainda maior
da bateria.

ESPETÁCULO PÚBLICO
;;.iiA prova de iluminação levada a
¦ *!?('%*** Laeoa Rodrigo de ..Freitasdgspertou, curiosidade popular de to-
»«» c^uèj. habitam ;, nas ii redondezas.
Çtwita jE.ente se juntou, nas' margens
da -agia e vários curiosos chegaram
a telefonar ao Flamengo e ao Vasco,
pergurjtando sobre .a ocorrência, tal
era ai1 beleza 'do -espetáculo'levado a™ #. ¦¦ «¦¦ y f. • v :¦ "s

efeito pela Bateria de Projetores do
Forte Copacabana. Tudo indica, quea regata comemorativa ao 58.° anl-
versário da Federado/Metropolitana
d* Bemo «ejareáiraente à:grariije--íú-cesso que dela o presidente Lavioláespera graças ft mais esta magnlfi-ca colaboração que o Exército oíe-
recerá ao desporto carioca, f

HÉLIC NÂO
O Vasco preferiu acatar a determina-
Ção do CND — índia voltará à equipe
rúbronegra para a interessante parti-
da de hoje ¦— Reaparecerá Dario em
substituição a Coronel «que se encon-

tra contundido

Iniciado o brasileiro
de Basqúetebol Juvenil

OUARATINGUETA, 15 ÍSpokPress) neio de classificação. Para n" noite. pmls.™,„„. « u, h„„. «" de amanha, Já)eloturnrfinainSerá— Precisamente às 14,15 horas, noGinásio Municipal de Guaratinguetá
teve inicio o desfile das. delegações
que compareceram à disputa do VIII
campeonato Brasileiro de Basquete-
boi Juvenil, Acham-se presentes re-
f' 

resentantes de SSo Paulo, Distrito'éderal, Minas Gerais, Ceará, Ama-
páf Pernambuco; Bahia, Goiás, Ma-ranh.toc Santa Catarina, náo tendocomparecido as delegações de RioGrande do Norte e Alagoas: A seguir
teve lugar o juramento do aüeta, es-
tando ..presente todo; .os dlsputantes.
Bastante grande fo)..'o comparcclmen-

.jto do.nfiblico que aplaudiu'bastante
as delegiições por ocasião1 do" desfile,

ps rfòls primeiros' jogos,- que se-
^iam disputados entre-Rio-Grande do^Nortc *!Estado doiRio, c.Alagoas e-Bahia,..n|o foram.realizados em vir

_- , já nedisputado o prélio entre Ceará' x SSÕPaulo, que marcará a estréia dos ban-deirantcs no certame.
JA MARCADOS OS JOGOSDE DOMINGO .

GUARATINGUETÁ, 15 (Sport Press)—. Mais uma rodada será levada a
(Continua na 3,a pág.)

e Bahia
' ¦'• ' 

>ii' , . ¦' ¦ .\'.'<n-A._ÀBE_A DE AMANHA-
*i» <j. }mm . .,..-¦
ft íja ta^de de amanhã terá nròssc-
,guimento a disputa do campeonato
iii. -basqúetebol Juvemi, com as se-
guintes partidas:Amapá-x Maranhão

Santa Catarina x Goiás
Rio Grande do Norte x Bahia
Estado do Rio x Alagoas' Todos os jogos acima são pelo toi

as notícias
na o. pagina
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MAURINHO

# Terminado o "Torneio Charles Miller", voltarão oscariocas a assistir um jogo tipicamente local a dos maisempol§antes: o clássico Vasco x Flamengo.
Esta partida que somente foi decidida a última ho-ra, |á que o escolhido era o Atlético de Belo Horizonte,

deverá proporcionar hoje, a tarde, no Maracanã, umadas maiores assistências dos últimos tempos.
Os vascaínos após ausência do país de cerca de doismeses, tendo cumprido oito jogos na península Ibérica,com êxito relativo, voltam à sua torcida que deve estaransiosa para revê-lo.

COMPLETO 0 FLAMENGO

, . Enquanto isso, o bicampeão carioca, terá oportuni*daoe de se apresentar melhor estruturado do que norecente torneio, já que sua linha, que vinha atuando
guase sempre incompleta, chegou a apresentar apenas,dois titulares, tem "chance" de, reaparecer praticamentecom todos seus efetivos. O centro-avarite fadio, um dosúltimos a retornar, será não há dúvida, uni reforço dosmais ponderáveis. *,
,i Assim sendo, o Flamengo jogará com os melhores
jogadores que dispõe no momento, já que a única res*íriçaõ que se podia fazer, é no arco, mas Anibal vemcorrespondendo plenamente e será o titular. Tomies è£R5sr_tír_*r*'DK,ginha«"'^

AUSENTE CORONEL
O médio Coronel, que teveboas atuações na Europa, estavacotado para a posição de médio-esquerdo. Todavia, no treino in-dividual de quinta-feira, empre-

gando-se com muito ardor, teveuma distenção, o que levou otécnico Flávio Costa a afastá-lodo compromisso de hoje. ¦
No trio final, não haverá alte-rações, já que a única dúvida,

SÃO PAULOxLA SALLE,
abrindo o Torneio de Caracas

'Escaladas 
as equipes parado encontro de hoje - Possível modificação
na tabela

CARACAS, 15. (Serviço especial da Asp).
Eeina grande curiosidade em torno do sensacio-
nal prélio, que será disputado amanhã no Está-
dio Olímpico, entre as aguerridas equipes do
Sâo Paulo F. C. e do La Salle.

'-.'¦ :, As duas equipes atuarão assim formadas:
; São Paulo: Poy, De Sordi e Mauro; Pé deValsa, Bauer e Alfredo; Maurinho, Lanzoninho

Paraíba, Dino e Canhoteiro.
La Salle: Sanabria, Tovar e Fernandez;

Otero, Dambrosio e Nieto; Padron, Delgado. Mi-
. loc, Padin e Basola. • ¦

PASSARAM NOS TESTES
CARACAS, 15. (Serviço especial da Asp).

O técnico Vicente Feola submeteu os jogadores

isto e, o zagueiro Paulinho, che-gou ontem pela manhã a esta ca-pitai, tendo inclusive, participa-do de um ligeiro treino.O ataque também já está es-calado, com; — Sabará — Mane-ca - Vavá — Pinga e SylvioParodi.
PERSPECTIVAS

Gino e Dino a um treinamento intensivo. Fin-da a prática, os dois players informaram quenão_sentiam mais nada. Desta forma, eles po-derão reaparecer amanhã.
O TREINO DE CONJUNTO

CARACAS, 15. (Serviço especial da Asp).Os sampaulinos realizaram um proveitoso trei-tio de conjunto, que teve a duração de noventaminutos. O técnico Vicente Feola exigiu omáximo dos profissionais. Finda a prática, o"coach" bandeirante declarou à reportagem quehavia ficado satisfeito com a produção do qua-dro, principalmente do quinteto defensivo.
Os jogadores Maurinho e Roque não in-tervieram na prática, mas eles poderão jogaramanhã.

POSSÍVEL MODIFICAÇÃO ciai da Asp-)
.CARACAS, 15 (Serviço espe-ciai da Asp.). O empresário

Doce esta tratando, junto ao Ins-tituto Nacional de Desportos, da
possível alteração na ordem dé
jogos do São Paulo, se êste tiverde regressar em face do campeo-nato bandeirante.

CEDIDOS
. CARACAS, 15 (Serviço espe-

¦ --,-,. Havíamos infor-mado anteriormente de que asnegociações entaboladas entre oNacional de Medelin e o La Salle
para a-cessão de dois ou três ele-mentos, tinham fracassado. To-davia, os dirigentes do grêmio ve-venezuelano voltaram ao assun-to novamente e agora o Nacio-nal í^olveu emprestar os jogado-res Miloc, centro-avante e Padin,mela-esquerda. Espera ainda o

clube caraquenho obter mais doisempréstimos, desta feita do Atlé-tico, de Cucutá.
O "player" Fontini informou aotécnico Vicente Feola que a equi-

pe do La Salle é muilo boa, masa imprensa está fazendo um tra-balho de despistamento. Destamaneira, achava que os sampau-linos deveriam ter a máxima cau*tela, a fim de não serem surpre-endidos.

O embate em si, promete serdos mais sensacionais e tem prin-cipalmente para os vascaínosuma • significação toda especialconsiderando a invencibilidade
iue o rubro-negro vem manten-do a quase três anos. Por outrolado, não se pode fazer uma aná-lise mais avançada sobre o Vas-

ço, ja que esteve ausente duran-te muito tempo. Com relaçãoas suas derrotas em Portugal, tu-do e muito relativo já que tevecontra si as arbitragens péssimas,segundo mesmo declararam seusdirigentes.
O Flamengo, após iniciar o tor-neio "Charles Miller" com uma•vitoria apertada sobre o Benfica,

perdeu sucessivamente para oAmérica por 1 x O e Corinthians
por 3 x O tendo a seguir ven-cido o Palmeiras por 5 x 3 e Pe-
fiarol por 2 x 1. Depois disso sómelhorou e deve se apresentar
de posse de todo seu poderio.

QUADROS
O campeão carioca atuarácom:
Anibal; — Tomires e Pavão;Servilio — Dequinha e Jor-dan; — Joel — Rubens — índioEvaristo e Esquerdinha.
i possível que Jadir e Pauli-nho atuem um tempo, aqueleno lugar de Servilio e êste no deíndio.
O Vasco com:

Victor Gonxalez; — Paulinhoe Bclini; — Jophe — Adesio eDano; — Sabará — Maneca —
Vavá — Pinga c Sylvio Parodi.

HORÁRIO
A partida está programada pa-ra às 15 horas da tarde.

Servilio, Dequinha e Jordan, a intermediária
do Flamengo para hoje

ACEITARAM OS AUSTRÍACOS
Marcada a data do jogo com os brasileiros

em Budapeste
Em face da resposta negativa

da Federação Húngara, a C.B.D.
convidou a seleção austríaca para
uma partida em Budapeste, no
próximo ano, com a equipe bra-
tllelra.

A entidade eclética acaba de
receber uma comunicação favorá-
vel dos austríacos, que a Infor-
ttaram aceitar o prélio para o
dia 22 dc abril.

Ao mesmo tempo comunicaram
«star de acordo com as bases pro*

postas c que, com a finalidade
de acertar os entendimentos, de-
verá chegar ao Bio, no dia 31 do
corrente, um emissário devida-
mente credenciado para resolver
o assunto.

A quota da C.B.D., nesse jogo,
está fixada em 10.000 dólares.

A Federação Italiana, por sua
vez, solicitou a antecipação da
data proposta, que foi 20 de abril,
para o dia 25 do referido mês,
quando os brasileiros deverão se
exibir em Roma.

SUPERINTENDENT1 'l

JOSÉ V. PORTIKHt
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GERENTE
ALINIO DE SALLEI
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DESPEDE-SE
O BOTAFOGO

IHoje, 

o último compromisso do alvinegro ao
Europa --oTentará o Banika, de Praga> in-
terromper a campanha invicta dos cariocas

em gramados tchecos —* Terça-feira,
rumo ao Brasil

BRNO, 15 (Serviço especial
da Asp.). Após a sensacional vi-tória sóbre o Spartak-Praga, oBotafogo de Futebol e Regatasseguiu para a cidade de Ostra-va, a fim de cumprir o últimocompromisso em canchas tche-cas. Desta feita a equipe alvi-negra enfrentará, amanhã, oaguerrido conjunto do Banika,considerado um dos mais for-tes conjuntos da Tcheco-Eslo-
vaquia.

NEIVALDO DIFICILMENTE
JOGARA

BRNO, 15 (Serviço especialda Asp.). O ponteiro Neivaldo,
que saiu de campo no segundo

período do encontro entre Bo*tafogo e Spartak, dificilmente
jogara contra o Banika em face;ia contusão que recebeu. O ex*trema mineiro ficou lesionadono pe e a lesão foi imediata-mente combatida. Contudo, o té»nicoZeze Moreira poucas horasantes do prélio fará uma provade campo com o "player". Ca*so Neivaldo não possa integrara equipe, Zezé lançará mão dePampolini e Ruarinho ou mes*mo de Hélio.

Portanto, somente amanhã é
que será conhecida a constitui*
Ção da equipe brasileira, isto
porque existem dúvidas a res*
peito de dois pontos.

DIA DEZESSETE, O RETORNO
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Hélio não jogará, continuando Vitor Gonzalez

DIA DE FESTA

BRNO, 15 (Serviço especial da
Asp.). O zagueiro Gerson com-
pletou mais um aniversário e
os integrantes do plantei bota-
foguense aproveitaram a opor*
tunidade para prestar ao refe-
rido jogador uma homenagem.
Assim é que depois do jantar, os
jogadores ofertaram um bolo ao
zagueiro. Vários discursos fo-
ram pronunciados. O aniversa-
riante falou pelo telefone in-
ternacional com sua esposa d.
Elza e com a filhinha Diva.

SATISFEITOS COM O
TRIUNFO

BRNO, 15 (Serviço especial
da Asp,). Os integrantes do
plantei do Botafogo de Fute-
boi e Regatas receberam o
triunfo sóbre o Spartak-Praga
como um grande sucesso, em
virtude do mesmo ter sido con-
quistado em situação muito es-
pecialíssima. O gramado, o es-
tado lamacento do campo e o
frio serviu para valorizar o
triunfo da equipe brasileira. No
início os jogadores encontraram
certa dificuldade nas jogadas,
mas com o decorrer do tempo
eles foram Se familiarizando
com os pontos principais da
cancha c já no segundo tempo,
passaram a explorá-los, com
grande sucesso. Assim, com a
cancha enlameada, os diantei-
ros alvinegros passaram a exe-
cutar jogadas à base de velo-cidade. Essa modificação trou-
xe um certo descontrole aos ad-
versários.

Vale acentuar, porém, que o
quinteto ofensivo desperdiçou
várias oportunidades, principal-
mente uma em que Garrincha,
depois de driblar toda a defesa
quis entrar com bola e tudo.
Foi infeliz nessa manobra, em
virtude da pelota ter passadorente ao poste.

O técnico Zezé Moreira, após
o encontro, teve oportunidade
de palestrar com a reportagem.
O assunto principal foi o sen-
sacional triunfo.

Inicialmente, afirmou o coach:"Gostei da produção da equi-
pe, principalmente na defesa.
Lugano está em grande forma e
êle teve oportunidade dc pra-
ticar quatro defesas difíceis, Tn-
mé está sendo um ótimo subs-
tituto de Gerson. Vem entro-
zando-se ao conjunto. Nilton
Santos aquele elemento de sem-
pre: muito cavador e técnico. E'
uma garantia para o quadro.
Orlando Maia está dentro de
suas possibilidades. Esteve mui-
to bom. Na linha média, Bob
vem demonstrando que está em
perfeita forma técnica. Ataca e
defende muito bem. Juvenal
voltou ao ponto máximo, isto é
está cm grande forma. Danilo

pode entrar a qualquer hora noquadro, pois vem apresentando
boa forma. O ataque, no entan-to, oferece, agora, uma certa
preocupação. Os seus integran-tes não estão se entendendomuito bem. Os dois "elementos:
Wilson e Waldir, ainda não con-seguiram apagar a lembrançade Vinícius e Dino. No entantoos dois jogadores estão fazen-do o possível para substituir oscraques que foram transferidos
para o "association" italiano.O ponteiro Garrincha está emsua forma máxima. Ainda ago-ra realizou uma série de joga-das sensacionais, que muito im-
Kí0110» ° Público tcheco.Waldir dentro de suas possibi-lidades. Jogou muito. Wilsoncomo sempre está sentindo afalta de cancha. Com mais ai-guns ireinos ye será de __ande
utilidade para o quadro. Pauli-nho está atuando bem. Duran-te o prélio com o Spartak —êle foi o melhor elemento. Nei-valdo vem apresentando boaatuação e durante • terceiroencontro esteve dentro de suas
possibilidades".

Interrogado sóbre a possívelconstituição do quinteto ofen-sivo, disse:"E' muito cedo, ainda, paraeu pensar nisso, Agora o queestou tratando é da conclusão
da série programada para oscampos tchecos. Quando che-
garmos ao Rio de Janeiro c queeu tratarei desse asunto. Toda-
fia, desejo experimentar a linhaformada por Garrincha, Pauli-nho, Gato, João Carlos c Nei-faldo. Farei outras experiências
pois pretendo colocar Quarcn-tinha na ponta em lugar deNeivaldo e mesmo promover avolta do ponteiro Hélio ao con-
junto. Desta maneira, somente
depois do reinicio do treinamen-
to em canchas cariocas é quepoderei resolver o assunto. Atéagora somente são conjecturas
Uma coisa é certa; o Botafogo
apresentará no campeonato ca-rioca do corrente ano um gran-de quadro, que muito poderáfazer diante dos seus, co-ir-mãos".

CONVITE DA POLÔNIA

PRAGA, 15 (F.P.). A equipe
de futebol brasileira, do Bota-fogo, encerrará a sua excursão
pela Europa defrontando-se sá*bado, em 0-.trav.-i. com a equipe
tcheca do Banika.

Um dos dirigen.es do Bota-
fogo, interrogado telefônica*
mente, declarou que não lhe
fora possível aceitar o convite
polonês. Propôs, em compensa-
ção. que uma outra equipe bra-
sileira, a do Vasco da Gama,
por exemplo, fôsse à Polônia, de1." a 14 dc agosto.

A resposta da Federação Po-
lonesa ainda não é conhecida.

TREZE IATES RUMO ÀS "MARICÁS"
Difícil um prognóstico, mas o "Nathaly",
"Procelária", "Sindbad" 

e "Analee", 
pelas

duas regatas precedentes reúnem o favori-
tismo — Uma incógnita ainda, o "Cangacei-
ro" — 0 "Correio da Manhã" acompanhará
de perto o desenrolar da disputa — Outros

detalhes
Com treze barcos prontos para A reforma ní-sse ponto foi geral. O

inici-ar a terceira reputa dc oceano;["Analee" rie Fernando Ferreira, foi
assistirão hoje. os cariocas, um cs-1 um dos primeiros a atingir essa posi-
petáculo deslumbrante, com os iates i ção. Depois o "Sindbcd" de Alcidci
se dirigindo para boca da barra ru-! Lopes, "Nathaly" de Fábio Faria
mo às ilhas das "Maricás". i Souto e mais recentemente o "Procc-

Nesta regata dc agora, tecnicamen-llária' do Fcrnantio Pimentel Duarte,
te. já se torna difícil fazer um prog-j
nóstico, já que todos os comandantes I AS REFORMAS DO "PROCELÁRIA"
dc oceano tem procurado remover tõ-i
das as deficiências que há ate pouco) Sabíamos por exemplo, que o "Pro-

j tempo impediam um andamento me-jcelária" ainda náo se encontrava to.
lhor dos iates de oceano. j . (Continua na 3.a pág.)

RONALD E FALKENBURG VITORIOSO!

^, ._.*-"* ir ¦" ~* _ -^---HB-BM-IWIJH!. ¦..*¦

Sucesso absoluto da representação bras.le.ra na rodada inaugural da zona americana daTaça Davis - Tarefa fácil para Falkenburg e vitória sensacional para Ronald Moreira -
. epito Aguero ligeiramente adoentado - Hoie, o encontro de duplas J
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ENSINO
CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1955

»

VISANDO MELHOR ARTICULAÇ40
COM 0 ENSINO SECUNDÁRIO

Projeto mandando adotar, na 5.a serie primária, os programas deadmissão elaborados pelo MEC

S2*l &L& !-° .<C.urso Primário,n» SrimÜrii!' -os Pasmas dc' exa-
^J- a^mJ^° «laborados pelo Mi-
íéS «f? ?dHcaeã0- O referido pro-jeto está assim redigido:Considerando que, pelo art. 171Oa Constituição Federal, a organizaição. do sistema de ensino nl"d™.
^l-iCderaI c?be a «¦ unidadefederativa, considerando quiOrgânica do Ensino Primári.

Complementar) da Lei Orgânica dot. Primário; considerando que os
GKKffiípar?adI,lissao aos cu«°sindustrial, agrícola ou de regentesde ensino elementar (êste aindainexistente no D.. F.) são os mes-mos exigidos para admissão ao Cur-

.: . ^o Ginasial; considerando a nece«f.Decreto Lei n"*m tóW ""1°ídade para ° ensi"° nas esco"as orro de 1946 amerS p«Êtmto ft«" SSt 
'&*&: 

de * 
"«

rnulgação da Constituição que /l" 5$E*8^**«&o ensino se-

Que a Lei

MEDICINA

r'6"»"", u" «-unsutuiçao que é dp
ÍJC„'elembí° daquele «esmo anoperdeu o caráter de obrigatoriedadePor Imp lícita e explicitamente revo!gada pela Carta Magna, íicando-meapenas o dc subsidio para cônsul!ta ou orientação geral; consta,do que. em face do éxpos o adma°J°deí LeSislativo tem atribulessuf cientes para aeetar ou não in!*!,!rtak°u_Parc.laJ?ente,_o que

cundário; considerando' que embora
Sério 

elaborad°s os programas da 5aSerie (Curso Complementar Prima-
ír*Lm° Jtmsos- «brfctureísndo otrabalho dos mestres e dos alunose nao proporcionando a estes, o ne-cessano e suficiente preparo para aadmissão ao Curso GhVasial sem pas-sar primeiro por um Curso de Ad-
2SBfc£!!!! em estabelecimentos es-

^^^^^^.^LeiOrgãni-iQuência
| (particular e portanto pago) depois

penalizados;, considerando que a ire"'" - • u'» Curso dc Admissloca do Ensino Primário; consideran-"ao que o art. 5.» (n.o 2) dmlí»!.»:;'/ •.-.• —,™ uagoi aepoismesmo Lei Orgânica do Ensino Pr" ?£ s? P/^0 Ct-Ursií Co"iPlcmentarmarm oci_h_i__;, _ '"" .f^n-lloa, acne) dA í^nnln t_.i_x_. .,Escola Primara daum u esiaoeiecia que o Curso Pri- p D p «vii "cola ™mâra da
Sí,.^?!?* "evia manter rPè?pLáCvXRe E^SS^?*articulação com os cursos ginasialindustrial, agrícola e de regentesm ensino elementar; considerando queos programas para admissão ao Cur-
Ministério de JMuirsôc SaúdiT

responsáveis pela criança que quase
bitivo o referido curso para os me-
TéSm T,2f10"dM .eeonômicamente ea'ê™ d'sso acarreta a perda de umano; considerando que* a diminui?eçao ou eliminação dc certas mate-Encerra-se hoje a VIII

Semana do Fazendeiro
„» "Seria's^ hoje' sábad°. na Uni-verstdade.Hural (Km 47 da antigaestrada Rto-São Paulo) a VIII Se-mana do Fazendeiro, certame queconta com a colaboração do Servi-Ço de Informação Agrícola e de ou-tros órgãos do Ministério da Agri-cultura alem de prefeituras muni-cipais, firmas comerciais, estradas deferro e associações, e do qual par-tiçipam 108 estudantes de Agrono-mia e Veterinária, 115 lavradores e160 pessoas de profissões diversas IClul,,. •í,;,.i,V,i"''",V'.''c'° '-"''«or aoD. programadas solenidades cons:!"t,„S,°CÍ?!J3. "niversldsde Rural,
*aminUí?a sessao de encerramento!as 10 horas, com o plantio de uma

arvore representativa da VIII <;»
ÍK,-e !.m aImôe° oferecido peladiretoria da Universidade..Durante 0 baile oferecido ontem
dos aluno? nd,"!clS d0 «UMientoaos alunos pelas famílias residen-es no qui ometro 47 aos participa"-tos do certame, foi coroada a "Ral-
nha da Semana", srta. Delma Será-

A "Rainha" foi eleita no baile ofe.1^/hd?•e5^ta;feir^.pelqdirXoído
sr.LuiE Macedo," aos lavradoresdemais inscritos na Semana

mt?h S pr°Sran"s redundaria numamelhor aprendizagem das disciplinasessenciais, (linguagem, matemS.etc. mas sobretudo linguagem que èa base de todo o ensino e está tão
.fH=Srrad>° ° sel! e^udo pela diver-sidade de matérias a aprender)-considerando que a finalidade prin-cipal da escola primária c a edu-
çaçao ntegral da criança, isto é aformação da personalidade da crin-
?f; p,eIa. educação morai, cívica, in-telectual, social, física, etc; conside-rando que na educação da criança(escola primária) como de mod" ge?
11 ^meIqu?Iquer *ra»' escolar, se íôs-
dtolíW U7" d«*lhi«SÒ" numérica,
ser à?%L?\S ímaIidades devem
II "V?™88*0 e um terço ape-nas de informação; considerando que
?Bneiaboí.âr osiPro«r»mas de admis.
ri. ÍÃ? Cu«rS0 Gj,nasial- ° Ministériode Educação e Cultura leva sempre
^l,Mnia a cidade Possível e aqualidade necessária de noções cujoconhecimento se devem exigir comocomprovação do valor de um cur-so complementar primário; conside-rando, a necessidade imperosa de dar-se ao sistema de ensino uma unida-de de doutrina uma articulação en-
£.? diferen es graus, mormente*".tre ° Primário e o ginasial; con.siderando que se a P.D.F. (SGEC-
» ?. Ií ar ,?,°m° Programas para
nl^n^0 (Curso Prilnário Com-plementar os programas de admis-
«mm S'"™0 elaborados pelo Mi-nistério de Educação e Cultura emmuito lucrarão: o ensino pela me-lhor arteulação de seus graus ílfie 2.0), os alunos, por melhor apren
. fm?^„1!deJnos5!s essenciais com aeliminação das dispensáveis, os pro-fessíres com a possibilidade de se
minínl? \ aPr,?£unda«m os ensina,mentos a Incutir nos seus alunos, ospais ou responsáveis pela possibilida-de, os menos aquinhoados pela for-tuna de verem seus filhos ou pupl-los .encaminhados, se tiverem voca-çao e prepp.ro, aos cursos secunda-
?« M.0r??e?-e aos ^"e são gratui-tos (da União ou da PDF)A Câmara do Distrito Federal re
ensino 

*£' a1'* c~ ,0s pro«"™* de
rio rnmdn,.5a- ,Sefie_. (Curso Primano Complementar das Escolas Pri™rJasda PDr serão idênticos aos
ao ViM Sr-.de ¦e,Xame de admissão
i™, G1nasial adotados pelo Mi-nistério de Educação e Cultura. Art.

cbnt7árbeVOg°U-íe ,S diSP0Sl5Ões em».

NOTICIÁRIO
INIGI0U-5E0VIICONGRESSO DA C.N.E.G.

de £51^^
auditório da Câmara de Vereadores sohfriir^s Í° 

h°ra,s' no

Em&lmmnrt-£Bgí%&5Ü&S

das algumas modiSõ^dí 2K° 
^ C°mo foram vola'

ARQUITETURA

ENGENHARIA
Noticias do D. AAviso — Está a venda no De.

as 17 horas - Teatro para Uni-vcrsltanos (congressistas). Peça: ADescoberta do Novo Mundo", dire-çao de Luiz de Lima. Local: Audi-torio do Colégio Santo Inácio parlamento de Publicações, oT hvro Rua"sã^Clemente 226 RoSS. TT1'Termodinamia" do prof. Abríh" 23/ sábado, às 15 L^^io»
nan^f, par^ UnlversiUrios. Pregador:
?:*»« Gonçalves do Amaral,bispo da Uberaba. Local: Igreja de
lio fe'sScCo°. dceentra' Larg0 de

BELAS ARTES

T -¦- Prof. Abrahão 23Isechson.

Vav}}° - ~ perdeu-se no DiretórioAcadêmico uma caneta Parker Dou-rada. Pcde-se a que a encontrou
que a entregue por favor a Angeli-«a ou ao Afrânio Barreto.
Diretório Acadêmico comunica aosalunos que a Biblioteca estará aber-ta de 19 às 22 horas para con-sulta. Outrossim comunica que a sa-la de estudos também estará à disnncipCft Aôctn,. -l.*__- i _ « . .

Noticias do D. A,

2lTmA * M»p»«>o - Atençãoalunos tio segundo ano. Os alunosque confirmaram passagens devem le-var carteira de Idertidcdc c car-teira da F. NA. A partida estámarcada para ás 7,30 horas de e-gunda-feira, dia 18 do corrente

«.. .i. Carlos Chagas

iiIVtro d* Faeu'<l«<l» Nacional dtMedicina — o colega Paulo Melloconvida os colegas interessados eracolaborar conosco para uma reuniãotUa 18, segunda-feira, às 16 horas.Nessa reunião será estudado o re-pertorio para 1955 do Teatro da Fa-culdade Nacional de Medicina
• y»™*, Importados - Encontram-seâ disposição dos colegas Interessadosno D. A. E. da Reitoria as seguin
f livros: Química - Marenzi. Fislo-logia - Moussay. Ginecologia - Mo-rales. Obstetrícia - Moragues. Serãoentregues e vendidos,aos colegas quechegarem primeiro das 13, às 16 ho-ras.
Departamento de Imprensa — AvI-samos que existem 5 lugares paracolegas e interessados em adquiriranúncios para o nosso jornal — "Tri-

buna Acadêmica" com a percetagemde 10.. sobre o preço da propagan-da arranjada."Tribuna Acadêmica" _ Avisamosaos colegas' que já estamos receben-do colaborações, e mforma de artl-gos, crônicas, poesias e outros assun-tos, para a confecção de novo nú-mero de "Tribuna Acadêmica" quesairá em princípios de agosto. As co-laborações podem ser entregues aoscolegas Nelson Madrid, Isac Novals,Arildo da Silva ou mesmo na Se-
fretaria, do Centro Acadêmico "Car-
los Chagas!'.,

Curso de Inglês -Estão abertasna Secretaria do Centro Acadêmico,as inscrições para a .terceira turmado curso de inglês lecionado peloprof. Plerre Tlnchant. Horário: 2as.,4as. e 6as. feiras em hora a sercombinada.
Curso de Iniciação Obstétrica - Dr.Guilherme Serrano -..Terá Inicio nopróximo dia 2 'de agosto; o cursode Iniciação Obstétrica, ministrado pe-lo decente Dr. Guilherme C. Serra-no. As aulas serão ministradas noHospital Pro-Matre, à Av. Venezuela.A frequncia no curso dará direitoa inscrição no concurso para Inter-nos daquele Hospital. As Inscriçõesacham-se abertas na Reitoria da Uni-versldade do Brasil e no HospitalPró-Matre.
Distintivos e Plae-LIte — Encontram-se à venda neste Centro Acadêmico.Juventude Universitária Católica -

A Juventude Universitária Católica,cooperando com o Secretariado Geraldo XXXVI Congresso Eucarlstlco In-ternaclonal promoverá algumas ativl-dades especiais para os Unlveraltá-rios, para as quais convidamos os co-legas.
O programa é o seguinte: Dia 17 -Domingo às 14 horas primeira Assem-bléla Universitária: tema — "A Eu-carlstia e o Novo Testamento". Lo-cal — Colégio da Imaculada Concel-çao — Praia de Botafogo, 266. Dia18 — Segunda-feira — âs 14 horas,segunda Assembléria Universitária.Tema — "Apostolado dos Leigos eo Reinado Eucarlstlco do Cristo". Lo-cal — Colégio da Imaculada Concel-

çao — Praia de Botafogo, 266.As Assembléias constarão de umaexposição inicial seguida de debates.Dia 22 — Sexta-feira - às 17 horas.Teatro para Universitários Congressls-tas. Peça: A Descoberta do Novo- Direção de Luiz de Lima. Local;Auditório <to Colégio Santo Inácio —Rua Sao Clemente 226 — Botafogo.Dia 23 - Sábado - às 15 Vor!s.:Hora Santa para Universitários. Pre-gador: D. Alexandre Gonçalves doAmaral, Bispo de Uberaba, Local:Igreja de Sâo Francisco de Paula -La,r«o de São Francisco — Centro,
#-iií«*femana«, brasileira de debatesCientíficos - Salvador • Bahia — ODepartamento Científico do Centro A-cadêmico "Carlos Chagas" comunica
2u.e °JX.??mana Brasileira de De-bates Científicos realizar-se-á em Sal-vador — Bahia no período de 1 a 8dc setembro. A Comissão Organiza,dora pede para que enviem os trabalhos até o dia 15 de agosto ra-zao pela qual reconheremos os mes-mos até o dia l.o de agosto. A fim

AViAÇÃO
2.° Caderno
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ENTREGUE A PRAÇA...

»nvATAEXPSSIÇí° INTERNACIONAL DE AVIAÇÃO DE TO-RONTO - Teve lugar recentemente em Toronto a Exposição In-ternacional de Ayiaçío, junto à Exposiçáo Internacional de Co-mércio, que anualmente se realiza na segunda cidade do Canadá,tendo-se revestido de extraordinário sucesso. Flieram-se renre-sentar nesse certame diversas empresas produtoras da avlfi«-"Bristol Aeroplane», «Canadair», "De HavBanS»!«F airey» «í

cante da Tchcco-Eslovaquia. Também se fizeram representar vá-rios outros fabricantes de acessórios para aviões, bem como Indús-trás subsidiárias à indústria aer.náutica. A variedade dos pw-

DECRETOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(Continuação da 7.a página do
1.° Caderno)

os situados em frente ao PalácioTiradentes.
A despeito do empenho com quebuscamos realizar tudo aquilo queera aconselhável e se revelou possí-vel, certas deficiências hão de sersentidas ou notadas, e peço a to-dos que as. relevem. A praça quea Prefeitura hoje entrega solene-mente às autoridades eclesiásticas éuma importante obra de. engenharia,sobretudo se considerarmos a suaestreita correlação com outra obra

publica não menos relevante, o des-monte do Morro de Santo Antônio,
que há multo se mipunha, especial-mente para descongestionamento docentro urbano.
,De'J1tro do plano de urbanizaçãoda Cidade, constituía ponto essen-ciai o desmonte dessa colina hlstó-rica com o correspondente aterro,de uma parte da baia de Guana-bara, e o aterrado logo se apre-sentou como solução natural para alocalização do Congresso.

Foi logo ao tomar posse do car-
go de Prefeito, por honrosa esco-lha do presidente Café Filho, queme defrontei com a extensa e com-
plexa parte que teria de caber àPrefeitura nos preparativos para oXXXVI Congresso Eucaristico Inter-nacional, que já vinham sendo pro-videnciados por sua Eminência ocardeal d. Jaime de Barros Cima-ra, e seus dignos colaboradores Ime-diatos, d. Helder Câmara e d. JoséTávora,

Departamento de Apostilas — Én- d? P?der.mos selecionar os trabalhos
çontram-se á venda no Departamen-to de Apostilas do D. A as Se-guintes apostilas: Arquitetura noBrasil, Legislação, Testes de Concre-
í?tin.™S'»to Armn<!°. Economia Po-
*£• sistePas Estrturais, Tabelasde Orçamentos, Cálculo Gráfico, Com-posição Decorativa, Tabelas Omecn
cfr^.%?ntaS'>Wem« ^e FI??:ca Mecânica, Perspectiva, Cálculo
*t 7* *olJW»wl. Madeiras, Utiliza-ÇSo de Madeiras, Teoria de Arqui-
!etUm' ? SLauÍ. e a sua Arqultetu-ra Paulo Thedim Barreto), O Neo-Platiscismo (Piet Mondrian).

Jornal do Bureau _ InformamosConcurso Laurlnda Santos Lobo
posição destes ãiüíiõs'nVsfe'"horário h °i reallzad° ontem o julgamen- ?",e " c.nconíra,à disposição

Departamento dTwbi&w2 -ti ±-5°^ ™™° °°"a«vo IS^Iffd^.L !»__W.j P=>o.
Este Departamento estará aberto pa-ra atender a venda de apostilas até4a. feira, 20 do corrente. Reabrindo2a. feira, 25 às 9 horas, Retransmi-limos aos colegas o convite que foileito aos alunos desta casa por nos

dos
D.A.Laurinda Santos Lobo", que no cor-] ° todas as informações sóbre' arente ano, coube ao Curso de pjn_ orBamzaçao do Bureau, bem comotura, havendo alcançado o prêmio lnormas Pai'a o IV Congresso N.E.A.U.cm apreço, a aluna Marly Garcia ía .rc_al'Mr-se no período de 28 deda Silveira. agosto a 7 de setembro, cm Belo

A Comissão Julgadora, constituída
Horizonte.

nfK.v.és d2, "íff,a semana Interna deDebates Científicos que deverá serrealizada no primeiro quinzena deagosto. Outrossim, comunicamos quesomente serão selecionados 10 traba-ínoa e os demais aprovados poderãoser escritos para que outro colegaclassificado entre os 10 os possa de-tender. Isto em virtude de assimo exigir o Regulamento da IX Se-mana de Debates Científicos.

LIVROS DE DIREITO À VENDA
NA UNIVERSIDADE DO

BRASIL
A Divisão de Assistência ao Es-tudante comunica aos alunos da Fa-culdade Nacional de Direito, que seencontram à venda, na Divisão deAssistência ao Estudante da Univer

Por decretos do Presidente da Re-publica na pasta da Aeronáutica fo-ram mandados reverter ao serviçoativo da Força Aérea Brasileira, omajor-brigadeiro Vasco Alves Secco eo l.o ten. Alcyr Cândido de Almei-da.
considerando promovido ao posto desegundo-tenente, o suboficial reforma-do Genesio Luna, promovendo-o aln-da ao posto de primelro-tenente;considerando promovido ao posto desegundo-tenente, o falecido primeiro-sargento Ruy Barreto Lelis;considerando promovido ao posto desegundo-tenente, o segundçi-sargento e-formado Antônio de Jesus Sarmanho,

promovendo-o ainda ao posto dé pri'meiro-tenente;
considerando promovido ao posto desegundo-tenente, o segündo-sargento re-formado Horaclo de Holanda Valen-

ça, promovendo-o ainda ad posto de
primelro-tenente;

considerando promovido ao posto dereformado Walter Dias ,Arouca, pro-movendo-o ainda ao posto de primei-ro-tenente;
considerando promovido aõ""postode segundo-tenente, o segundo-tenen-te reformado Edgar Santos Coelho,

promovendo-o ainda ao posto de pri-meiro-tenente;
considerando promovido ao postode segundo-tenente, o tercelro-sargen-

to reformado Leibnltz Bandeira deBritto, promovendo-o ainda ao postode prlmeiro-tenente;
considerando promovido ao postode segundo-tenente, o tercelro-sargen-to reformado Cartano Becarl;considerando promovido ao postode segundo-tenente, o tercelro-sargen-

to reformado Lourlval Cruxen;considerando promovido ao postode segundo-tenente, o terceiro-sargen-
to reformado Haroldo Batista do Sou-sa;

considerando promovido ao postode segundo-tenente, o tercelro-sargen-
to reformado Antônio Bodzlack, pro-

movendo-o ainda ao posto de primei-ro-tenente;
considerando promovido ad postode segundo-tenente, o tercelro-sargen-to reformado Agripino Lopes de Mo-rais, promovendo-o ainda ao posto de

primelro-tenente;
Resolvendo promover ao posto demajor e, neste posto conceder trans-ferêncla para a reserva remuneradada Aeronáutica ao capitão de Infan-tarla de Guarda Walter de Mattos;Considerando agregado ao Quadrode Oficiais Médicos do-Corpo de Ofi-ciais da Aeronáutica, o capitão Se-bastião Jorge Brown.
Resolvendo tornar insubslstente odecreto que promoveu à graduaçãode talfeiro do primeira classe, o tal-feiro de segunda classe reformadoPedro Aguiar.
Reforma "ex-officlo" o primelro-te-nente mecânico de avião João Fran-cisco Lucas.
Promover ao posto de prlmelro-te-nente, o primelro-tenente graduado eos segundos-tenentes Francisco Hardye -Benjamln- Campos Valadares Fim-tenele.

NOMEADO COMANDAM-
TE DA 2.a ZONA AÉREA

o brigadeiro Ismar P, Brasil

so intermédio pela Juventude Uni-^dos Professores Quirino Campofiori- V ?. , tos de 19M - ° Diretório'sidade do Brasil (Av Pasteur Jini
irem to. Henrique Çavalleiro c Augusto SSSte l°m"?Ící qUe abriu os ?té .? dia 20 d* Julho, os seguin-versitaria Católica, para participarem.  „ .- ...........dos atos do 36.° Congresso Eucaristicoj Marques Júnior, sob a presidênciaInternacional. do diretor, prof. Alfredo Galvão, deu

São os seguintes atos dedicados es- •nic,io ao ,concurso n" d'a 20 de
pecialmente aos universitários' »J.° p'p" 1,avendo ° tiesenvolvlmen-

Dia 17. domingo, às 14 horas —! to ° mesmo- se processado em quin-
Assembléia Universitária. Tema: "Al20 <I!) sessõcs-
Eucaristia e o Novo Testamento". Lo-cal: Colégio da Imaculada Concei-'
ção — Praia de Botafogo 266; dia18, 2a. feira, às 14 horas 2a. As-sembléia Universitária. Tema: "Após-
tolado dos Leigos e o Reinado Eu-
SürS„__ Crist°"- Local: Colégio Idencíaí da C.E.B. fará realizar um
iJll ™ 

Conceição-Praia de baile, em homenagem aos universl-iint,ifnpn .r,fi As_ assembléias cons- tários que or. nos visitam.

A FESTA DE HOJE NA CASA
DO ESTUDANTE

Hoje, às 20 horas, o setor resi-

escaninhos de madeira, pertencentesaos colegas que formaram em 1954,guardando o Tnuterial devidamentearrolado no almuxarifado. Este ma-terial poderá se recolhido até o din15 de agosto de 1955, após o que°#. • A:. |n,corP°ranS a seus bens.t-urso de Concreto Armado — Como prof. Dilson de Miranda às 2as4as, e 6as. feiras das 9 às 10 ho'-ras.

Botafogo 266
tarão de
guida de debates;* dia' 22, 6a. feira, questras

„.< íso „de Mecani<:a - Com o prof.Otávio Sarmento de 2a. a 5a. fei-ra das 8 às 10 horas.Curso de Higiene da Habitação —
Íar,5,0 

'd.e 
Wa;;expõsíçarin^^ or.1^, aulas 

/.««o inicio no dia 25,uas b as io horas. As aulas serão
! ministradas pelo prof. Maurício Sued' Curso de Insolação — O prof. Ar-naldo Abaurre iniciou seu curso dc.insolação c aplicação do gráfico. As
|aulas sao ministradas às 3as. e 5as,
[feiras das 8,30 às 10,30 horas. Inseri-i Ções no D. A,

j Arquitetura no Brasil — Ô cole-
igia ?oOSo representante àe Turma

rnit?SrÚ\? 'W0 ^deral doclc ms' ja tcndo tid0 várias deno-qSe.q pmo 
^ a0S lnteressados

Colégio . Franklin Delano Roosevelt,'minações: Ginásio Nacional, Ginásio-' -
desta captial, em virtude de irregula-ilbituruna. e, finalmente, Franklinridades comprovadas através dc vá- j Delano Roosevelt. Através de gestãonos inquéritos administrativos. de seus diversos proprietários ficouit

Cassada a inspeção federa! ao Colégio
Deíano Roosevelt

.„ m 7- • »» seguin-tes livros: Teoria do Estado — Pe-dro Calmon; Instituições de Econo-
fft i.Po,itíca ~ Buys de Ba"os;Direito Romano — Wandick Nobre-
ga; Introduçãu à Ciência do Direi-to — Hermes Lima; e Código Ci-

DECRETOS DO PRESIDENTE

A medida foi solicitada ao presi.'provado pelos inquéritos administra-

e entrega dos traba-lhos de levantamento das residên-cias, será até fins de setembro. E'necorsaria para apresentação dêsteo: Plantas baixas, cortes, fa-
dente da República, pelo ministro daL.., ,,„„ „„,„ , , ,Educação e Cultura, professor Cán-Í tro d<?9 ?)m«« ?Snpnre'n,íntíve den-
dido Motta Filho, tendo o chefe doilr"S?L-mtes da.conveniente c im-
Governo atendido à mesma. KrÜtLS'"üS*'ftil948 •""

O referido colégio, atualmente, nSo "KSft como nidôneo pa-
dispõe dc sede para seu funciona- ra tals íunçoes' Em 1951 novas ir"
mento e seus alunos foram trans- rogulandades levaram á instauração
feridos para nutras escolas. Depois dc mais oulro inquérito administra-
de uma série de transações, sua pro- llvo' 1ue concluiu pelo fechamento
priedade, pelos resultados dos inque- d" Colégio, a bem da moralidade
ritos instaurados, é controvertida. Di- [educacional, o que não chegou a ser
ante da situação irregular, faltando efetivado. 1. .nt*r«««iiri«.~ a*í\Z~Z" 7." —
ao estabelecimento os elementos in-i Logo a seguir foi objeto de des- Baria"T D P 

"' '
dispensáveis a sua existência — pejo judicial, por falta dc cumpri-! Secretaria do Diretório Acadêmicoprédio, organização e alunos - so-mento dc dispositivos do contrato de- Comunica que desenvolverá nor-
ímííi,in0.n~™™° ."V*""*™. .".locação, c falta de pagamento dos'malmente seu expediente durante ximediato encerramento dc suas ativi- respectivos aluguéis. Desde então sciperíotío de férias de julho para to-dades como colégio sob inspeção fo encontra sem sede própria, tendo !üos os alunos. P0eIal-„ .. ;ocasionalmente funcionado cm de-O Colégio que vem de ter suas ] pendências de outros estabelecimen-atividades encerradas funcionava des- tos.

detalhes ecobertura. En:c no D. A. á disposição dosw j papel milimetrado que seráutilizado para croquls. O papel pa-ra execução do trabalho definitivoserá fornecido pela cadeira. A esca-ia deverá ser 1:100. E' necessário pa-ra melhor apresentação do mesmouma fotografia.
Curso de Maqutte — O D. Apretende dar início a um curso deMaquete na Praia Vermelha. Os co

Relações Humanas e Relações Públicas
18,° CONGRESSO NACIONAL

DOS ESTUDANTES
Atendendo a uma solicitação da

n,„n(„ m,i • , , Uniao Nacional dos Estudantes, oquanto mais ajustada e uma pessoa tanto mais compreende a si mesma .presidente Café Filho autorizou fôs-
S„ ?LmJ, /«„.. aJus,an'cnt0 é alcançado através o curso de Técnica sem dispensados d0 ponto todos osdc Chefia, Liderança c Relações Humanas. servidores públicos federais c autár-o programa deste curso livre para ambos os sexos sc assemelha ao^'005. estudantes, que participaremdc cursos congêneres dc tíarvard Unlverslty c consta dn duas partes - «s trabalhos do 18? Congresso Na-cientifica e técnica. Na primeira o estudante c conduzido dc modo a cional d°s Estudantes, a se realizarque possa aprender os fundamentos biológicos, sociolósicos c psicológicos dc 20 a 27 -
«le sua personalidade para auto-analisá-la dc acordo com modernos mé-;do dc Belémtodos de pedagogia, meio rápido para estabelecer paralelo entre a per-'tonalidade de chefe comum e a personalidade do chefe iider. Entre outros1assuntos estudam-sc psicologia social, grupoterapia, exame de pcrsonall-1dade, manejos de ordens, criticas, elogios, queixas, reclamações, emoções!e desequilíbrio emocional. Êste curso que propicia verdadeira reformaibásica da personalidade c fornece a técnica para lidar com pessoas ouauxiliares dc modo a obter rendimento, harmonia de equipe, relaçõesgrupais, relações publicas, cooperação c amizade, tem suas matrículasabertas na secretaria da Faculdade dc Serviço Social do I B R H à Av IGraça Aranha, 81 - 12.» andar. As aulas serão ministradas cm 

"horário 
!pllno e Dança Clássicanoturno duas vezes por semana. — Tels. 28-0615 c 52-3599.

O presidente da República assi-
nou os seguintes decretos:

na pasta da Saúde — concedendo
aposentadoria a Eurico Pedro de Je-
sus na função de servente, refe-
rência 20; e,

na pasta da Justiça — nomean-
do Niizardo Carneiro Leão para exer-cer as funções de substituto da
juiz do Tribunal Regional Eleito-
ral do Estado de Pernambuco;

reconduzindo o bacharel Alfredo
Vieira Lima ao cargo de suplente
de juiz do Trabalho presidente da3." Junta de Conciliação e Julga-
mento de Salvador;

tornando sem efeito o decreto de20 de maio do corrente ano quenomeou o bacharel Danilo Domin-
gos de Carvalho para exercer, inte-rmamente, o cargo de Procurador
da Republica de 2." categoria, noEstado de Mato Grosso, durante oafastamento do respectivo titular
Oscar Correia Pina;

declarando que Marilia Leal Fon-seca Furbian nascida nesta capital
a 18 de fevereiro de 1928, perdeua nacionalidade brasileira por ha-ver adquirido voluntariamente ana-cionalidade argentina; e,

declarando aposentado, compulsó-
riamente, a partir de 10.7.55, Anlô-nio Cícero Galvão, no cargo dc cs-criváo da 5.» Vara de Família daJustiça do Distrito Federal.

FESTA HOJE
no Clube dos Suboficiais

e Sargentos
O Departamento Recreativo do Clu-be dos Suboficiais e Sargentos daAeronáutica realizará, hoje, um bal-le dedicado aos seus associados esuas famílias,

.0 traje será de passeio completo,nao sendo permitido saia e blusa.Conforme fora programado deveriaser prestada uma significativa home-nagem ao brigadeiro Henrique Fleiuss,
presidente eleito do Clube de Aero-náutica e comandante da Escola deAeronáutica dos Afonsos. Entretantoatendendo a uma solicitação do ho-menageado ficou aldada ''Sine dia".

QUER QUE AS COMPANHIAS
SEJ

Confirmando a notícia que di
vulgamos em nossa edição de an-
teontem foi exonerado das fun-
çoes de Comandante da 2a Zona
Aérea, com sede em Recife, omajor-brigadeiro Luiz Leal Netto
dos Reys e nomeado para subs-
titui-lo o brigadeiro Ismar Pfaltz-
fraff 

Brasil que era subchefe do
stado Maior da Aeronáutica.

AVISO AOS AVIADORES
Através do aviso n. 136, de  ~~..

ontem a Diretoria de Rotas!era lalsa modéstia — a fé nas nos
Aéreas divulgou as seguintes in-8!8 P^P»811 lôr,CM- Desejo pedir a
formações: latenção dos cariocas para os bene-

Ilhéus — PUta Ho oromo ««. íkl?s.,qUe ° XXXVI Congresso Eu-
ze/K e nSfimprSêl?11 ***" IaternacIonal está trazend0

Mapa, — Pista cinco/vinte etres impraticável.
Nata! — Radiogoniômetro, prefixo ZWNT 2, freqüência de 2875

quilociclos, e ZWNT, freqüência
de 2875 quilociclos, para o Ser-
viço Mov ellnternacional, em
funcionamento, em caráter expe-
rimental.

..Ao assumir, primeiro perante asautoridades eclesiásticas e em segui-da perante a opinião pública, o com-
promisso de executar a tempo e acontento essa tarefa, nem de longesubestimei o vulto das responsabili-dades dal decorrentes. Más àquelaaltura já havia eu organizado a mi-nha equipe de colaboradores diretos,recrutados no próprio funcionalismo

da Prefeitura, e ao mesmo tempo,
pertencendo também a esse funeio-nallsmo, já conhecia os valiosos re-cursos com que iria contar no to-cante ao elemento humano. Ao as-sumir tal compromisso eu sabia quepoderia íazé-lo, como íiz, em nomede tAda a administração e de todoo quadro de servidores da Prefeitu-ra. Esperava, outrossim, fazer jus,ao imprescindível apoio do governofederal, da Câmara dos Vereadores,do Tribunal de Contas da Prefei-tura, de todos os setores do po-der publico, enfim, dos quais pu-dessem depender quaisquer providên-cias necessárias para o maior êxitodo Congresso. Confiava, ainda, nacapacidade e no espirito de coope-ração dos nossos empreiteiros deobras, de que já tivera provas emfases anteriores da minha carreira

de administrador,, e sobretudo duran-te a minha passagem i la Secreta-
ria Geral de Viação e Obras daPrefeitura.-Por último, finhá á convicção" de
que a nossa população inteira es-taria a postos, pronta a colaborar
para que o Rio de Janeiro nfio de-cepclonasse aos que o distinguiram
com a escolha para sede de tio
magno conclave. Apraz-me decla-
rar de público que a minha expec-tativa se confirmou plenamente e
que pude graças ao decidido e per-manente apoio de sua Exa. o sr.
presidente da República, contar comtodos os elementos de que necessi-
tava para levar a bom termo adifícil mas nobre e honrosa mis-sfio que as circunstâncias me con-fiaram.

Cumpro com satisfação o deverde manifestar meus sinceros agra-
decimentos a todos os que assimcolaboraram para que a Prefeitura
pudesse sair-se bem da dificil em-
preitada. Dentro do ingente traba-lho de equipe realizado, nfio há co-mo destacar este daquele, o grandedo pequeno, o técnico especializado
do modesto operário, porque o alen-tador resultado, mercê de Deus atin-
gldo representa, acima de tudo, ofruto de um trabalho comum, a quejamais faltou — deixai-me dlzê-lo

c dade «5, matéria de obras eserviços públicos, sem falar no ex-traordinário alcance espiritual de uma
£Vr«nd°!a co«*SSo de fiéisdo Brasil inteiro e de todo o mun-do..Já me referi ás obras que fo.ram abreviadas pu intensificadas pormotivo da realização do Congresso«sücp. Cumpre também Sem conta que mesmo aquelas desti.nadas especialmente ao' Corressepassarão, em seguida, a constituirvaliosas aqulsiçSes dó nosso acer-vo urbanístico; e aqui nenhum exem-pio poderá ser mais sugestivo oueo desta monumental praça, onde aseguir terá a cidade outro belo nar-que público. *

Decerto não serei eu, engenheiroe administrador, quem poderá me-lhor dizer, dos aspectos espirituais •morais do acontecimento cujos pre-paratiyos ora se ultimam. Ao ladodos dignos e, virtuosos prelados bra-sileiros, príncipes da Igreja do mun-do inteiro, grandes nomes do clerouniversal e luminares do laicato c*.tôlico irfio presidir cerlmBnlas emque as verdades eternas e os princi-pios fundamentais da nossa religiUoserão postos na devida evidênciapara inspiração de todos nós.
Entretanto, seja-me lícito ressal-tar numa virtual profissão de ¦ fé,que a técnica e a administração

por mais materiais ou objetivas qu»se apresentem, nfio se apartam nun-ca dos valores que a doutrina cris-tá consubstancia e que o Trigési-mo Sexto Congresso Eucaristico In-ternacional se destina a exaltar maisuma vez.
Quero reiterar' também a minhi"*fo de que o sentido deMÍconcentração, a finalidade do con-

^Ve e,A& s,Ua na*ureza hão de terconcorrido, imperceptível mas pode-. '
rosamente, para a concretização do
S-desej0x uhânime de prepanarcondignamente a Cidade".

oOo

OS AGRADECIMENTOS
DO CARDEAL

D. Jaime Cámará, ao receber %Praça, agradeceu ao prefeito e a to-
h$L °,l 5,eus auxiIlar«. Inclusive aostrabalhadores que colaboraram noempreendimento, abençoando as mfiose a mente de todos aqueles que
SíSSife^A para 1ue a imponen-
ím ^ aÇa do, Con8resso íflsse a rea- '
lidade que é. Distribuiu bênças no-minais ao prefeito e seu secretárioassim como ao Superintendente dodesmonte do morro de Santo Anto-nio, terminando suas breves palavrascom um incentivo à fé cristã queiria ter rm realização do tXXVlCongresso Eucaristico Internacional •
d1aalSnofBreasií!em0nSiraCSo ^Pcorrf.

NOVA YORK, 15 (U.P.) _ J, Pe-ter Grace, presidente da empresa deaviação "VV. R. Grace e Co.", estáInteiramente de acordo" com a acu-saçao feita contra le pela "Pan-Ame-
rican World Airways" de que pro-cura converter a "Pan-Amerlcan-Grace
Airways" ?Panagra) em concorrenteda "Pan-American".

Grace manifestou que se opôs a
que a "Pan-American" participasse deum acordo que concederia â "Pana-
gra" uma Unha direta de Nova Yorka Buenos Aires, precisamente paraque as duas companhias de aviaçfiosejam competidoras. "Competições des-sa natureza" — acrescentou — "são
as gue propugna a Comissão de Ae-ronáutlca Civil (C.A.B,!".Os pontos de vista da "Grace" sô-bre o assunto estão contidos em umacarta que seu presidente dirigiu an-te-ontem ao presidente da CAB.A "Pan-American" quis fazer parte do acordo sôbre a linha NovaYork-Buenos Aires, assinado entre a"Panagra" e a "National Airlines".A Panagra" não concordou com apretensão da "Pan-American" e estaa acusou perante a CAB de quererconverter-se em concorrente dela.N. da R. O interessante nessa com-

petição é que a "Pan American" ea "Grace" são proprietárias, cada uma,exatamente de 50,í das ações da "Pa-
nagra".

Chamamos atenção dos leitores danoticia que divulgamos nesta Secçãono sábado passado, dia 9, sob o tltu-lo "Nova Modalidade — intercâmbiode equipamento".

Novo "Canberra"

Segue para a Suíça
O representante geral da "Swissair"

em nosso pais, sr. A. t. Ruttlmann,segue hoje para Zurique, acompa-nhado de «ua espflsa, em avião dacompanhia.
Declarou-nos o sr. Ruttlmann queespera no próximo ano dispor a com-

panhla de dois serviços semanais pa*
íi„°-.n0!S0 País e empregar aviões"DC-7C" recentemente adquiridos nosEE, UU..

WASHINGTON-NOVA YORK
E M35 MINUTOS

0"The Paris", avião francês a tur-bina, planejado e construído pela"Morane-Saullnler" que se encontranos EE. UU. em voo de demonstra-
Ção, a cargo da "Beechcraft", quecomprou a licença de fabricação, ten-do a bordo o piloto chefe da fá-brica e como passageiro o sr. Mau-rlce de Murvllle, embaixador da Fran-
ça na América do Norte, levou 35minutos de Washington, DC a NovaYork, N. Y. batendo assim um re-corde para aeronaves civis entre es-sas duas cidades.

DADA AUTORIZAÇÃO
à "Varig" para sobrevoar

SERÁ' INAUGURADA
AEXPOSpDE •

QUITANDINHA
Com a presença de altas autorida-des federais e estaduais, será inau-

«orada, hoje, sábado, dia 16, às16 horas, em Quitandinha, a la, Ex-
posiçfio de Indústria, Arte e Hlstó-ria, promovida no Hotel Quitandinha
pelo Governo do Estado do Rio,com a colaboraçfio da indústria na-cional e de órgfios estatais í para-estatais. .

A mostra de Quitandinha oferecerá
ao público oportunidade de conhecer,
não somente o desenvolvimento da'
produção do pais, mas também asmais recentes novidades mundiais dtalguns ramos desse setor económl-
co.

SUmultâneamente com a la, Éxpo-
siçfio de Indústria, Arte e História,
funcionará o Museu de Cera fran-
cês, de E'dart, e várias mostras daarte, entre as quais o Museu An-tônio Parreiras com a totalidade de•ua» telas, a pinacoteca do solar dolArizlos, em que figuram quadros deCézane, Rochambeaux, e outros mes-tres e todo o material da II Bie-nal de Arte Moderna, de Sfio Pau-
lo.

Participação nos lucros
VAMOS ENFRENTAR UMA EXPERIÊNCIA

TSm prosseguimento à série pelo motivo apontado, não se

os Estados Unidos

0 EMBAIXADOR DE PORTUGAL
VISITOU 0 MINISTRO

DA JUSTIÇA
O ministro da Justiça, sr. PradoKelly, recebeu, ontem, a visita de

 cortezia do embaixador dc Portu-27 do corrente na cida- gal, acreditado junto ao nosso ao-i"« Estado do Pará. vèrno, sr. Antônio dc Faria

GINÁSIO PÁDUA SOARES
(37583)

ST. PETER'S SCHOOL
INTERNATO

PETRÓPOLIS
CURSOS: PRIMÁRIO c ADMISSÃO AO GINÁSIO - Meninos de7 a 12 anos. Ensino do inglês o alemão, por professores natos. Ex-«lente alimentação. Educação Física c jogos diários. Campos de Es-

P2.rí.eí,.^Pis,ci,na _ Cinema - Televisão - Play-ground. NÚMEROLIMITADO. Início das aulas cm princípios de agosto.
INFORMAÇÕES: K. Visconde de Uruguai. 144 - Fone 4576Caixa Postal, 145 — Valparaiso — PETRÓPOLIS

ANTES DE MATRICULAR SEU FILHO VISITE O COLÉGIO.

TEL. 38-4131
Admissio - Primário - Jardim de Infância - Inglês - Francês -,„ . „,„., rl...... Beli ,ltuaçSOi ótlmo cllma VonduçíotrôpriT

(36650)

INTERNATO MODELAR
EM PETRÓPOLIS

Proporcione a seu filho uma educação completatriculando-o no tradicional '

LONDRES, 15 (B.N.S.) - Comple
tou suas primeiras provas de vôo umnovo modelo do bombardeiro a jato"Canberra", destinado ao reconheci-mento aero-fotográflco em vôos delonga distância e de grande altitude.O "Canberra-9" é um aperfelçoamen-
to do avlâo "Canberra-7" e a prln-cipal alteração consiste no maior ta-manho das asas, o que lhe permitesubir c navegar a altitudes clevadis-slmas. As asas entre a fuselagem eos motores foram estendidas e a en-vergadura foi aumentada para 30,48ms.1,21 ms. mais do que o modelo sé-rie 7. Os motores "Rolls-Royce, Avon"de que dispõe são ainda mais po^tentes que os do seu antecessor.

DIVULGOU SEGREDOS

(38293)

Cursos
INSTITUTO CARLOS A. WERNECK

WASHINGTON, 15 (F.P.) _ pe|aterceira vez, uma revista jponesa,"Aireview", citada pelo jornal ame-ricano "American Avlatlon Daily" pu-blica detalhes sôbre aviões america-
nos, considerados sigilosos pelas auto-ridades militares americanas.

Afirma a "Aireview" que um dos
protótipos de caça mais recentes de
que dispõe a aviação americana, o"Lockecd XF-104" atingiu, por duas
vezes, uma velocidade duas vezes maiordo que a do som, ou sejam 2,250kms.. Ao mesmo tempo, — sempresegundo* o "Avlatlon Daily" — A "Al-

Irevlew" publica uma ilustração oma-| "XF-104" que o jornal americano qua-lllfica dc "95'; correta".

Recebemos ontem cpmunicação deWashington, D.C. Informando de quea CAB (Civil Aeronáutica Board) ha-via concedido autorização á VARIGa voar a Nova York e Washington
D. C.

A "VARIG, inaugurará sua nova li-nha Brasil-EE. UU. no próximo dia29 conforme já divulgamos.

Desastre no México
OAXACA, (Míxieo) 15 (U.P.) - Umavião de passageiros que voava deAcapulco para esta cidade caiu nasmontanhas situadas no oeste do Mé-xlco, morrendo em conseqüência 17

pessoas.
A notícia foi divulgada numa la-cônlca mensagem recebida da aldeiade Mlxtepec, nas montanhas, e data-da de ontem.
E' possível que o avião tenha si-do alcançado por uma tempestade e,em conseqüência, se tenha chocadocom a montanha, em virtude da fal-ta dc visibilidade.

de debates que têm sido trava'
dos no Conselho Técnico da
Confederação Nacional do Co-
mércio sôbre o problema da
participação dos empregados nos
lucros das empresas, o sr. Dá-
rio de Almeida Magalhães, na
ultima reunião daquele órgão,
realizada sob a presidência do
sr. João de Vasconcelos, pro-nunciou conferência abordando
aspectos da questão.

Indicou que nos países de or-¦ganização proletária mais evo-
luida e de massas trabalhado-
Xas mais afirmativas nas suas
(reivindicações, nota-se deainte-
resse dos trabalhadores por tal
conquista, que não é apoiada pelas correntes mais radicais, exa
tamente porque quebra a uni-
dade da frente proletária, afrou-
xa o espirito de reivindicação
de melhores salários e atenua
o ânimo combativo da massa
proletária que, participando dos
lucros das empresas, adquire
pelo menos a ilusão de se tor-nar capitalista.

Prosseguiu afirmando que,

SUBVENÇÃO À FACULDADE
de Filosofia da Pontifícia

Universidade Católica
de São Paulo

O presidente da República san-cionou lei autorizando o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério
da Educação e Cultura, o crédito
de dois milhões e quinhentos milcruzeiros para pagamento, no exer-
cício de 1954, da subvenção con-cedida à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de São Bento,da Pontifícia Universidade Católi-ca de São Paulo.

podia caracterizar a medida co-mo revolucionária, mas, ao con-tráno, como medida de conser-vaçao capitalista destinado A
promover a harmonia entre o ca-
Pitai e o .trabalho, e associar, nabase do interesse comum, os fa-tores essenciais da produção. A
participação nos lucros estavana linha da política social daIgreja, e na Constituinte de1946 encontrara o apoio dos es-
pintos mais conservadores ecautelosos, ao mesmo tempo quenao despertava interesse caloro-so da parte dos representantes

das correntes- políticas maisavançadas. "A medida tem sua- -
inspiração no propósito de di- 

'¦¦
nunuir aos olhos do proletária- '
do os aspectos egoísticòs ou '
odiosos do capitalismo ortodo- !xo,. reduzindo a tensão da luta '
social. Nao é uma medida des- ;tinada a promover o enriqueci-
mento do país, mas de políticasocial. "

Primário, Ginasial, Científico, Comercial
Aceitam-se transferências

Inlernaío — Externato — Seml-lnternato
Av. 15 de Novembro, 264 — Tels. 28-67 e 34-10

PETRÓPOLIS - EST. DO RIO

Rota Amazonas
BOGOTÁ, 15 (F.P.) _ interrogado

sobre a possibilidade de ser empre-
gada a rota do Amazonas pelos aviõesda Unha aérea nacional "Avlanca" opresidente da empresa, sr. GregórioObregon, disse: "Por ora, não pensa

Boletim do I. B. Aer.
Recebemos o Boletim do Institutosantes artigos técnicos de aviação des-Brasileiro de Aeronáutica (número 6,ano ni) contendo diversos e lnteres-tacando-se o "Asas retas e finas" deautoria do cel. av. eng. aer. JoSoMendes da Silva.

Para facilitar as remessas
postais aéreas

MIAMI, 15 (R.) — Processamento
mais rápido das remessas postais aé-reas inter-contlnentais está sendo es-tudado por delegados de qulnie com-
panhlas aéreas internacionais, aqui.Nove países latino-americanos e qua-tro cidades norte-americanos estão re-presentadas na reunião, convocada pa-ra organizar um comitê que coope-re com a União Postal tias Amerl-cas e Espanha para facilitar a tro-ca de correspondncla entre as Ame-canas. O volume postal na Américaestá aumentando em virtude da ex-

ÓRGÃO E CARRILH9ES
para Igrejas em São Paulo

e Campinas
O presidente Café Filho sancionou

leis que concedem isenção de direi-
tos de importação e taxas aduanei-
ras, exceto a taxa de previdênciasocial — para o órgão encomenda-
do a Fabrica Bambieri, de Milão,
Itália, destinado à Igreja N. S. do
Carmo, em Campinas; e 5 aparelhos
de lançamento, 6 aparelhos de ba
dalada, 1 dispositivo para as 3 Ave^
Marias, horas e quartos, 1 disposi-
tivo de dobre de finados e 1 qua-dro de comando, destinados à Igre-
ja N. S. do Brasil, de São Paulo,
adquiridos por Intermédio da fir-
ma francesa I/Angelus Electro Au-
tomático.

mos em utilizara sse caminho. Po- pansão do comércio e das viaeeni
0545) 7ll&7d"e°riag^^ tod° o hemisfério

CR$ 13,721,490,00
à disposição do governador
do Território do Rio Branco

O ministro da Fazenda, autori
zou o Banco do Brasil a colocar
a disposição do governador do Ter-
ntório do Rio Branco, a débito do
Tesouro Nacional na conta "Despe-
sa da União", a importância de
Cr$ 13.721.490,00, correspondente ao
terceiro trimestre das dotações con-
signadas àquele Território, na Ver-
ba 1 — Pessoal, 11 — Pessoal Per-
manente, OI — Vencimentos do
Pessoal Civil, do vigente Orcamen-
to Geral da União.

Mostrou, a seguir, a extrema
dificuldade de se regular o as-sunto através de uma lei geral,dada a multiplicidade dos ti-
pos de empresas e as condições
de trabalho de cada uma.

Passando a analisar o textoconstitucional, considerou vá-rios problemas pelo mesmo sus-citados,_no que diz respeito idefinição de lucros, para efei-to da participação do trabalha-
dor, a necessidade de assegurar
a estabilidade econômica dasempresas. Sustentou que a par-ticipação direta determinada
pela Constituição deve ser emdinheiro; que o trabalhador par-ticipa dos lucros e não das per-das; que na expressão constitu-
cional trabalhador estão com-
preendidos os que servem a tô-das as empresas, no sentido am-
pio, inclusive o trabalhador ru-ral; que o critério de distribui-
çao dos lucros deve atender aotempo de serviço, à assiduidadee à produtividade do trabalha-
dor, para compensar a sua con-tribuiçao a participação dos lu-cros que se associa.

Terminou por acentuar quevamos enfrentar uma experiên-cia que deve ser conduzida deboa fé e espírito de compreen-
sao.

NOVOS HORÁRIOS DO SERVIÇO
DE COMUNICAÇÕES DO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
O Serviço de Comunicações doMinistério da Fazenda informa:

,"No intuito de melhor atender ao
publico, os guichês do Serviço de
Comunicações do Ministério da Fa-
zenda estarão abertos, diàriamen-
te, a partir das 9 às 17 horas,
exceto aos sábados, cujo horário
será de 9 às 12 horas.

Para evitar aglomeração e filas,
o sr. Carlos Genofre, chefe do alu-
dido Serviço, solicita ao público, pornosso intermédio, que coopere, com-
parecendo aos guichês. preferente-mente, nas horas iniciais dos tra-
balhos naquele setor.

Visando a maior comodidade do
público será inaugurado, em br»-
ve, um sistema de informações te-
lefônicas, que reduzirá a aíluncii
aos guichês e evitará consequen-
temente os sacrifícios impostos aos
interessados no andamento do» pro-

I cessos".
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MARIA HELENA, A CAMPEÃ

, Ci

Confirmando o seu favoritismo* a estrela carioca 2ol^!f*.^™<?«.« «***.
levantou o título juvenil do Campeonato Infanfo-
Juvenil Carioca de Tênis - Duas grandes surprê-
sas na rodada de ontem — Amanhã* o encerra-

mento do certame - As finais de boje

——- — — — _w - * — -i_i__u JUUiUt, fll"
cançando assim um dos mais expres-
slvos sucessos de sua carreira. En-
quanto Isso Klaus Thurm, em dispu-
tadísslma ''negra", acabou por ven-
cer a Ronald Barnes, assegurando,
assim, -um panorama completamente
diferente para a decisão do titulo.

MARIA HELENA, A CAMPEÃ 
'

O problema do petróleo
Refinarias à beira

r m m

Conforme era amplamente espera-tação apresentadas no decorrer delo, a rodada de ontem do Campeona-
to Infanto-Juvenil Carioca de Tênis,
promovido pela Federação Metropo-
litana de Tênis e em realização nas
quadras do Leme T. C, alcançou o
mais pleno êxito, podendo-se mes-
mo afirmar que chegou a superar
toda e qualquer expectativa. Assim
• Que, além da renhidez e movimen-

todas as provas levadas a efeito, o
público foi ainda beneficiado com
duas grandes surpresas, quais sejam
as derrotas do campeão brasileiro
Frederico Muniz (de Pernambuco) e
de Ronald Barnes, antecipadamente
apontados como os favoritos para a
final da prova de simples juvenil.Coube a Jorge Lemann a glória de

Ronald e Falkenburg...
Aguardada com ansiedade pelo pú-blico esportivo brasileiro, principal-mente os amantes do esporte da ra-

quete, somente às últimas horas da
noite de ontem, chegou ao nosso co-
nhecimento a notícia com os primei-ros resultados da primeira rodada da

<¦ zona americana da disputa -da Taça
Davies do corrente ano, a qual, cen-
forme havíamos divulgado, reunia em
Havana as representações do Brasii
« de Cuba e em Chicago (EUA) as
equipes do México e da Austrália.
Quanto a êste último jogo. não havia
dúvidas quanto à vitória dos austra-
lianos, considerados muito merecida-
mente como os maiores favoritos do
certame, em que pese a vitória dos
norte-americanos na temporada an-
terior.

No que ee refere, entretanto, à pe-
leja entre cubanos e brasileiros, ha-
via multas preocupações, em face
também do estado de saúde de Pc-
pito Aguero e das informações vin-
das de- Cuba e que davam Ronald
Moreira como ainda muito "moço"
para um comprimisso de tamanha res-
pohsabllidade. Felizmente, porém,' nem o'..;'et;ado de saúde de Fepilo
Aguero'inspira maiores cuidados, nem
Ronald Moreira confirmou as otimis-
tas previsões dos cubanos. E desta
íorma o Brasil conseguiu uma van-
tagem considerável nesta primeiraetapa da disputa contra os cubanos,

•' convindo acentuar que enquanto Bob
Falkenburg triunfou folgadamente,
como. se verifica pela contagem da
sua partida, Ronald Moreira álcan-
çou um resultado verdadeiramente
expressivo, pois defrontou-se e triun-
fou justamente contra o n. 1 de Cuba.

OS RESULTADOS

HAVANA, 15 (U.P.) — O brasilei-
ro Ronal Moreira venceu o cubano
Orlando Garrido por 6x1, 6x4, 5x7 e
8x6 no segundo encontro entre os

. dois países pela "Taça Davies", zona
norte-americana,

No primeiro encontro celebrado
hoje, o brasileiro Bob Falkeiburg
derrotou o cubano Relnaldo Garrido
por 6x2, 6x3 e 6x1.

Amanhã será realizado o encontro
de duplas.

PEPITO COM TORCICOLO

HAVANA, 15 (U. P.). Sofreram
hoje um rude golpe as posibilldades
de vitória do Brasil na primeira ro-
dada das eliminatórias da zona norte-
americana da Taça Davls.

Pepito Aguero, o tenista brasileiro,
sofreu um ataque de torcicolo, que
o impede de participar das partidas
simples "contra os cubanos. Durante
o sorteio, Aguero disse que o pouco
costume de usar travesseiros produ-
riu o mal-estar muscular de que se
queixa.

Os peritos locais consideram equl-
librada a série, com grandes possi-bllidades de vitória para Cuba, uma
vez que Bob Falkenburg, do Brasil,
não brilhou no treinamento e se can-
sa com facilidade. Por outro lado,
Ronald Moreira parece multo novo
para uma série deste tipo.

O capitão da equipe cubana acre-
dita que as partidas duplas poderão«er decididas, pois acredita que oscubanos vencerão Ronald Moreira nasduas simples. Existe a possibilidade,disse, de que Orlando Garrido, cam-
pefio de Cuba, supere Falkenburg
na partida que disputarão no do*mingo.' •

AUSTRÁLIA 1 X 0

CHICAGO, 15 (F.P.) - O austra-
liano Ken Rosewall derrotou o me-
xicano Gustavo Palafox por 6x3, 7x5,
6x2, hoje, no primeiro jogo para
disputa da "Copa Davies" (zona ame-
ricana), entre a Austrália e o Mé-
xlco. A Austrália conta com a van-
tagem de 1x0.

AUSTRÁLIA 2X0 i

CHICAGO, 15 (F.P.) — No segundo]
jogo da "bingles" da Taça Davies
entre o México e Austrália (zona
americana), o australiano Rex Hart-
wig . derrotou o mexicano Esteban
Reys, por 6x0, 3x6, 6x3, e 6x1. Ter-
minadp o primeiro "dia, a Austrália
está à frente por 2x0.

Ainda na manhã de ontem, tivemos
a primeira final do Campeonato, es-
ta prova de simples feminina juve-mil. Defrontaram-se Maria Helena
Amorim e Sônia Pinto Guimarães
registrando-se a vitória da primeira'
pela contagem de 6x2 e 6x3.

AMANHA, O ENCERRAMENTO

Depois do brilhantismo da jornada'
de ontem, tudo indica que as roda-
das de hoje e de amanhã do Cam-
peonato Infanto-Juvenil Carioca ve-
nha a obter idêntico ou talvez; mes-
mo ainda maior sucesso, isto porquesão vários os títulos a decidir e to-
dos eles reunindo competidores igual-
mente credenciados a levantar os
respectivos títulos.

Assim é que_ Inicialmente teremos
hoje, às 9 horas, a final de simples
infantil de 9 a 12 anos, quando o
campeão carioca de 1954 — João Car-
los Pereira da Silva — defrontar-se-
á com Jon Tom Benoliel. Logo a se-
guir, o pernambucano Frederico Mu-

brasileiro da categoria triunfando sfl-bre o carioca Ronald Barnes, dará"revanche'' a êste, decidindo o tltu-
lo de infantis de 13 a 15 anos.

Prosseguirá a rodada com a una!
de duplas masculinas juvenis, reu-
nindo S. Golder (Santa Catarina) e
Frederico Muniz (Pernambuco) con-
tra os vencedores da partida J. T.Benoliel.B. Barbará Neto x Ronald
Barnes-Jorge Lemann, Finalmente
completando o programa serão éfé-
tuadas as duas últimas semifinais docertame, em duplas mistas juvenis:Frederico Muniz (PE) - Lucy Maia
(DF) x j. T. Benoliel-Dawn Bar-
nes (DF); ¦

Klaus Thurm-Elcy Maia (DF) x
Ronald Bames-Maria Helena Amo-
rim (DF). 

¦

JOGOS DE AMANHA

Ó certame será_ como adiantamos,
encerrado amanhã, quando serão efe-tuada as seguintes finais:

Final de simples juvenil — Jorge
Lemann x Klaus Thurm;

Final de duplas infantis de 13 a 15
anos _ Venc. (Ronald Barnes-J. F.
Mello x S. Vasconcelos-N.Rodrigues)
x Venc. (A. Ferreira-M. Muniz x
Dauphinot-Basilio Júnior).

Final de duplas mistas — Vencedo-
res da semifinal programada parahoje,

ou perto dos poços^^JaStcBíssrjáf__At_tf
amazônica com o petróleo de Nova Olinda e do Acre ^^

(Texto e desenho de Oscar Ramos)

TREZE IATES RUMO...

O, CHILE VENCE A SUÉCIA

ESTOCOLMO, 15 (F. P.). Ao ter*
minar o primeiro dia da semifinal
da Copa Davis, zona européia, Suécia-
Chile, as duas equipes estavam em
Igualdade, uma vitória para cada
uma.

Na segunda simples, Lennart Ber
gellln, da Suécia, bateu Andrês Ham-
mersley, do Chile, por 5 a 7, 7 a 5,
6 a 2 e 6 a 3.

VITÓRIA DE LUIS AYALA

ESTOCOLMO, 15. (F. P.l.Na Co-
pa Davis, Suécia-Chile, semifinal da
zona européia, Luis Ayala, Chile, ba-
teu Sver Davidson, Suécia, por 1 a 6,
1 a 5, 7, a 5, e 6 a,3.

(Continuação da 1.» página)
talmente pronto. Por êsse motivo
mesmo, Fernando Pimentel Duarte
su comandante, foi obrigado a aban-
donar a regata, já que devido a
ausência completa de ventos, o des-
conforto a bordo, já no terceiro dia
de competição, numa prova curta,
representava um sacrifício dos maio-
res.

Em vista disso, ouvimos ontem,
Fernando Pimentel Duarte, tendo em
vista a regata de hoje, tendo o co*
mandante do "Procelâria" nos adian-
tado:

"Ainda não conclui todas as refor-
mas. Todavia, praticamente no que
se refere ao conforto da tripulação,
pouco' há' a fazer. Tecnicamente, o
barco está bem, faltando apenas a
parte elétrica e outros detalhes de
somenos importância".

VENTOS FAVORÁVEIS

ze com os seguintes detalhes: "Meus
Amores" de Darke de Matos (Scrat-ch", "Nathaly", de Fábio Faria Sou-
to, "Analee" de Fernando Ferreira,"Sindbad" de Alcides Lopes, "Pro-
celária" de Fernando Pimentel Duar-
te, "Cangaceiro", de Domicio Barreto,"Barracuda" de Paulo Ferraz, "Cor-
se" de Mathieu Bonfantl, "Anjica", deMarcos Merhy, "Boa Sorte" de Antí-
nlo Albuquerque, "Flaneur" de Al-berto Freyhoffer, "Monica" de HélioBraga e "Brisa" de Artur Coralls
Moreira.

HORÁRIO .

Segundo decidiu a Comissão de Re-
gatas, a saída deverá se dar por volta
de 11 horas da manhã na altura da
praia do Flmengo.

ir ' ,mmmmmmmm^^^mmXmT"' ^' , WBMWgWM—M^^mm__^_m^__^_m

_^_t^T_H

\ ' -J ff _mt^___m^__m_mmm^^ ^S ^^^_a>r __((_|r_____|

^fc"~^^-_ li ^**_r _F_^^^I_Ü S. ' sr>£> /27<*s£íf-fí__^_r / \ ^V*w

* * A. -. ,o Pe«0 _ Nwa 'tt&gmtma.am __»_, __ assta Kora __ ,
Conforme decisão do Conselho Na-

cional do Petróleo a Petrobrás vai

ti. da B.: Com.êste resultado sur-
giu a primeira vantagem para os chi-
lenos,

CLASSIFICADA A ITALIA

BIRMINGHAM, 15 (R.). A tália
qualificou-se para as finais da Taça
Davis de Tênis da -zona européia,
hoje, quando obteve uma dianteira
de 3 x 0 sóbre a Grã-Bretanha, em
Birmingham.

A Itália enfrentará o vencedor das
partidas entre a Suécia e o Chile,
hoje iniciadas em Bastad, na Suécia.
Tendo vencido as duas partidas in-
dividuais de ontem, os italianos, Or-
lando Sirola e NIcola Pletrangeli,
derrotaram hoje Michael Davies eBobby Wilson por 4x6, 11x9, 8x6,6x3, em duplas. As duas Individuais
restantes serão disputadas amanhã.

ESTREARA' ADALBERTO
je, contra a Portuguesa

Santista

AS RAZÕES DA AUSÊNCIA
DE HÉLIO

Na reunião do C.N.D., levada aefeito ontem, não foi apreciado «
pedido de efeito suspensivo do SãoCristóvão contra a decisão do Su-
perlor Tribunal de Justiça Despor-
tiva da C.B.D. que, como é sábl-do, manteve o veredicto do ór-
gão Judicante da entidade guana-barina, concedendo "passe" Hvicao goleiro Hílio e multando clubealvo em 500 cruzeiros, em face deuma reclamação do Jogador sôbre
falta de pagamento de três meses
de seus ordenados.

O grêmio de Figueira de Melo,
de fato, solicitou a medida mas
deixou de apresentar o recurso.

Acontece que o Vasco da Gama
solicitou a transferência do ar-
queiro à Federação Metropolitana
de Futebol. Mas o C.N.D. negou
o registro, homologando a decisão
do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva, que considerou Hélio"sub judlce", e, portanto, sem
condições para trocar de clube.

Assim sendo, o Vasco da Gama
nio poderá, hoje, fazê-lo estrear
em sua equipe, como chegou a ser
noticiado.

SANTOS, 15 (Sport Press). Em
partida amistosa deverão defrontar-
se amanhã, à tarde .no Estádio Pi-
nheiro Machado, nesta cidade, os
quadros da Portuguesa Santista 6 do
Jabaquara. Assinala-se que além datradicional rivalidade dos dois clu-
bes, há a emprestar maior Interesse
do público a estréia de novos con-
tratados que demonstrarão suas pos-slbilidades em relação à disputa do
próximo campeonato.

Assim é que o Jabaquara apresen-
tara em seu quadro o goleiro Adal-
berto, que pertenceu ao Fluminense;
Elias e Jandir, que integraram o Vas-
co; Odair, que fazia parte do Pai-
meiras, isto sem citar a possibilida-
de de apresentação também, do za-
gueiro Gctulioi ex-tricolor carioca.

A Portuguesa Santista apresentará
o goleiro Lourenço, que pertenceu ao

Acredita ainda, o comandante do'Procelâria", que no dia de hoje o
vento não se mostre ausente de todo,
como aconteceu na primeira regata.
Prognostica mesmo, um nordeste pela
manhã e um Leste para a parto da
tarde. É de opinião ainda, que não
choverá durante a regata de 50 milhas
das "Maricás", já que a onda de frio
já passou pelo Rio.

RETROSPECTO

Na primeira regata, saiu vencedor
o "Nathaly" de Fábio Faria Souto,
tendo o "Sindbad" de Alcides Lopes
e o "Analee" de Fernando Ferreira
ocupado as posições imediatas, Na
segunda regata, mais uma vez venceu
o "Nathaly", tendo o "Procelâria"
sido segundo e o "Sindbad" o ter-
ceiro. Como se verifica, tanto o "Na-
thaly" como o "Sindbad" foram os
que se mostraram mais regulares.
Pode-se também, incluir o "Analee"
de Fernando Ferreira nessa classifica-
ção. Terceiro colocado na primeira
regata, na segunda só perdeu esta
posição para o barco de Alcides Lo-
pes, por uma questão de - "chance",
num duelo dos mais Interessantes que
assistimos dentro da Baía de Guana-
bara e que ainda está na memória
de todos.

construir uma grande refinaria de
petrqleo em Belém do Pará, comcapacidade para 45 mil barris diá-nos, servindo de abastecimento nãosomente à gigantesca bacia do Rio-Mar, em todas as cidades marginais,
como a todo o setentrião brasileiro
ao Nordeste e ao Sul do país. Hámuito a Refinaria de Belém do Paráfora assentada, A de Cuba tão, emS. Paulo, desviou todas as atençõesaos nossos técnicos; tfidas as reser-vas monetárias foram na de Cubatãoaplicadas e de modo tão eficiente
que a construção da usina se fêztao rapidamente que causou verda-deiro espanto nos meios técnicosnorte-americanos. E essa admiraçãosurgiu ante o tempo que se levoua cabo a maior refinaria do mundo,relativamente maior - o da cons-trução da gigantesca Refinaria de

COLWA OPERARIA
Assembléia dos Têxteis

Hoje, à noite, o Sindicato dosTêxteis reunir-se-á em assembléia
geral para os associados discutirem
sôbre a campanha do aumento desalários. Os industriais recusam-se aatender às pretensões dos seus em-
pregados, Na reunião de hoje a cias-
se indicará a diretoria dos rumos
a seguir para que os seus venci-
mentos sejam majorados. Cerca de30 mil trabalhadores são interessa-
dos na questão.

Festa dos Metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos pro-move uma festa hoje à noite, no
ginásio do IAPI da Penha, para adiretoria recentemente eleita tomar
posse, O novo presidente é o associado Benedito Cerqueira. O que passara o cargo é 0 sr. Eurypedes
Ayres de Castro, eleito para a Fe-deraçáo dos Metalúrgicos e para aCaixa dé Acidentes do Sindicato.

Aviso aos Jornalistas

UM ENÍGMA O "CANGACEIRO"

O iate de Domicio Barreto, o "Can-
gaceiro", após brilhantes conquistas
no ano passado, onde inclusive, se
laureou na importante ragata "Rio-
Santos", êste ano não tem sido fe-
llz.

Seu comandante porém, falando ao"Correio da Manhã", disse que espe-
ra que essa fase má passe, e está
confiante a uma boa colocação, Não
quer fazer prognóstico e como Insis-
tíssemos, limitou-se a dizer; "preciso
ir é aos "barbadinhos".

Aliás, nossa reportagem cobrirá tõ-
da a regata a bordo do "Cangaceiro",
que por sinal, como das vezes ante-
riores, se conmunicará com o Iate
Clube, pelo seu rádio de bordo,

OS CONCORRENTES
Palmeiras e o ponteiro esquerdo Mo-
reno^ que pertencia ao Paulistano, de Os concorrentes, conforme já anun-
Jun<UaI- I ciamos ontem, são em número de tre-

CAMPEONATO GAÚCHO:

Dois jogos esta tarde: Nacio-
nal versus Cruzeiro e Floriano

versus Força e Luz
PORTO ALEGRE, 15 (Sport Press)

Dando início a décima primeira ro-
dada do campeonato gaúcho de fute-
boi, dois jogos serão disputados na
tarde de amanhã. Um terá como lo
cal a capital gaúcha e outro a cida
de de Novo Hamburgo.

O Floriano% que divide a liderança

Iniciado...
(Continuação da 1.» página)

efeito na tarde de domingo, pelocampeonato brasileiro de basquete-boi Juvenil. Os Jogus são os seguintes:
Pelo torneio de classificação:
Estado do Rio x Bahia
Alagoas x Rio Grande do Norte

(este Jogo não poderá ser realizado
tm vista da ausência das delegações)

Santa Catarina x Maranhão
Amapá x Goiás
Pelo turno final:
Distrito Federal x Pernambuco,

foram antecipados são: ,Mlnas Gerais
x Pernambuco, São Paulo x Ceará
e Distrito Federal x Pernambuco.

O certame terá prosseguimento na
manhã dc segunda-feira, ocasiío em

RECORDE MUNDIAL
HAIA, 14 (FP). A nadadora holan-

désa Atle Voorby bateu, esta tarde
em Naarden, o recorde mundial fe-
menino de cem metros braçada bor-
boleta, realizando lm. 13s. 7/10.

O antigo recorde pertencia, desde
16 de abril último à sua compatriota
Mary Kok, com lm. 13. 8/10.

do certame com o Renner, enfrenta-
rá em seus domínios, em Novo Ham-
burgo, o quadro do Força e Luz, O
campeonlssimo é apontado como fa-
vorito por possuir maior categoria.

Na capital, tendo como local, o Es-
tádio da CÍiácaTa das Caméllas, o
Nacional medirá forças com o Cru-
zeiro, lutando ambos pela reabilita-
ção dos últimos insucessos.

As equipes do Nacional e do Cru-
zeiro, formarão assim:

Nacional: Machado; Pinga e Ortu-
nho; Quito, Milton e Marinho; rracl
Nena, Sanches, Orcelü e Bello.

Cruzeiro: Amaury; Bruno e Salva-
dor; Paulinho, Dane e Orly; Wilson,
NardOi Hugulnho, Rudimar e Jarico.

Na tarde de domingo, jogarão Ren-
ner x Grêmio, no Estádio Olímpico
e Flamengo x Juventude em Caxias
do Sul. i

A Comissão do Jardim de Alah
do Sindicato dos Jornalistas avisa
aos associados inscritos na lista su-
plementar de apartamentos que de-
pois de amanhã, às 12 horas, será
feita a distribuição de 20 unidades
de um quarto. Somente escolherão
apartamentos os que apresentarem
toda a documentação.

O aumento dos Marítimos

Na manhã de hoje, às 9 horas,
haverá uma reunião no DNT entre
a Federação dos Marítimos e o Sin-
dicato dos Armadores para serem
conhecidas as conclusões do Minis-
tério do Trabalho sóbre a campa-
nha salarial dos bancários.

Coquetel nos Bancários

O Sindicato dos Bancários ofere-
ce, hoje, às 17 horas, um coquetel
aos jornalistas que fizeram a co-
bertura da recente campanha de au-
mento, em que foi conquistado uma
majoração nas bases de 25 a 30Í.

Decisão sôbre enquadramento sindical

Os Sindicatos dos Práticos de Far-
macia de São Paulo, deferido o seu
reconhecimento e obtida a respecti-
va carta sindical, solicitou do minis-
tro do Trabalho fosse confirmada a
orientação que dera o requerente
fazendo publicar o despacho, a fim
de que ficasse público e notório
que os trabalhadores de 1.° Grupo
da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores estão compreendidos na
categoria de empregados no comer-
cio varejista de produtos farmacêu-
ticos.

Dois meses depois, o Sindicato pe-diu ao Ministério que a êle fosse
concedida jurisdição sôbre os empre-
gados no comércio atacadista de dro-
gas e medicamentos e autorizasse a
modificação de seu nome para Sin-
dicato dos Empregados no Comércio
de Drogas, Medicamentos e Produ-
tos Farmacêuticos de São Paulo.

Esta pretensão foi deferida, mas o

Agora, em novo despacho, 0 mi-nistro do Trabalho, aprovando pa-recer • do Consultor Jurídico do Mi-nisterio, decidiu: "Reforme 
a deci-sao de fls. 46 do processo n. MTIC169.920-54, para o fim de, restabelecendo o decidido a fls. 55 do pro-cesso n. MTIC 220.460-52, dissociarda categoria profissional dos empre-

gados no comércio as categoriasprofissionais dos empregados n0 co-márcio atacadista de drogas e me-dicamentos e os empregados no co-mércio varejista de produtos far-macêuticos, que passaram à júris-diçao do Sindicato dos Práticos deFarmácia e dos Empregados no Co-mércio de Drogas, Medicamentos eProdutos Farmacêuticos, de São Pau-lo",
Previsões aprovadas

O ministro do Trabalho aprovou
as previsões orçamentárias dos Sin-dícatos dos Representantes Comer-
ciais do Rio de Janeiro e da In-dústria de Panificação e Confeitariade São Paulo.

Mais um Seminário de Legislação

A Comissão de Orientação Sindi-
cal, do Ministério do Trabalho, ins-talou mais um Seminário de Legis-lação Trabalhista no Estado do Rio
de Janeiro.

O Seminário já está funcionando
na cidade de Petrópolis e conta com
cerca de 50 alunos, todos Integrantes
dos quadros sindicais petropolitanos.

3.500 sapateiros entrarão em greve
BELO HORIZONTE, 13 (Da sucur-

sal) — Deverão entrar em grevecerca de 3.500 sapateiros em vlrtu-
de de não terem conseguido acôr-
do com os seus patrões no Tribu-
nal Regional de Trabalho. Preten-
dem eles melhoria no salário, base
de $0?,, mas os empregadores ape-
nas lhes propuseram 30?, o que nãofoi aceito pelo Sindicato da classe.

Baytown, nos Estados Unidos, juntoda qual a de Cubatão é apenas uma
miniatura. Basta citar que a deBaytown tem capacidade para a re-finação de 160 mil barris, diários.
Mais refinarias pelo globo, apregoam
sempre os economistas do petróleo.O mundo precisa refinar milhões
de barris por dia. 'Todos 

os produtosdo petróleo são necessários á humani-
dade nessa capacidade da produçãoe. outrossim, na de refinação. Onde
quer que o petróleo surja, é preciso
perfurá-lo, trazê-lo à superfície eencaminhá-lo à refinaria mais próxi-ma. Êste foi sempre o espírito dainiciativa da construção das refina-
rias de Manaus e de Belém do Pará
logo à verificação da existência real
do petróleo em Nova Olinda, às mar-
gens do Madeira. As condições nor-
mais e geográficas nas comunicações
entre os poços e as cidades constituem,
sem dúvida, grande entrave, mas,
capaz de ser solucionado. A distância
entre Nova Olinda e Manaus é de
cerca de 150 quilômetros e de Nova
Olinda a Belém de cerca de 1.275
quilômetros. Esta última será a gran-às rodovia do petróleo. Construídas,
ambas, em boas condições técnicas,
estará resolvido o problema do trans-
porte, por isso que o fluvial só po-dera ser aproveitado por navios pe-troleiros, com o petróleo a granel.Mas, os nossos técnicos, com a pro-dução ainda exígua, em Nova Olinda,
pensaram sem demora na constru-
Ção da 1.» refinaria, em Manaus,
pelo acesso mais fácil e rápido, etransporte mais barato. Isto porquecom a abertura de dois ou três poçosnão se obtém uma desejada produ-
Ção da refinaria que, aliás, já tema sua maquinaria desembarcada naflorescente cidade à margem direita
do rio Negro, defrontando a massalíquida do majestoso Amazonas. Oentusiasmo despertado pelo petróleode Nova Olinda não deve amortecer.
Mais sondas, mais outros poços aber-tos para que o ouro negro jorre comabundância duplicada, triplicada -
«ste, o verdadeiro êxito, a grandeconquista da redenção amazônica. O
petróleo substituirá a era candentedo Eldorado da borracha, sendo pie-na realidade a redenção tão aspiradae desejada pelos amazonenses e, so-bretudo, pelos brasileirosl A "Hum-
ble 011 & Refining Company", filiadaà ' Standard OU Company", de NovaJersey, está perfurando anualmente
700 poços novos. Lá, há a ambição
Psra que a indústria do petróleoatinja anualmente 3.750 milhões debarris de petróleo cru e seus produ-tos refinados. Os Estados Unidos pre-

cisam de 400.000 barris diários e,
para isso, subvencionam todas as li-nhas de navegação pelas rotas marí-timas do globo transportando a pro-duçao em modernos petroleiros comvelocidade até de 2o milhas por hora,e de porte gigantesco, até 20.000 tone-ladas. A Refinaria de Palembaug,
perto de Soenzi-Gerong está, ou-trossim, filiada à "Standard Oil Com-
pany", que mantém nas Índias Ho-landesas um verdadeiro exército detécnicos (4.000 indonésios e 100 euro-
peus e americanos) para que sejasempre crescente a produção de refi-nana. Êste estabelecimento é idên-tico ao da nossa de Cubatão e jáestá refinando 45.00o barris de óleocru, diariamente. Os técnicos já de-clararam na América que o problemado transporte não constitui fantasmaalgum para a produção de NovaOlinda a Belém do Pará. A "Arabian

American Oil" nã0 quer transportes
rodoviários ou marítimos. Ela estáconstruindo os seus primeiros doisnovos oleodutos, ligando o golfo Pér-sico ao Mediterrâneo e, dêsse modoevitando 3.200 quilômetros nos 5.600
quilômetros através do Mar Ver-melho. Êste oleoduto tem 1.600 qui-lômetros de extensão, através dosdesertos da Arábia. Tenha NovaOlinda produção suficiente e um oleo-

duto será mais proveitoso e fácil
para a Refinaria de Belém do Pira,
que receberá em larga escala, ainda,a produção do petróleo venezuelano,
em grande parte destinado à Refi-nana de Aruba, que o redistribuir*
para a Refinaria de Belém, em na-vios tanques.

E Aruba já recebe 300.000 barri»de oleo cru provindo do Logo Mira*caibo em oleoduto, numa extíntóo
de 25 quilômetros através do golfoCoro.

Assim, a refinaria de Belém doPará, logo nos seus primeiros pa«.sos, tem um futuro muito promissor.O Plano Nacional de Viação prevêligações amplas quer rodoviária!,
quer ferroviárias, ligando Belém doFará a todas as cidades nordestina-,e, conseqüentemente, à rêde balame ao Sul d0 pais, através da Trans- \brasiliana — a B. R. 3.

Segundo telegrama de ontem, o go- -
vernador paraense já recebeu da >».
firma japonesa "Kioda Chemical En-
gineering Company" proposta para aconstrução de uma refinaria de pe*troleo em Belém do Pará, com apa-rc-lhamento moderno e capacidaít
para 40 mil barris diários. O governoparaense vai encaminhar a propoitiao Conselho Nacional do Petróleo têste, naturalmente à "Petrobrás".

NO MUNDO POLÍTICO
REPRESENTAÇÃO CONTRA OGOVERNADOR DO PARA

BELÉm,'l5 (M.) - O Tribunal Re-gional Eleitoral decidiu enviar à As-sembléia Legislativa a representaçãodo presidente do PSD, do Pará sena-dor Magalhães Barata, contra o eo-vernador do Estado, general Zacariasde Assunção, por estar êste, segundoos termos da representação, fazendo
§rrSS?.ganla ostensiva do candidatoEpílogo Campos, exercendo coaçãosôbre o eleitorado em íavor do refe-rido candidato, fatos nos quais se cn-volve, aproveitando-se de sua quali-dade de chefe do Estado.

A decisão do TRE foi inesperada.Ate então a representação pessedistanão vinha sendo encarada pelos clr-
çulos goyernlstas como coisa séria.Remetendo a representação ao Legis-lativo o TRE possibilitará amplos de-bates sôbre o assunto, já então denatureza política, de vez que o PSDtem maioria na Assembléia Legisla-

1m„ a ult^ma ten'a'iva, num un.tido de conciliar a realidade bri*leira com o presidencialismo".Instado a opinar sôbre o reeim» dt
SSS?°di_S!?ad0 pel°sr- -*"""'
- "Nada posso adiantar neste mo.mento a respeito. 86 o próprio srCarlos Lacerda poderia dtealsuS_coisa especialmente o que «e «S£raoberdo regime do exceçsS.^r* obter do regime de exceção a eE

AGRADECE A A.B.I. AO
MINISTRO DA VIAÇÃO

Reconhecida pela inauguração
do retrato de Machado de Assis

na Sala de Imprensa
O presidente da Associação Bra-sileira de Imprensa, sr. Herbert Mo-

ESPANTOSAS IRREGULARIDADES
na promoção de oficiais da

Força Pública paulista
SAO_PAULO, 15 (M.) -A

Comissão de Inquérito nomeada
pelo governador do Estado para
apurar irregularidades havidas 11a
promoção de oficiais da Força Pú-
blica, terminou hoje seu trabalho,
concluindo que 

"espantosas irre-
gularidades foram praticadas pe-Ias comissões de promoção, cujas
decisões eram influenciadas pela
troca de favores de elementos bem
situados na politica estadual e até
mesmo pessoas que ocupavam lu-
g<ir dc destaque nas administra-
ções passadas. Oficiais de car-
reira — diz o relatório — "culto
c dc caráter eram preteridos por? ssgíi: __s_í™s «.s.: sras

íiiipnmonfn aia „«ti,i„.i» ¦. serviço prestado à corporação, mas
que conquistavam as boas graças

nhecimento da entidade, que presi
u .Pela nomenagem prestada a Ma-

enado dc Assis, com a inauguração
do seu retrato na Sala de Impren-
sa do Ministério.

Naquele comunicado, o sr. Her-
bert Moses reiterou sua sugestão— feita em discurso durante a ce-
nmonia cm homenagem a Machado
de Assis e acolhida, em princípio,
pelo ministro — no sentido de quese inaugure também, proximamenteo retrato de Arthur de Azevedo.

TRANSFERIDA A INAUGURAÇA
Foi transferida para o próximo dia25, a inauguração do Comitê, Femi-

Síno-<denoIpanema' rua Visconde dePirajá, 98, na praça General Osório,que obedecerá à orientação da se-nhora Ema Negrão de Lima, em íavor
KubiCtsc^ka.tUra d° Sr> JU5CeIino

GARCEZ FIRME NO PSD
SAO PAULO, 15 (M.) - Logo apósa conferência que manteve com o sr.Juscelino Kubitschek, o sr. LucasGarcez declarou, aos jornalistas, queapenas fêz uma visita de cortesia.Inquendo se estava integrado nacampanha em favor da chapa Jusce-lino-Jango, respondeu o ex-governa-dor paulista:- Perfeitamente integrado. Todossabem da minha condição de homemdo partido, como presidente de hon-ra. que sou, do PSD paulista, Porisso participo da luta que o partidodelineou nos planos nacional e mu-

JÂNIO QUER UM HOMEM
DE BEM

AMPARO, (São Paulo), 15 (M.) -O governador do Estado pronunciounesta cidade dois discursos no ensejode sua visita ao município, com oobjetivo de presidir à Primeira Heu-niao dos Prefeitos das Estâncias Hiffa*a_ **-ns srraa wwss:

A essa altura da entrevista n -_lestra se desviou para o ea^oW^logiço tendo um dos repórteres Der.guntado se êle receberia cora agrado06 votos dos comunistas- *- "Tenho declarado nesta campa-V
go enTrereoP0?deU 

~ que nâo <"sü_. .'go entre os homens nenhuma paree.Ia política no Brasil. Entrfltwtó, eunao entraria de íorma alguma ela
te°maat0mCr „°- "Ti3™ '°™ *
ÍS^a,?" nao- .reJe«aria nenhum
.=... dA s comums'as como não rejei.lana de nenhum brasileiro, ousüoueíque seja a sua filiação parthfisua ideologia filosófica, enfim!T «ttmodo de pensar. _ Isto porque esta.mos empenhados numa camparia emque e preciso aproveitar a cooper™çao de todos àqueles que quisera,criar alguma coisa nova msSW!Depois de reiterar o seu ponto dt
ÍÍ«. Ttm°J° goIPe- voltou o g,'
2™S J,uarez,Távora a falar sóbre opossível apoio que espera merecerdos governadores do ceará e do _!. -
pirUo Santo. Esclarecendo! entaí.tanto, que não existe nenhwn com-
promisso neste sentido, apenas con.tando com a amizade e a simpaUldaqueles dois chefes de EstadoSolicitado 

? dar sua opinião ^.
^íí?'^ se manifestw

«m!Í"-H í,e Ia Ca6a MMar da Pre.sidência da República:
nu7 íi!Lg0Staria-de ^r Quem íoique disse que não sou contra o dlVórclo, O Brasil seria apenas uma
Wa°cõPesra 

°NeCOnjUnto dasMSaas nações. Nessas condições nXnapenas por motivo de crença reliSo" '
SLiu. mc «Ponho ao divórcio; maitambém pelo senso de que nós nãodevemos estar a legisla? ai, «&

CaQmU^°âSduftUrad0sr-Mi»°«
— "A única coisa que posso esola.recer , 

£le respeito^ que iSn?^q a União Democrática Nacional
IJJJR dissldenle ^tabularam neigociaçoes no sentido de apoiar a mi.nha candidatura, o problema da vi«.
Srfeí! ^'^ «cou entre.

n,fm pnme.lrP IuKar, o sr. Jânio HOMENAGEM A SENHnin-Quadros dirigiu a palavra à popula-l SARA KUBITSCHEKçao local, na praça Pádua Sales, logoI """si-hek

tOU-Se f.ivnrávr.1 i tamontra F„~i..,_'' ""Si 5eU -^Par-

do situacionismo dc então."

pabilidade de -vários oficiais, na
maioria coronéis, devendo ser en-
caminhado ao governador do Es-
tado, para as providências puni-tivas cabíveis.

Sindicato dos Empregados no Co- «h,,».,,.»»"~^«_— 
mércio de São Paulo requereu a SUSPENSOS POR FALÍA GRAVE

o coletor e o escrivão da
Goleforia

TOMBOU 0 ÔNIBUS
revogação do despacho, para conti
nuar investindo na representação
dos empregados no comércio ataca-
dista de drogas e medicamentos e
dos empregados no comércio varejis
ta de produtos farmacêuticos,

CAMPEONATO PERNAMBUCANO:

NÁUTICO x ESTUDANTES,
EM RECIFE

 ... ...,........-,  ,„,.,,., ,,„ RECIFE, 15 (Sport Press). O cam-tida das mais renhidas, muito em-
que será disputado o torneio de lance peonato pernambucano dc futebol"" "tlvTm 1

terá seqüência amanhã com a reali
livre.

,\NTECIPADO O FIM 1 zaçíio da part da entre as equipes docomo estava previsto. Os Jogos quei.,„ . _ . 
" 

. ^uai^s
DO CERTAME Náutico c do Estudantes. O tri-cam-

GUARATINGUETA, 15 (Sport Press)-- Em virtude do não comparecímen-
to de duas delegações, Rio Grande
do Norte e Alagoas, e também em
virtude da falta de datas, o certame
teve seu fim antecipado para o pró-Ximo sábado, dia 23, ao invés de 26,

peão pernambucano_ apresenta-se
credenciado pela estupenda vitória
conseguida domingo passado, ante o
Sport Clube Recife por 3x1. Em sua
última apresentação, o Estudantes
empatou com o Auto-Sport por lxl.

Espera-se, desta formi, uma par-

0 PASTOR PROTESTANTE
LESOU 0 MÉDICO

JOÃO PESSOA, 15 — Foi
descoberto uma falcatrua de

um pastor protestante perten-cente à igreja "Pentecostes Bi-
blica", de nome Right, o qual,com a ajuda de um carteiro dos
Correios e Telégrafos desta ei-
dade, conseguiu surrupiar a im-
portância depositada em um
banco, por um médico dos Es-
tados Unidos, que pretende vi-
sitar o Brasil. Essa importan-
cia_ (1.400 dólares), aquele es-

. culapio a destinou a um seu co-

O ministro da Fazenda resolveu, - ...
aplicar as penas de suspensão, por,£lu do local. Os feridos foram
45 e 90 dias, a Ciro Bittencourt e|lmcdlatarnente socorridos. Os

quadros manifestou-se favorável àautonomia das estâncias paulistasacentuando:
Defendi a tese como legislador enao seria agora que modificaria omeu ponto de vista. A hora ó de tra-Dalho e honradez.

Sôbre a sucessão, assim se expres-
- O povo deve escolher um homemde bem, que possa oferecer um go-vêrno de paz c de progresso.PORTO ALEGRE. 15 — Em,conseqüência de forte cerracão, entrevista de juarezum ônibus que trafegava com; em Curitiba

m passageiros, capotou espeta-1

tamento Feminino. Comparecefamali centenas de senhoras, senhoritate outros elementos dos partidos coli-gados, os quais, na oportunidade, de.rarn uma viva demonstração de sim-patia, aclamando-a. Ao chegar á sa.la principal, o plenário, de pé pror-rompeu em aplausos, e duranto longotempo assim permaneceu.Além de grande número de pete.bistas, achavam-se presentes destaca,das figuras do mundo político, ven*d,C„'S_un.í.r,° 
as Present« os srs. Má-rio Pinotti, Augusto do Amaral pei.xoto e Adamastor Lima.

Durante a sessão falaram a srascularmente na estrada NiíeVoi, «.fflnSA. 1fl. (Asp.) Durante a Louídes Vgrl"de° l!^&,___.saindo feridas 6 pessoas. O mo-^^*1 «°'e«va que concedeu à MagalhSes, o r. AtoSdtt'aS?tonsta Saul Severo da Silva fu- j__™^ fía ca,P«¦*¦ ° general o estudante Antônio Beto MeK'
„„-,,„ , --,. "S .Perguntas que os a senhorita Alice Ferreira e « rienureporte,es lhe quisessem formular: ceu a homenagem em nome mm.

45 e 90 dias, a Ciro Bittencourt ei ;"<'",""-l",: mu-oitimos. o,; ;-(.;„,-;,.:„s r,l(, „.;•:,„,.„„";,/";;, "!'"„ ,""" /lm'
a Alaor Garcia Ferreira, respecti- restantes passageiros apenas so- Inicialmente! p , d„f°t 

n„! 
a AZi^vvãmente coletor e escrivão do Qua-j^eram um grande susto. (M.) candidato que considerava como K"Wt**el-dro Suplementar do Ministério daL ..,„,, „„ _.._. «u maior competidor, se Juscelino ou REUNIÃO nn pnr vinnvnFazenda, por, falta grave, de acôr- 0 

"GOLPE 
DO EMPLACAMENTO^^^ão^dt^o no momcnZ de

(nenhum dado sequer para fazer aDre-PORTO ALEGRE, 15 - O Elaff4£"b" ™lhor ou maior pro"Golpe do Emplacamento" con- ri„!i:1d(Lde clei,«á0 dos meus prin
tinua sendo aplicado nesta ca- Ç ¦ c0P«>rrentes"
pitai.

Waldemar da Cruz, esperta-
lhao de primeira, usando moda-
lidade nova conseguiu lesar inú-
meras pessoas, mas somente ai-
gumas deram parte, porém. ,

O "espertalhão" ainda não foi auan!oPi?».?x dc *..UM Previsões
detido estando as autoridades fcro 

*_e 
votos 

"IV"* maio,
da delegacia de Dcfraudações e Juarez Távora• * 

° Rencral

Lula; ivanlldo, Gago e Jaiminho; ?° facultativo daqui, fez a en-tdalha Souza Aguiar presentes 
™ 

i perd do o oicot rií eu H mm t0í?' para a >"^a cândida, a 
'!««?Lo 

wd_ no__1?Hi»nd.r ?BS'¦¦' "-  lubinho , trega do talão de cheque ao pre- irias autoridade Mm/T ^.^Iff «£. ^w™^^*-^ **>« <* justificar suas previsões |mcí^í^ílSáK nS^"!!?11

--' rv» »«h» 6*«****» uu atui*do com o art. 205 do Estatuto dosFuncionários Públicos Civis da Uniãoe, por conveniência do serviço,
converter as referidas penalidadesem multa, na conformidade do pa-rágrafo único do citado art. 205.

CONDECORADO 0 MINISTRO
DA EDUCAÇÃO COM A

MEDALHA SOUZA AGUIAR

Indagado sóbre a'possibilidade devir a apoiar um candidato ao govír-
?Ld,?,Estad0'-disse ° Kcncral J""ez
liaSi3 que nao tem nenhum com.promisso com qualquer das cândida.
raüá qU° dlsputam ° fwvcrno do Pa-

SAO PAULO. 15. (M.) Na manliíde hoje o deputado André FrancoMontoro, secretário-geral do Direto-no Nacional do PDC, informou á re-
portagem que na próxima semana oseu partido se reunirá para examinaro problema da vice-presidência, nachapa do general Juarez Távora In-terrogado como encarava o PDC a In-diçação do sr. Milton Campos, feitapelo UDN, afirmou o presidente daAssembléia:"Inegavelmente, o sr. Milton Cam-pos, pelo seu Dassado de lutas de-mocráticas e pela sua integridadacomo administrador — quando cheia

Guedes, Hamilton, Ivson Rubinho e
Jorginho.

Estudantes: — Zeca; Elias e Duca
Silva, Fausto e Pereira; Dirceu, Ba
tuel, Delio, Hélio Mota • Nilton Lo
pei.

treõa An hTiSn Ar, 7u-, U£a Asular. presentes va-iPercu
MiTnr Pl-M itf-cneque 1° Pre-;rias autoridades civis e militares,'dizia, não 

" 
tinha importância' rws"c"Mnífdn"™i'tM.' 5Ud5 preí;,Süesimo P°rtiue somente o Diretório Na*gador Right. Mas a manobra Joi aem de diretores e chefes de scr-iDestà íorma lesava os incS P«H55Í P^^ta teLwuTÍLX^^ te™ «lelegaçâo dos convencio.

yiços daquela .Secretaria de Estado. Vários tiveram aue IrS ter qm ap.T"'ni l^Z J.V0/;!"?"."»» decidir sóbre o problema.descoberta, como dissemos. En-
quanto o "professor" Right está
foragido com a importância, o
servidor dos Correios responde
a inquérito administrativo. (M.)

Fez entrega da medalha o coronel posto novamente, pois as cuhs P"»Wcnc:alismo e do parEtarS nL ^ d05 dlr««"« naaonaii.
Saddock de Sá, comandante do Cor- íoram rasuradas pelo meliante mo' ao "»c «spondcuf m 'S"jcTsãoTe 

se^á ____&?-__ ntu,a d<_a. mmm. . »,, *e__. ^ &_, % SSmm\^SÍ_^'=SS_SiS,I mesmo. (M.j
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CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1955

Correio da Manhã
BedaçSo, Administração e Oficinas:

Avenida Gomes Freire, 471
TELEFONE: S2-2020

Afinei» Central e Baldo (Publlcl.dado • Assinaturas): Rua da As*
lembléla, 109 — Telefones: 22-6343,
42-1053 e 42-8323.

SUCURSAL EM SAO PAULO
Rua 24 de Maio, 276, 12»

Telefone: 33-6S91

2.° Caderse

SUCURSAL EM MINAS
Rna Golas, 65 — Belo-Horizonte

Telefone: 2-0372
PREÇO DE ASSINATURAS

Anual  CrS 150,0»
Semestral  Crj 80 OG

EXTERIOR
Anur!  Cr$ 300.OS
Semestral  Crj 180.U"

NUMERO AVULSO
Domingo  Crj 1,50
Do dia  Crf 1,50
Atrasado:

Domingo  Crf 2,50
Dia útil  Crf 2,00

EM SAO PAULO (CAPJTAL)
(Por avião)

Dia: úteis  Crf 1,50
Domingos  Crf ü,00

{Cobradores autorizados: — Francisco
Vieira de Souza, João Nunes, José
Coelho da Silva, José Salvador Gl-
gante, Manoel Morley, Mario Simões
Gonçalves, l'edro José de Souza •
Seb?stliio lj"icnln

MOVIMENTO DE CAFÉ' NOS"
PORTOS DE EXPORTAÇÃO

No dia 6 de julho corrente foram
negociadas com o exterior 64.972 sa-
cas de café, sendo 35.362 em San-
tos, 6.112 em Vitória e 23.498 no Rio.

Na mesma data, foram . despacha-
cias para exportação 35.106 sacas, sen-
do 30.167 cm Santos, 1.246 em Vi-
tória c 3.243 no Rio.

Ainda no mesmo dia, os embarques
para o exterior atingiram 5858.139 sa-
cas, sendo 47.438 em Santos, 7.009
em Vitória o 3.692 no Rio.

Até o dia 6, foram embarcadas
140,071 sacas, sendo 127.674 para o
exterior. No país, foram vendidas até
o referido dia 314.164 sacas da safra
55/56. O saldoa embarcar era de
863.312 sacas (incluído o saldo da sa.
ira anterior).

VIDA COMERCIAL
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

São as seguintes as farmácias de
plantão, hoje, sábado:

NA CIDADE — CATUMBI — Oll-
veira. rua Catumbi n. 121, CENTRO

Granado, rua 1° de Março n. 14;
São Joaquim, avenida Marechal Fio-
riaiio n. 173; Sul-Americana, Lavra-
dio n. 5; Londres, praça Cruz Ver-
melha n. 28; Mauà, rua São Fran-
risco da Prainha n. 21; Lux, rua Ben-
to Ribeiro n. 25. ENGENHO VELHO

Rex, rua. Haddock Lobo ri. 153:
Sanla Terezinha, rua Marlz c Barros
n. 455. ESTACIO —-Silvoquimica, rua
São Carlos n. 63-A.' LAPA — Lincoln,
avenida Mem de Sá n. 80. MANGUE

Ubiratã, rua Marquês Sapucat n.
285; Principal, rua Machado Coelho
n. 174; São Sebastião, rua Coman-
dante Mauritl n. 20. SANTO CRISTO

Farmácia Santo Cristo n. 181; San-
ta Clara, rua Santo Cristo n. 245.

NA ZONA NORTE - ANDARA! -
Dalva, rua Deputado Soares Filho n.
40; Cristal, rua Leopoldo n. 315-A;
Santa Terezinha, rua Araújo Lima n.
19-A. BENFICA — Guanabara, rua
Licinio Cardoso n. 261. BENTO RI-
BEIRO — São Josí, rua Pacheco da
Rocha n. 106. BOCA DO MATO -
Farmácia, rua Maria Luiza n. 4-C;
Areai, rua Aquidabã n. 581. BONSU-
CESSO — Elianc, rua Regeneração n.

;328-A; Costa Guerra, avenida Teixei-
ra de Castro n, 121; Águia de Ouro
praça das Nações n. 42-A; Nossa Se-
nhora Nazaré, rua Castldio Nunes n.
155-B; São Miguel, avenida Democrá-
ticos n. 363-B. BR AZ DE PINA —
Cavaggioni, rua Orojó n. 179; RenaS'
cença, rua Itabira n. 21-B; Leal, es-
trada Braz de Pina n, 575; Braz de
Pina, rua Guaporé n. 245; Panaro,
estrada Braz de Pina n. 1360. CAMPO
GRANDE — Redentor, rua Augusto
de Vasconcelos n. 20. CASCADURA
— São Benedito, avenida Suburbana
n. 6720; São Sebastião, avenida Su-
burbana n. 3850; Padre Nobrega, ave-
nida Suburbana n. 8648; Daltro, rua
Cerqueira Daltro n. 186-B. COELHO

nida Automóvel Clube n. 1025; César,
rua Araçatuba n. 14H7. CORDOVIL
— Kauffmann, rua Major Conrado n,
274-B. ENGENHO DE DENTRO -
Soberana, rua Conselheiro Agostinho
n. 171-A. ENGENHO NOVO - Tupi-
nambà, rua Barão de Bom Retiro n.
87-A; Dona Romana, rua Dona Ro-
mana n. 19-B; Primavera, rua Ar-
quias Cordeiro n. 614. ENGENHO DA
RAINHA — Farmácia Engenho da
Rainha,- rua Mario Ferreira n. 112.
ILHA DO GAVERNADOR - Imacula-
da Conceição, rua Peixoto de Carva-
lho n. 14; Modelo, rua Combu n. 9.
INHAÚMA — São Thiago, avenida
João Ribeiro n| 251-B; Nossa Senhora
do Brasil, estrada Velha da Pavuna
n. 1545-B; Carioca, rua Padre Ja-
nuario n. 267-B. JACAREPAGUA -
Maria Ferrari, rua Godofredo Viana
n. 555. LUCAS — Castro, rua Lucas
Rodrigues n. 28-B; Bandeiras, ave-
nida das Bandeiras ns.. 41, 42 e 43,
MADUREIRA — Vaz Lobo, estrada
Marechal Rangel n. 847; Medeiros,
rua João Vicente n. 667; Oriental, rua
João Vicente n. 1121. MANGUEIRA

Vidar, rua José Maurício n. 40-A.
MANGUINHOS .- Nossa Senhora da
Penha, rua Uranos n. 1385. MARÉ-
CHAL HERMES - São Luiz, rua Ge-
neral Savaget n. 80-B. MéIER - Pe

492; Flora, rua Coronel Tamarindo n.
612. RICARDO ALBUQUERQUE' -
Botelho, rua Pereira da Rocha n.
37-B. SAMPAIO -— Farmácia Sam
paio, rua 24 de Maio n. 665. SANTIS-
SIMO — São Jorge, rua Faxina n.
22-L. SAO CRISTÓVÃO — Leopoldi-
na, rua Francisco Eugênio n. 120;
Largo, rua São Luiz Gonzaga n. 2314;
Campo, Campo de São Cristóvão n.
162; Esperança, rua General Padllha
n. 3. TIJUCA —' Saenz Pena n. 23;
Marino, avenida Tijuca n. 87-B; Del-
ta, rua Pereira Siqueira n. 69; Nossa
Senhora de Lourdes, rua Barão de
Mesquita n. 766-A. TURI-AÇU — La-
vras, estrada do Otaviano nl 232-C.
VICENTE CARVALHO - Farmácia
Vicente Carvalho, estrada Vicente
Carvalho n. 393-A. VILA ISABEL -
Farmácia Vila Isabel, avenida 28 ¦ cie
Setembro n. 285; São Lourenço, rua
Hipollto da Costa n. 37-A.

NA ZONA SUL — BOTAFOGO -
Ouro Preto, rua Visconde Ouro Prê-
to n. 84; Ruy Barbosa, rua São Cie
mente n. 18'; Zaguri, rua Arnaldo
Quintela n, 40; Cristo Redentor, rua
Humaitá n, 310; Nova, rua Voluntá-
rios da Pátria n. 365. CATETE —
Elói, rua do Catete n. 143: Jaci, rua
do Catete ri. 352. COPACABANA -
Toneleros, rua Toneleros n, 218-A

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio

n.° 361, de 15-7-1955

ESPÉCIE DE DIVISAS Categ.

dernéiras, rua Dias da Cruz n. 26i-B;;Lido, rua Fernando Mendes n. 45-A;
Nossa Senhora do Carmo, rua Mon-
teiro da Luz n. 441-B; Vaina, rua
Aristides Caire n. 349. OSVALDO
CRUZ — Cabral, rua Fernandes Ma-
rinho n. 45; Maranguá, estrada co
Areai n. 453. PACIÊNCIA -^.Farmâ
cia Paciência, estrada das Videiras n
19-A. PEDRO ERNESTO — Salva-Vi-
das, rua Pirangi n. 31-B; Cariri, rua
Ministro Moreira de Abreu n. 209-A.
PENHA — Cârraro, rua Montevidéu
n. 1330; Lima, rua dos Romeiros n.
48-B. PENHA CIRCULAR - João Ro-
drigues, rua Lobo Júnior n. 1354.
PIEDADE — Santa Alda, rua Assis
Carneiro n. 69. RAMOS — Santa Cris-
tina, rua Leonidas n. 42-A. REALEN-
GO — Triunfo, rua Barão Triunfo n.

Santa Clara, rua Santa Clara n.
127-A; Posto Seis, rua Júlio' de" Castl-
lhos n. 15-Ç; São Judas, avenida Co
pacabana ri". 1219; Santa Joana, rua
Miguel Lemos n. 44-A; Ás Ordens,
rua Paula Freitas n. 83-B. FLAMEN-
GO — Farmácia Flamengo, praia do
Flamengo n. 224. GÁVEA -^ Turf,
rua Pacheco Leão n. 16-A; SOS, ave-
nida Bartholomeu Mitre n. 297. IPA-
NEMA — Caiçaras, rua Garcia Lévila
n. 137. LARANJEIRAS — Silvia, rua
Ipiranga n. 65; Tricolor, rua das La-
ranjeiras n. 335. LEBLON — Beira'
Mar, rua Carlos Góis n. 88. LEME —
Oceania, rua Gustavo Sampaio n.

831-A; Rápida, rua Gustavo Sampaio
n. 576-B. URCA — Farmácia Urca,

USS ARGENT. — PRONTO:
Adubos  i»
Inseticidas e outros pro-

dutos  1»
US? CHILE — PRONTO: '

Adubos  i»
Inseticidas e outros pro-

dutos  i»
USS ESP. - PRONTO ' I

Adubos I l»
Inseticidas e outros pro-i 

'
dutos  1» ¦

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas Licitadas ( Sobras

JSf "O-PRONTO;
Adubos ;
Inseticidas c outros pro<

dutos 

US? URUG. -
Adubos ...
Inseticidas

dutos .

¦ PRONTO;

e outros pro'

INETO — Farmácia Coelho Neto, ave- 287; Amorlm, avenida Santa Cruz n. rua Marechal Cantuárla n, 106.

NOVA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
PARA EFEITO DE IMPORTAÇÃO

INÍCIO DA RELAÇÃO DOS ARTIGOS DA TERCEIRA CATEGORIA
3»; CATEGORIA

2.01.11/19 -
' 
8,03.11 —

9.09.25 -

2.20.51 —

2.20.56 -
2.23.59 -

2.29.41 —
2.29.99 —

2.31.97 -

2.32,40 .-

2.34,02 -

2.35.45 -

2.38.01 —
2.38.05 —

2.38.11 —
2.38.21 —
2.38.29 —

2.41,21/25 -

Couros de bezerro e vi- 2.41.50
tela
Couros do bezerro cur-
tidos ao cromo ("box-
calí"),
Cerdas de porco bran-
cas ou alvejadas, de 28 a
36 mm.
Sementes de linho ou
llnhança .. .
Mostarda em grão
Pau de peso (conhecido
pelos nomes "lignum vi- 2
tae", "gúaicum" c"guayco").
Goma-laca.
Carrapichos (cardas) ve-
getais.
Silex para íins indus-
triais.
Àrgilas refratárias ou"chamote" importadas
exclusivamente por ln-
dústrias de vidro.
Giz, (carbonato de cálcio
natural) em bruto, em
pedra, em pedaços o em
pó, não preparado.
Diamante para uso in-
dustrial.
Prata fina em bruto.
Prata fina preparada
cm cubos, esponjas e lâ- J2minas.
Platina íina cm brulo.
Paládio cm bruto.
Iridio, ósmio, ródio e ru-
tênio.
Barras c vergalhões de
ferro e aço, inclusive fio- 2.62.11
máquina; barras e ver-
galhões de íerro e aço, 2.62.14
especiais para ferramen-
tas; e barras e verga- 2.62.99
lhões de aço inoxidável,

NOTA: — Entende-se
por barra e vergalhão o
produto laminado, íorja-
do ou obtido por extru-
são, de sccção cheia e
perfil qualquer, desde
que constante ao longo
dc seu eixo longitudinal,
e que não so enquadre
nas definições dos mate-
riais restantes das Divi-
sões 2.41 c 7.70. — ln-
cluem-so também como
barras os produtos tre-
filados não fornecidos
em rolos e as barras per-
furadas para brocas de
minas.

2.44.05

2.44.19

45.40/99 —

2.47.00 —

2.49.05/08

2.61.60.

2.61.09

2.61.16

61.19

2.62.00

4.76.20 —

5.11.47
5.13.04

5.19.19 -

5.19.49 —

5.30.56
6.30.79 •
5.31.05 .
5.31.20 ¦
5.31.23 p
5.31.24 •
5.32.20/24 •

5.32.50 «
5.32.58 ¦

2.41.43 — Produtos semi-ac;. jados
de laminação, tais como;
bloco (bloom); tarugp
ou palaquilha (billet);
placa (slab); platina
(ehcet-bar);- discos c bio-

DECLARAÇÃO DE PRAÇA>

Declara, a firma Fernando & Pousa
Ltda. estabelecida à rua Real Gran-
deza nr' 162, que perdeu o livro R-;
gistro de Compras de s/ antecessora
José' Percz Vaz, para fins de direito.

12535?'

AO PÚBLICO
Por êste edital ficam convida-

dos os interessados, na tomada do
capital de uma Sociedade Anôni-
ma em formação, cuja lista dc
subscritores encontra-se á sua
disposição na sala n. 701 do pre-
dio n. 32 da rua da Carioca, ncst.t
cidade, no prazo da lei.

Rio de Janeiro, 5 dc Julho dc
1955 — Cia. dc Prestação dc Ser-
viços Técnicos e Participações —

COMPETEC S. A. — em organi-
laçâo. - ELGITA LEITE ItlBEI-j

EO, pelo Incorporador.

2.63.01 —

2.64.11 —
2.61.22 —

2.61.71 —

2.66.04
2.66.76
2.68.50/79

.68.99 —

2.80.40
2.83.50/79

4.45.01 —

4.48.20

(6010) 4.74.25

cos simplesmente forja-
dos.
Ângulos, cantoneiras,

perfis e outras formas.
do ferro e aço, p/ es-
trura.

Lingotes, linguados
e Dães de liga especial
dc chumbo para tipos e
mancais,
Lingotes, linguados e

pães do ligai de chum- 5.13,36
bo, outras que para tiposjõ.13.56
e mancais. [5.14.16
Zinco eom liga de cád- 5.15.6.1

mio e chumbo, importa-15.17,52
dos diretamente por fa- 5.18.70
bricantes de pilhas elé-
tricas e baterias.
Estanho e suas ligas, em
lingotes, linguados e
pües.
Tungstênio ou volfrâ-

mio, trabalhado ou não.
Lã merina de 64'S, ln-
clusive, para cima, em
bruto, suja.
Lã Lincoln e caracul pa-
Ia fabricação de tapetes,
entretelas, feltros e pe-
lúcias, em bruto, suja.
Lã merina de 64'S, in-
clusive, para cima, lava-
da e em "tops".
Lã Lincoln c caracul la-
vada, para fabricação de
tapetes, entretelas, fel-
tros e pelúcias.
Lãs caprinas e espécies
camelideas, sujas, lava-
das e em "tops".
Pelos de coelho para in-
dústria de chapéus.
Pelos de lebre para ln-
dústria dc chapéus
Fio de lã caprina ou es-
pécies camelideas, acima
do título 18, exclusive,
quando comprovadamen-
te destinados à fabrica-
ção de tapetes, entrete-
Ias, feltros e pelúcias.
Algodão em rama ou
pluma de 38 mm, inclu-
sive, para cima (tipo
egipeiano ou peruvia-
no).
Estôpa dc Unho.
Fibra de linho rastéla-
do.
Fios dc linho cru, ai-
vejado ou tinto, para te-
celagem, de titulo acima
dc 20 léa, exclusive,
Estôpa de cânhamo.

• Pita.
Fios dc nylon e outros
têxteis sintéticos quando
comprovadamente desti-
nados à fabricantes de
meias, escovas ou panos-
filtros para prensas de
óleo, limitado o licencia-
mento às reais necessi-
dades que deverão ser
previamente verificadas.
NOTA: — O licencia-
mento será centralizado
na Agencia sob cuja ju-
risdição estiver o fabri-
cante, devendo, por isso.
os respectivos pedidos
ser a ela apresentados
para a necessária dedu-
ção das quotas a que
tem direito. Em caso de
Importação através de
revendedor, as quantida-
des importadas serão
sempre deduzidas da
quota do fabricante a
que se destinará o mate-
rial.
Borra do "nylon" quan-|. ,„ „,
du comprovadamente;0'
destinadas à fabricação
de feltro sem fim, para
indústria de papel.
Coque de hulha. 5.44.20
Graxas lubrificantes (Li- :5-56.15
ccnciamcnto das Impor-p.">19
tações limitado às cotai,
autorizadas pelo Conse-:5-56.30
lho Nacional do Pctró-
leo). 5.57.10
Cevada com casca (pa-j
ra maltcar). Is.57.30
Malte ou cevada torre.
fata.
Lúpulo.

Azeite de oliveira ou
azeite doce.
Hélio e nefinio.
Hidróxido de sódio (so
da cáustica) acondicio-
nada em recipientes de
capacidade inferior a 50
kg, exclusive, devendo
ser fixado no pedido de
licença a corresponden-
cia cm termos de Na20.
oxido dc zinco,
oxido de titânio.
Sufeto do carbono,
Clorato de potássio,
Carbonato do cálcio.
Silicato de sódio.
Sais e outros compostos
orgânicos-inorgânicos de
metais preciosos (inclu
sive amálgamas), n.e.
Sais e outros compostos
orgânicos-inorgânicos dc
metais de terras raras
não especificados.

Triçloroetileno.
Perclofoetileno.

•Álcool butillco,
Geraniol, i
Hodinòl,
Nerol.
Aldeldos aromátlcos e

outros aldeldos cíclicos.
Acetona,

• Iononas.

NOTA: — Poderão ser
importados ao amparo
de PVC desta categoria,
desde que comprovada
através de documento
fornecido pela Confede-
ração Nacional de Indús-
tria a inexistência de
similar do tipo pretendi-
do.

5.32.61

5.32.99

5.33.03
5.33.04

5.33.05

5.33.50
5.33.54
5.33.80

5.33.99
5.34.49

5.34.60
5.34-61
5.35-10/19

5.35.54

5.35.56
5.35.57
5.35.59

5.35.60/61

5.35.80
5.15.81
5.35.99

5.36.97
5.37.69

5.37.99 -

.39.95

5.82.60 —

5.84.00 —

5.84.71 -
5.84.72 —
5.84.79 —
5.84.80 —

5.84.99 —

5.87.CO —

5.89.91 —

5.89.93 —

5.89.99 —

5.91.70 -

5.94.40 —
5.94.82 —

5.95.10
5.95.20

5.95.40
5.99.00
5.99.91

5.99.99 —

6.00.CO
6.00.10

EDIFÍCIO "YPIRANGA"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA

Ficam convocados os senhores condôminos do Edifício '«Ypiranga",
sito à Avenida Atlântica, :i.940, para a Assembléia Geral Ordinária,
que será realizada ãs !',3l) horas do próximo dia 27 rln mês de julho
de 1955, quarta-feira, na Sede da Imobiliária Civia S. A., à Travessa
do Ouvidor, 17 - 2." andar, cm primeira convocação; ou, na falta dc
número legal, em secunda c última convocação, rom qualquer número
de condôminos, ás 10,00 horas, do mesmo dia c local, com o objetivo
de deliberarem sôbre os seguintes assuntos: a) Exame c aprovação
das contas no período de 1-7-1931 a 30-6-1955; b) Exame c aprovação
do orçamento para o período dc 1-7-1955 a 30-6-1956; c) Criação do
Fnndo de Reserva; d) Assuntos dc interesse geral.

Pelo Cond. do Edifício '«Ypiranga"
IMOBILIÁRIA CIVIA S/A

(39922)

•- Cânfora natural e sln-
tética.
Aldeldos, quinonas e dc-

rivados halogenados, sul-
íonados e nitrados, n.e.,
dos aldeldos, cetonas e
quinonas.
fiter diclorodietilico.
Éteres dletílicos sulfona-

dos.
Éteres dietílicos nitra-
dos.
Anetol.
Éter dibenzllico.
Derivados halogenados,

sulfonados e nitrados
dos dos éteres óxidos,
n.e.

Éteres-óxidos n.e.
Poliacldos acícllcos,

n.e.
Ácido itálico.
Anidrido ftálico.
Esteres aceticos, exclu-

sive 5.35.14. acetato de
vinila c acetato dc lina-
lina.

Estcarato etilênico do
glicol.
Esteres cinâmicos.
Esteres oxálicos.
Esteres dos ácidos orgâ-

nicos, n.e.
Esteres sulfúricos, ex-

clusive 5.35.60.
Carbonato guaiasilico,Ortocarbonato etilico.
Esteres dos ácidos ml-

nerais, n.e.
Sais de cromo.
Amidas, seus sais e dc-

rivados halogenados,
sulfonados e nitrados,
n.e.
Compostos nitrogenados,
n.e.

- Produtos químicos aro-
máticos, n.e.

Dissolventcs c diluentis,
n.e.

Pcnicilina a granel.
Litopônlo,
Brancos ou alvaiades de

Ultramar c outros, n.e.
Verdes dc Paris ou d?

Schcwclnfurth.
Purpurina em pasta, dns
tipos impai páveis.
Preparações à base de
sais dc metais preciosos,
para cerâmica e vidro. 6.01.58 —

5.58.59 — Tinta especial para co«
quilha,

5.60.19 — Essência de Bergamota.
5.60.69 — óleos essenciais para

períumarias, n.e. — NO- 6.01.61
TA: — Poderão ser im-
portados ao amparo de 6.01.71
PVC desta categoria,
desde que comprovada
através de documento
fornecido pela Confede-
ração Nacional de In-
dústria a inexistência dc
similar do tipo preten-
dido.

5.65.99 — Sabão neutro, especial
para fabricação de der.-
tifricio e sabões u sapo-
náceos para indústria de
curtumes e fábricas de
papelão, exclusive sabão
comum e sapóleo.

6.O0.30 —

6.00.61
6.00.65

6.00.99 —

6.01.01/05 —

6.01.18 —

6.01.80/89 —

Cloreto de polivinila,
seus compostos e copo.
llmeros.
Acetil-celuloso ou aceta-
to de celulose, em pó
grumos ou flocos, exce-
to do tipo Tenite I.
Celulóide em lâminas.
Celulóide em tubos.
Celulóide, n;e.
Nitrocclulose, plastifica-
da, pigmentada ou não.
Esteres e éteres deriva-
dos da celulose! n,e.
Resinas sintéticas deri-
vadas de resinas natu-
rais, de tipo Valite,.
Lâminas, chapas ou fó«
lhas de acetil-celuloso ou
acetato • de celulose;
Idem, idem de matérias
plásticas fenólicas, acri-
licas e melamlnlcas;
chapas ou filmes de po-
llester, empregadas ria
manufatura de produtos
elétricos.
Tubos de matérias piás-
ticas fenólicas, .acrílicas
e de celulose regenera,
da.
Heslna sintética à base
de isocianato e fitas ca-
lulósicas para gravação
de som (fitas magnétl-
cas).
Cartucho para martelo a
explosão.

Gelatinas.
Tego-filme e colas pre>
paradas com resina sln
tética à base dc nitroce-
luse e etilo celulose.
Terebintina (essências).
Essências de pinho e se-
melhantes,
Torplneol bruto.
Carvões ativos.
Sika e outras prepara-
ções para endurecer ou
impermeabilizar cimen-
to.
Emulsão para sensibili-
zação de chapas e placas
de vidro e semelhantes
para fotografia:
Misturas aluminlo-tcr-
micas para solda dc me
tais, tipo Thermit.

Geradores.
Motores elétricos, pe-
sando mais de 1.000 kg
ou menos dc 500 gra-
mas.
NOTA: — Poderão ser
Importados nesta catego-
ria motores elétricos cs-
peciais pesando enlrc
500 gramas e 1.000 kg
desde que previamente
comprovada a imposslbi-
lidade de sua fabricação
no país.
Transformadores (cxclu-
sive dc freqüência), ex-
ceto os dc mais de ,..,
5.000 KVA c ou 66.001
volts e os paia rádio c
televisão.
Indutores,
Reatores (exclusive pa-
r? lâmpadas flitorcsceii-
tes).
Máquinas . c aparelhos
elétricos para sistema dc
produção c distribuição
de energia elétrica, n.e.
Pertences e acessórios
não especificados, para
aparelhos receptores c
transmissores de radio-
telegrafia e radio-tcleío-
nla,
Pertences e acessórios
para aparelhos de tele-
visão, exclusivamente:
— bobinas de RF e dc
FI (som e video), de fo-
co, dc deteção dc rela-
ção, de deflexão, de li-
nearidade horizontal e
osciladores horizontais,
sintonizadores dc RF
("Tuner"), magndos de
ions, "traps" dc som,
máscaras c núcleo de
pó-dc-ferro psra bobi-
nas.
Pertences c acessórios
para aparelhos dc rádio,
exclusivamente: — cha-
ves dc onda e núcleo de
pó-de-ferro para bobi-
nas.

Aparelhos de radar e
semelhantes.
Centros telefônicos (ex-
clusive mesas telefônicas
manuais);
Telefones públicos e ou-
tros de tipos especiais
(não se incluem neste
Item os telefones de uso
comum);
Peças o acessórios para
aparelhos c centros tele-
fônicos, exceto carcaça e
monofone, de matéria
plástica c semelhantes.
Válvulas e tubos para
máquinas c aparelhos
elétricos (os retificado-
rea «ecos — selénlo •

FRS. FRS. — PRONTO:
Adubos 
Inseticidas e outros pro-j

dutos 

FRS. BELGA — PRONTO:
Adubos 
Inseticidas e outros pro.

dutos ,.,

US$ (USA) - 120 DIAS
Adubos 
Inseticidas e outros pro-]

dutos 

SWED. KR. -
Adubos ...
Inseticidas

dutos .

PRONTO:

e outros pro«

l»
'!»¦

1»

1»

1»

6.000J

54.000

27.000

3.000

7.000;

8:000

27.000

I

23.000

7.0001

10.0001
I

80.000!

8.550.000
¦

700.000

6.000

54.000

3,000

7.000

8.000

23.000

7.000

10.000

80.000

Ágio

.Min.

Falências e Concordatas
FALÊNCIA INDEFERIDA —

G. Oliveira Costa & Cia. Ltit.t
O Juiz da 6.» Vara Cível, indeli-
riu o pedido de falência, at«t«
dendo que o requerente ser pir>
te ilegitima para requerer a fa»
lência, visto náo ser mais sócia
da mesma, em face da alteração
do contrato de setembro de 1Q58,
e os títulos ajuizados foram eml-
tidos por José da Costa & Cia. e
nãó pela requerida.

DESPACHOS EM FALÊNCIAS
E CONCORDATAS — J. Ojalvo:
O Juiz da 3.a Vara Cível, nos au*

TOTât vm r.» tos desta falência, nomeou sindl-TOTAL EMCr| c0 em SUhStituiçáo, Theodòmiro
Viana.

Aglo

Max.

25,00 25,00,

I

600.000

150.000

113.0001

112.000,

4.550.0001 -...'.—

700;000

1»

1»

I

600.000

150.000

113.000

112.000

35.000

40.000

— 0,0720

' 0,088

0,512

0,50

-- 25.00!
I26,10

35.000

40.000 -

675.000,00

0,0721

0,514|
I

0,50

23.00[

32.10]'

327.845,00

61.600,00

307.800,00

75.000,00

2.825.000,00

3.044.200,00

TOTAL GERAL EM CRUZEIROS - 7.316.445,00

RETIFICAÇÃO - No resumo do leil ão n, 360, de 14 de juUio, na 3» Categoria de VS% Tcheco-Eslováquia,. o to.
do ^™tÍ T' 

truncad0- D evMá sw de Cr* 5.460,000,00. O total geral em cruzeiros que foi publica-

LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS DE PRODUTOS DESTINADOS A AGRICULTURAi. .

6.01.92
6.01.90
6.02.00

6.03.01/19 •

óxldo de cobre — so
acham incluídos no Item
6.00.50 da 4&. catego-
ria),

Alto-falantes.
Microfones.
Refletores especiais pa-

ra iluminação de campo
operatório, exceto para
cirurgia ocular.
Equipamento elétrico
dc arranque o ignição
para motores a explosão,
exceto as peças e aces-
sórios constantes do
Anexo I.

6.03.31/39 — Equipamento elétrico
de Iluminação; para auto-
móveis, exceto os pér»
tenceg e acessórios cons-
tantes do Anexo I.

6.03.80 - Equipamento elétrico de
iluminação e sinalização
para veículos a motor,
aviões, navios (exclusive
para automóveis). :.¦«'•

6.04 ..00 — Ferramentas eletro-me-
cânicas, portáteis, adap-
tadas para trabalho ma-
nual.

6,04.80 —Pertences e acessórios
para as ferramentas ele-
tro-mecânicas incluídas
na classificação 6.04.00.

6.05.00 — Peças para medidores de
consumo de energia elé-
trica: — safiras sintétl-
cas para mancais, placasde sobrecarga, "plvots"
e esferas de cobalto-tun-
gstênio.

6.05.20 — Amperlmetros, voltime-
tros, ohmiometros e
aparelhos semelhantes,

6.05.40 — Equipamento elétrico pa-ra controle e sinalização
de. estradas de ferro e
vias de comunicações

6.05.60 — Instalações elétricas de
alarme contra incêndio.

6,08.01/05 — Blocos de elementos se-
cos para fabricação de
baterias secas, importa,
dos diretamente por fn-
bricantes do pilhas.

6.08.13 —Lâmpadas para automò-
veis, ônibus, caminhões
e motocicletas, exclusl
vãmente tipos:
"sealed beam";
com base "prefocus", de
um ou dois contatos;
de 12-16 volts, 1 ou 1,5
CP ("candle power"),
bulbo G-3'/j ou G-41/a,
somente com base baio-
neta B/10.1 ou BA lOs.
de 6, 12 ou 24 volts, 12
a 60 watts, somente com
base baioneta de um
contato, excecto tipos de
15 watts, 6 ou 12 volts;
de 6, 12 ou 24 volts, 5'5,
12/12, 15/15, 18/18, 24/24,
25/25, 35/35, 36/36, 45/35
e 50/50 watts ou 12 a 60
watls, somente com ba-
se baioneta de dois con-
tatos, exceto tipos de 6
ou 12 volts, 15 watts; e
de 6 volts, 25/25- watts;
de 24 volts, 5 watts, bul-
bo esférico (G), somente
com base baioneta b/15.1
ou BA 15s;
de 6, 12 e 24 volts, 0,6 a
3 watts, bulbo tubular,
somente com base balo-
neta B/7.1 ou BA 7s e
B/9.1 ou BA 9s;
de 6 ou 12 volts, 3 a 6
watts, bulbo esférico, sò-
mente com base baione-
neta B/9.1 ou BA 9s;
de 6 ou 24 volts, 0,6 a 3
watts, bulbo embutido,
somente com base rosca
(Edison) E-10;
dc 6, 12 ou 24 volls, 2 e
3 watls, bulbo esférico,
somente com base rosca
lEdison) E-10;
dc 6, 12 ou 24 volts, 3 a

6 watts, base "doublc
copped", bulbo torpedo;
e outros tipos, devida-
mente caracterizados
(volts, watts ou Cp, bul-
bo e base), quando com-
provada a inexistência
de similares ou suceda-
neos de fabricação na-
cional.

6.08.14 —Lâmpadas fluorescentes
para serviços dc Uumi-
nação pública, quando
comprovada sua aplica-
ção e a inexistência de
similares ou sucedâneos
de fabricação nacional.

6.08.16 — Lâmpadas de arco vol-
taico, exclusive para fins
ornamentais.

6.08.17 —Lâmpadas para usos ío-
tográfieos, inclusive bul-
bos para Instantâneos.

6.08.U — LâmpadaB especiais, ex-
clusivamente:
para locomotivas e car-

ros de estradas de fer»
ro;
para serviços de avia-
ção, inclusive para aero-
fotogrametria;
a gás neon e íosfores-
centes, de 8/14 mlllam-
péres, para iluminação
de equipamento hospita-
lar;'— para produção de filmes
(somente de 1.000/5.000
"watts");
para iluminação auxiliar
na produção de filmes e
uso em palcos, tipos dc
60/150 "watts", com aca-
bamento melo espelha--
do;
para projetorei cinema»
tográficos;
para excitação de foto-
células (cinema sonoro);
para sinalização de pai»¦ néis de estações e subes-.

' tações elétricas, mesas
de comunicação, eleva-
dores- e estufas, inclusive
lâmpadas a gás neonio e
a gás árgônlo;
para refletores especiais

cia em pátios de estra
das de ferro e cais — ti
pos de 250/1.000 "watts",
120/220 volts;
com filamento da car-
vão, para resistência e
estufas;
de descarga a vapor de
sódio ou. de mercúrio,
para heliograüa, iluml-
nação de túneis, auto
estradas e setores indus
triais.

NOTA: — Poderão ser
importadas nesta catego
ria e classificação lâm-
padas especias não cita-
das acima — exceto de.

. r.oratlvas ou com finall-
dades semelhantes —
desde que previamente
comprovada a inexistên-
cia dc similares' ou su-
cedâneos de fabricação
nacional.

,21/39 — Cabos telefônicos tipo"switchboard cables";
cabos para velas de ig-

. . nição de aviões;
fio de cobre esmaltado
do diâmetro Igual ou in-
ferior a 0,089 mm. (bl-
tola AWG39);
Cabinhos "Litz" constl-

tuidos de fios esmaltados
de diâmetro igual ou ln-
ferior a 0,089 mm, (blto-
Ia AWG 39);
fio e cabo de compensa-
ção para ligação de pa-
res termo-elétricos;
cabos coaxiais;
cabos especiais dc dis-
tribuição do energia elé-

. trica subterrâneos ope-
rados sob pressão de
óleo ou gás;
Isoladorcs de porcelana

para velas de veículos-
automóveis, devidamen-
te caracterizados.
Tubos, conexões o cal-

xas para tubos, de qual-
quer matéria isolante
(exclusive borracha e
matérias plásticas),
Baterias alcalinas.
Peças de matérias iso-

lantcs para máquinas,
aparelhos c instalações
elétricas, do matérias
plásticas (exclusive lso-
ladores).
Imãs permanentes.
Fornos, fogões e forna-

lhas e semelhantes, elé-
tricôs, para uso indus-
trial.

NOTA: — Não se in-
cluem neste item os ti-
jolos e peças de material
refratário para monta-
gem e construção de for-
nos.

6.09.07 — Máquinas geradoras de!
solda elétrica (não in-j
clui soldadores ma-1
nuals).

6.09.60 — Rcostatos.

6.08.49

6.08.51

6.08.55
0.08.75

6.08.99
6.09.03

A LIGA DO COMÉRCIO
EXAMINARA' PROJETOS

DE LEI
Reuniu-se a Liga- do Comércio do

Rio de Janeiro, examinando, entre
outros assuntos, o projeto de lei queacabou com as ações- ao portador.Inicialmente, usou da palavra o Con-
sultor Jurídico desta instituição quedeclarou:"Srs. 'Diretores: — Foi apresenta-
da à Câmar:. um projeto dc lei de-
terminando a transformação obriga-
tória, no prazo de 60 dias, de tó-das as ações ao portador em nomi-
nativas. As razões justificativas -.pre-
sentadas pelo autor do l projeto sãoas seguintes: a) possibilidade do fis-co ser fradado na percepção do im-
posto de transmissão "causa mortis"no caso dos bens ' inventariados se-rera constituídos, no .todo ou em par-te, por ações ao portador; b) oimposto de renda sôbre o divlden-
do das ações ao portador é arre-
cadado na fonte, não sofrendo, pois,a taxação progressiva que grava os
outros rendimentos;.. c) a clrcunstân-
cia, de natureza moral, de poderemos políticos e funcionários desones-
toe acautelar seus bens adquirindo
ações ao portador. Revive-se, assim — ..yvw «u t<vt«,nuv.i aiiivivt-ai:, ctSblill,

de serviços de vigilân- a tentativa de eliminar a ação ao
_!_ _ -'li-— J ._!__ nfl««ilHrt11 rir. laflinlnnnA U_ 11.1 Aportador da legislação brasileira, O

assunto já foi objeto de debate no
Congresso e na Liga do Comércio
em várias oportunidades, ficando de-
monstrado a improcedência das ale
gaçõès apresentadas. Não nos demo
raremos sôbre o argumento de na-
tureza moral, apresentado pelo au-
tor. Seria preciso, então, que se ex-
tlnguisse as apólices do mesmo ti-
po, as debêntures, e afinal, o pró-
prio papel moeda. Quanto ao aspec-
to fiscal, convém não esquecer que
a taxação na fonte, precisamente pe-
lo íato alegado, é extremamente ele-
vada. Não vemos por que falar em
subtração aos cofres públicos de im.
portância vultosa de imposto de ren-
da. E' lamentável que, no Brasil,
quo necessita, precisamente, para seu
maior progresso, das sociedades de
investimento, se procure dificultar o
seu maior desenvolvimento, criando-
se u mercado financeiro intenso e
sadio. Sugerimos que a Casa manl-
feste ao Congresso a sua desaprova-
ção à inclativa, evidentemente con-
traria aos interesses da Nação, ape-
sar do apreço que merece o ilus-
tre autor do projeto".

Falaram longamente sôbre o assun-
to os srs. Ary de Oliveira Lima,
Norberto Meister Promann, Tahdeu
dc Lima Netto e Heitor Motta, pa-
ra condenar com veemência a ini-
ciativa do legislador, que, desavisada-
mente, propôs à consideração de seus
pares a extinção das ações ao por-
tador, na suposição de que a eli-
mlnação de um tradicional instituto
da legislação brasileira, fator de pro-
gresso das sociedades de investimen-
to, do que tanto carece o pais, se-
rá a providência eficaz para con-
jurar as possibilidades de fraude ao
fisco, quando se sabe que o melhor
meio de evitá-las, é exercer uma
fscalização' racional e justa. Deli*
berou-se, afinal, que, em obediên-
cia á sugestão do Departamento Ju-
ridlco da Liga do Comércio, esta
instituição oficiasse à Câmara dos
Deputados, manifestando sua desapro-
vação àquela proposição legislativa,
antes colhendo em clrular a opinião
a respeito dos srs, associados,

- . Evaristo & Cia. Ltda.: O Juli
da 4.a Vara Cível, julgou habili-
tado o crédito de Fábrica Naoiô-
nal de Motores, no passivo desta

4 falência.

Empresa Reunida de Publicida-
de S/A.: O Juiz da 4.*- Vara d-
vel, considerando que o reqüe*
rente Nelson Alves Teixeira nl»
provou haver transitado em jul-
gado a sentença por êle invoc*-
do, indeferiu o pedido.

Manoel da Costa Fadaria: O
Juiz da 6.a Vara Civel, nos auüN
desta falência, mandou ouvir o
síndico e o dr. Curador.

Carlos Gonçalves & Filho Ltda.s
O Juiz da 6.a Vara Cível, nos au-tos da concordata, mandou jun-tar ao processo a petição de, fll.54. Providencie o cartório com-
gindo, em seguida, a numeração
dos autos.

Farmácia Elzy Ltda.: O Juii
da 9.a Vara Cível, nos autos It
concordata, indeferiu o requereu-
te de fls. 78, mandando atender
o comissário, ao Dr. Curador das
Massas.

Sapataria Vitória Ltda.: O Juiz
da 10.a Vara Cível, nos autos d»falência, mandou vir ao síndico •após ao Dr. Curador das Massas,

Jacques Graff: O Juiz da 14,*
Vara Cível, mandou voltar at
contador, para qne proceda ao câl- '
oulo, independentemente de pre-paro, tendo em vista o que a res-
peito dispõe a lei de falências.

Gráfica Hispabra Ltda.: O Juiz
dal6.a Vara cível, nes autos dafalência, mandou ouvir o síndico
e a dr. .Curador das Massas..

Indústrias Reunidas CaciqueLtda.: O Juiz da 16.» Vara Cível, ,ino pedido de falência, mandou
arquivar.

Francis Robert Leuba & Cia.Ltda.: O Juiz da 16.* Vara Ciytl.nos autos da falência, mandou vir "
ao síndico para proceder a arre-
cadação.

Rádios e Acessórios Stylux Ltda.:
O Juiz da 18,a Vara Cível, defe-
riu a continuação de negócio.

AÇÕES EXECUTIVAS PRO-
POSTAS — Autor: Ricardino La-
meira da Costa. Réu: José Antft-
nio de Souza Pereira e esposa.
Cr? 6u\ 000,00. TF'

' ¦ -p • ••¦ ¦ '¦' 
?c.s

Autor: José de Araújo Brito.
Reu: Ataíde da Costa e outro.
Cr$ 230.000,00.

Autor: Maria Elisa Padre. Réu:
Equitatlva dos Estados Unidos do
Brasil. Cr? 65.000,00.

Autor: A. M. Guedes. Réu:
Custodio Rosa da Silva. CrS ...120.000,00. *.'••¦•..¦

Autor: Banco do Brasil S/A.
Reu: Sylvio Fonseca e outro CrS
1.300.000,00.

m

RECEBEDORIA DO DISTRITO
FEDERAL

RECEITA ARRECADADA

Durante o mês:

De 1 a 14 de julhode 1955
Em 15 de. julho de
1955

Total
Em igual'período de
1954

339.276.955(20

85.205.535.10

474.482:493,90

320.374.27B.Í0
Diferença para mais

""te mês  154.103.214^0
Durante o ano:

De 2 de janeiro a
15 de julho de 1955

Em igual período de
1954

4.742.626.751,30"

4.035.904.034,50'

ppiillil"

Diferença para mais
nes'e ano  706.722.7i6,W

_?•„£• F«« SecS5o de Controle OEstatística,.cm 15 de julho de Í355.

QUEREM IMPORTAR
DO BRASIL

ROMA, Julho (A.N, - SINB) — Et>Ias firmas Italianas e mediterrâneas
querem realizar importações dos se-
gulntcs produtos brasileiros:

Madeiras: Orado Gullotta. Via fran-cesco Crlspl, 6. Catanla.
Mate: PietropolI. Piazza Gorini, 9.Mllano.
Cera de Carnaúba: Seica, Via Pe*.cloni, 12. Flrenzc.
Tapioca: Ballt Hlndie e C. Bolt»Postale, 419. Alep. síria.

EDIFÍCIO "KIEPE"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA

Ficam convocados os senhores condôminos do Edificio "Rlepe",
sito à Rua Rodolfo Dantas, 40, para a Assembléia Geral Extraordinária,
que será realizada às 14,3o horas do próximo dia 26 do mês de Julhode 1855, terça-feira, na Sede da Imobiliária Civia S. A., ã Travessado Ouvidor, 17 - 2.° andar, em primeira convocação; ou, na falta denúmero legal, em segunda e última convocação, com qualquer númerode condôminos, às 15,00 horas, do mesmo dia c local, com o objetivode deliberarem sôbrc os seguintes assuntos: a) — Exame c aprovação
das contas do 1.» semestre dc 1955; b) — Assnntos de interesse geral.

Pelo Cond. do Edificio "KIEPE"

IMOBILIÁRIA CIVIA S/A

(39923)

Amanhã prosseguiremos di-
vulgando a relação dos arti-
gos da V categoria,

EDIFÍCIO "MÁDRIGÁL"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CIVIA

Ficam convocados os senhores condôminos do Edificio "Madrlgal",
sito k Rua Arthur Araripe, 44, para a Assembléia Geral Ordinária,
que será realizada às 17,00 horas do próximo dia 27 do mês dc Julhode 1955, quarta-feira, na Sede da Imobiliária Civia S. A., à Travessa
do Ouvidor, 17 - 2.° andar, em primeira convocação; ou, na falta dt
número legal, em segunda e última convocação, com qualquer número
dc condôminos, às 17,30 horas, do mesmo dia c local, com o objetivo
dc deliberarem sóbre os seguintes assuntos: a) Exame e aprovação dai
contas no período dc 1-11-51 c 30-6-1955; b) Exame e aprovação do
orçamento para o período de 1-7-55 a 30-6-56; c) — Assuntos de
Interesse geral.

Pelo Cond. do Edifício "Madrlgal"
IMOBILIÁRIA CIVIA S/A

(36351)

¦m JL



_^2.° Carlertio

CÂMBIO
'Ontem, êsse mercado funcionou"cãl-

mo, tendo o Banco do Brasil oficia-íteado as seguintes taxas:
... Vend. Comp.
fpra 52,6960 51.4080Mlar  13,82 18,36Franco suiço  4,4269
Franco belga  o,3799
Peso uruguaio  5,7294
Peso argentino .. .. 1,3510Franco francês .. .. 0,0538Escudo  o,6607Peso boliviano  0,3137'torim  

4,9271
Coroa sueca  3,5402

!Coroa 
dinamarquesa. 2,7499"Woa tcheco-eslovaca 2,6139

CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 19S5

VIDA COMERCIAL
4 _8,,| Buenos Aires, tel.
0MU C^P',e,„'j*5 

.ve"d'
5,5052
1,3152
0,0525
0,6328

4,8086
3,5513
2,6340
2,55

OURO FINO
O Banco do Brasil afixou paraeompra do ouro fino, 1,000/1.000, o

preço de Cr? 20,8176, por grama.

BANCO"DO BRASIL
O Banco do Brasil não está ope-rendo em câmbio livre.

BONIFICAÇÕES
Tabela de Bonificações afixada pelo3anco do Brasil, de acordo com *nstruçSo n. 114, da SUMOC:

2»Cat 3»Cat
_? 18,70 24,70
¦lora, fi. . . 52,360
ISS Convênio 17,19

O.2850 comp. e

mça"rança. 
. .

lelgica . .
linamarca.
iuecia . .
Ü Islândia

4,3608
0,0491
0,3406
2,4661
3,324'

48,132

69,160
22,95
5,760
0,0655
0.4548
3,2934
4,4390

64,286

4" Cat.
31,70
88,760
29,67

1,3924
0.0847
0,5830
4,2535
5,7338

83,076

CAMBIO LIVRE
(Dia 15-7-955)

Cotação do dólar:
Na abertura: Compra CrS 75,50,'enda 

CrS 77.50.
No fechamento: Compra CrS 75.20

i 75.50. Venda Cr$ 77.20 a 77,50,
Cotação da libra:
Na abertura: Compra CrS 208.00'enda 

CrÇ 214.00.'No fechamento: Compra CrS 207.00'enda Cr3 213.00.
Mercado — Na abertura, irregular;

ío fechamento, calmo.

Montevidéu, tel. por P. 30.12 comp
e 30.36 vend.

Paris, tel. por F
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, 2.38.
Bélgica, tel. por F. 1,9850 comp.

e 1.9875 vend.
Amsterdam, telegr., por F. 26.17

comp. e 26.20 vend.
Lisboa, tel, por Escudo 3.49 comp

e 3.50 vend.

NOVA YORK, 15.
Fechamento:
Nova York. sobre:
Londres, telegràfica, por £ 2.7831

comp. e 2.7843 vend.
Montreal, tel. por 7 1.0150 comp.

e 1.0156 vend.
Rio de Janeiro, por Cri 1.29 comp.

e 1.33 vend.
Montevidéu, tel, por P. 30.12 comp.

e 30.S6 vend.
Buenos Aires, tel. por P. 7.15

comp. 6 7.25 vend.
Paris, tel. por F. 0.2850 comp. e

0.2862 vend.
Berna. tel. por F. 23.83 comp. e

23.34 vend.
Estocolmo, telegr., por Kr. 19.32

comp. e 19.34 vend.
Madrld, tel. por P. 2.38.
Bélgica, tel. por P. 1.9850 comp

1.9875 vend.
Lisboa, telegràfica, por Escudo 3.49

comp. e 3.50 vend.
Amsterdam,, telegr., por F. 26.17

comp. e 26.20 vend.

por P. 7.15 Canadá, por $ 2.7406 comp
2.7412 vend.

Berna, por F. 12.1625 comp. e12.1625 vend.
Amsterdam, telegr. por F. 10.6325

comp. e 10.6350 vend.
Paris, tel. por F. 974.12 comp. e974.37 vend.
Gênova, por L. 1.125 comp. e 1.775

vend.

TAXAS CAMBIAIS FIXADAS
PELA CÂMARA SINDICAL

(Dia 12-7-955)
, , CAMBIO OFICIAL
Iménca do Norte ..'rança ,
luiça 
.ibra
úécia.i

jlihamarca
Bélgica

18,82
0,0538
4,4269

52,6960
3,6402
2,7499
0,3799

CAMBIO LIVRE
imfrlca do Norte .,
nglaterra
'ortugal -,,,
Canadá..
uiça .. .;  _
Hnamarca  -
iuecia , ... _

CAMBIO MANUAL
lolar _
'eso argentino —
,ibra _'i*uco francês —
Iscudo _
•eseta,, _
,lra _'eio uruguaio —

77,15
213,85

2,7181
78,70
18,04
9,07

12,9375

77,41
2,50

218,00
0,2180
2,73
1,88
0,1260

23,50

CÂMBIOS ESTRANGEIROS
NOVA YORK, 15.
Abertura:
Nova York sobre:
Londres, por £ 2.7837 comp. e

.7850 vend.
Montreal, tel. por $ 1.0150 comp.

i 1.0156 vend.
Rio de Janeiro, por CrS 1.29 comp.

i 1.33 vend.

LONDRES, 15.
Abertura: .
Londres, à vista, por £, sobre:
Nova York, á vista, por £ 2.7812

comp. e 2.7825 vend.• Rio de Janeiro, livre, por CrS 207.00
comp. e 214.00 vend.

Buenos Aires, por P. 38.75 compe 39.00 vend.
Montevidéu, por P. 8.50 comp. i9.00 vend.
Canadá, por $ 2,7400 comp. e 2.7406

vend.
Berna, por F. 12.1612 comp.

12.1637 vend.
Amsterdam, telegr., por F. 10.6325comp. e 10.6350 vend.
Paris, tel. por F. 974.12 comp. e974.37 vend.
Gênova, por L. 1.725 comp. e 1.775vend.
Bruxelas, por F. 139.65 comp. e139.70 vend.
Estocolmo, por Kr. 14.4187 comp. e14.4212 vend.
Copenhague, por Kr. 19.3337 comp.e 19.3462 vend.
Oslo, por £ -Kr. 20.01 comp. ee 19.3362 vend.
Madrid, por P. 30.66.
Lisboa, por Escudo 80.00 comp. e80.40 vend.
Praga, por Kr. 20.00 comp. e 20.25vend.
Berlim (marco bloqueado), por M.11.6812 comp. e 11,6837 vend.

Bruxelas, por F. 139.85 comp. è139.70 vend.
Estocolmo, por Kr. 14.4175 comp. e14.42 vend.
Copenhague, por Kr. 19.3387 comp.e 20.0075 vend.
Oslo, por £ Kr. 20.0075 comp. e20.0125 vend.
Madrid, por P. 30.66.
Lisboa, por Escudo 79.90 comp. e80.10 vend.
Berlim (marco bloqueado), por M.11.6012 comp, e 11.6837 vend.
Praga, por Kr. 20.0075 comp. e20.0125 vend. P

BUENOS AIRES, 15.
Fechamento:
Sflbre Londres, á vista, por £:Taxa de compra (P) — 38.95.

. Taxa de venda (P) — 38.96.Sflbre Nova York, à vista, por 100dólares:
Taxa de compra (P) — 1.395.25
Taxa de venda (P) — 1.396.00

e de Guerra, fecharam estáveis. As es-taduais de Minas e de São Paulo, desorteio e de renda regularam com pe-quenas oscilações de pouco interesse.Com referência ás ações em evidên-cia nana ocorreu digno de nota, a nãoser que tivessem ficado esses papéisem condições de estabilidade, conforme se vê das vendas e ofertas a se.
guir.

OFERTAS DA BOLSA

VENDAS

Apólices da UnlSo:

1-004 D. Emis. Nom.
1 Idem, port

Obrigações:

15 TV Nac. 1921 .: ..
50 Guerra, Cr3 1.000,00

146 Idem, CrS 5.000,00

Apli. estaduais:

cn

675,00
760,00

800,00
800,00

4.010,00

MONTEVIDÉU, 15.
Fechamento:
(Mercado livre para transferenciaie pagamento de serviços financiais)Sflbre Londres, á vista, por £:Taxa de compra (P) — 9.10.Taxa de venda (P) — 9.15Sflbre Nova York. á vista, por 100dólares:

Taxa de compra (P) — 330.50"axa de venda (P) — 331.00

250 Minas, Rec. Econ., 1»série
200 Minas, Decr. 936 ..

50 Minas, 1944, pt., ia «"*
rie

3 Idem, 2» série ., .. 
'.'. 

_Õ3,'ÕÕ100 Idem  io4>0o

535,00
515,00

116,00

Sfock Exchange de Londres

LONDRES, 15.
Fechamento:
Londres, à vista, por £, sobre:
Nova York, á vista, por £ 2.7831

comp. e 2.7844 vend.
Rio de Janeiro, livre ,por Cr? 207,00

comp. e 214.00 vend.
Buenos Aires, por P. 36.75 comp.

39.00 vend.
Montevidéu, por P. 8.50 comp.

9.00 vend.

LONDRES, 15.
Plano B:
Titulos brasileiros:
Federais:

Conversão, 1910, 4 
Empréstimo, 1913, 5 %..,,Estaduais:
Distrito Federal, 5 % (na-cionalizado) 
Rio de Janeiro, 1927, 7 %'.Bahia, 1928, 5 % .'.,

Titulos diversos:
Bank of London e South

América 
São Paulo Gaz., Co.. Ltd.

(preferenciais) , ,,
Cables & Wireless Ltd, (or-

dinárias 
Wilson Sons & Cia
Imperial Chemical indus-

tries, Ltda
Lloyd's Bank Ltd. ("A"Shares 
Rio Flour Mills & Grana-

ries, Ltda
São Paulo Rallway Co. Ltd.

(açfles 10/1) 
Titulos estrangeiros:

Consols., 3 1/2 % Emp. de Guerra Britânico,
3 1/2 %, 1927/47 

Shell Transport Trading ..Canadian Eagle Oil 
Royal Dutch Petroleum ..

49,10,0
49.15 0

4 Idem, 3a série
60 Idem, EL3
60 E. Rio, Elet, 3» série.

6 Pernambuco
110 São Paulo
200 Idem, unificadas .. ..

Apólices Municipais do
Distrito Federal:

25 Emp. 1906, nom
520 Dec. 1.535 ,
100 Dec. 1.550

103,00

750,00
48,00

167,00
575,00

180,00
175,00
175,00

Obrig. da União:

Emp. 1921, 7 % ..
Guerra, CrS 0.000,00.

6 
Idem, Cr$ 1.000,00
Idem, CrS 500,00.. ..Tesouro, 1930, 7 %..Tesouro, 1832, 7 %,,Tesouro, 1939, 7 %'.'.Ferroviárias, 7 %. .,

Apol. da União:

Dlv. Emissões, port..
5 crlo , ,.Idem, antigas. ,.Div. Emissões, 5 %,nom

Div. Emis.,
cautela .. .,

Reajustamento
nomico, 8 %Uniformizadas, 5'

Vend. Comp.
Cr» Cr»

829,00 800,00

4.030,00 4.010,00
800,00

395,00 -
820,00 815,00

1.000,00
850,00

850,00 800,00

nom.,

Eco-

768,00
740,00

680,00

770,00
680,00

Apolt. estaduais:

Centenário de São
Paulo, 5 

Energia e Transporte,
7T%  .. ,-.'

Estaco do Esp. Santo.
8 ;

Estaao do Rio, Ele-
tnticaçào, tf %, 38
série

Idem, 2a série.. ,.
Estaao do Rio, 8 %',decreto 3.569 ., ..
Estado ae São Paulo.

5 ;
Idem, uniformizadas,

520,00

405,00

760,00

678,00

670,00

678,00

332,00

510,00

305,00

200,00 -

1,100,00 -

2.950,00

450,00 -

1.060,00

300,00

230,00

300,00
— 200,00

100,00 -

195,00
161,00

190,00

950,00
980,00

800,00 -
- 800,00

750,00

170,00

28,0,0
36,10,0
31,0,0

Ações de Bancos:

20 Aç. do Bco. do Brasil200 Crédito Real Minas
Gerais, Cr$ 200,00, ex/div

Ações de companhias:

BOLSA
Regulou a Bolsa, ontem, com traba-

lhos animados è com operações de-
senvolvidas nos diversos papéis em
evidência. As apólices da União, as
obrigações do Tesouro Nacional e as

312 America Fabril, CrS
200,00

570 Panair, CrS 200,00 
"

5,3,9 50 C. Brahma, ord, CrS
200,00

6.10.0 274 Idem, pref... .'.' ,','
100 Cimento Aratu, CrS

2.14,6 1.000,00
0,1,10 20 Cimento Portland Pa-

ralso, CrS 10,00  65 00
2.16.1 200 D. Santos, pt., CrS

200,00
3,1.0 50 Fazenda Albuquerque,

Cr$ 1.000,00
1,12,9 350 Harkson Industria e

Comércio Kibon, CrS
0,3,1 200,00, pref

900 Imobiliária Guanabá-
60,12,6 ra, CrS 200,00

50 Lubrificantes e Produ-
81,7,6 tos F o n s e c a — CrS
6,20,6 1.000,00

3,1,6 110 Paulista de Força' e
59,5,0 Luz, Cr$ 200,00.. ,,

1.805 Predial, CrS 100,00,,
20 Sid. Nacional — CrS

200,00
50 Ultragaz, pref.', 

"cr$

200,00, ex/ div. ,,

316,00
110,00

740,00
730,00

1.100,00

194,00

500,00

150,00

200,00

517,00
118,00
104,00
104,00

Unificadas de Sãõ
Paulo, 8  575,00Minas Gerais, 5 %,nom  _

500,00 ?2ínas Rerais' ' % ••u Minas Gerais, 1.177 .Idem, 1* série, 5 %.,
350.00 M»m -1 -T-e' ° '<"•

Idem, 3a série, 5 %,,
Idem, Emp. Popular.
Pernambuco, 5 %, ..
Prel. ae Belo Hon-

zonte, 7 
Prel. ae Niterói, CrS

«00,00, 5 
Prefeitura ae Cam-

P'os, 8 % 
Prel. de Niterói, CrS

200,00, 8 
Recuperação Econo-

mlca, 7 %. ia sène,
Recuperação Econo-

mica, 7 %, 2» série
Recuperação Econo-

mica, 7 %, 3» série
Rodoviárias do Estado

do Rio, Cr$ 600,00,
8 

Rodoviárias do Est.
do flio Grande do
Sul, 8 
Apol. Municipais:

168,00

815,00

570,00

300,00
440,00
510,00

102,00
103,00
213,00
48,00

400,00 —

220,00 200,00

585,00

90,00 75,00

1.240,00

190,00
100,00

205,00

— 530,00

518,00 —

520,00 —

de Ferro, Cima*. .Ind. Martins Ferrei-
ra

Industria Brasileira
de Cerâmica .. .,Laboratórios Silva
Araújo, Roussel, cldir

Litogr. Ypiranga, pre-ler
Une Material do Bra-
sil

Listas Telef ôriicai
Brasileiras

Lojas Americanas. .'. 2.500,09 —Manufatora de Brin-
quedos "Estréia" .. 1.310,00 1.280,00Mercado Municipal., 200,uuMesbla  232,00Mario Esteves Bebi-
das, S. 

Marvin
Parafusos Santa RosaPaulista de Força e
Luz

Idem, port ,
Pneus General, pref!Pneus, ord 1.000,00
Retinarla e Explora-

Ção de Petróleo
União, ord 1.500,00 1.230,00Regeneração de Óleos 1.100,00 -Hei. de Petróleo de
Manguinhos

Panair do Brasil., ,,Rio de Janeiro Tu-
rumo, S. 

Sanson Vasconcelos,
prel

Siderúrgica Nacional."
Silva Araújo Kous-
sei

Sider. Mannesmann,
ord

Sui Mineira üe Elé-tricidade, pref...Sudeletro S, A., prel'.Idem, ord
Serviços Aeroíotogra-

métricos Cruzeiro
do Sm

Telefônica de Minas
Gerais  220 00Tel. do Espirito San-

„to-- •'•', 1.000,00
Usinas Nacionais. .. 1.000 00Ultragaz, pref
Vale do Rio Doce ..Vale do Rio Doce,
nom

Valéria 1» ),
Valeria, 2a
Vldreira do Brasii

(Covibra), pret

ALGODÃO

110,00

1.000,00

990,00
106,00

Êsse mercado funcionou, ontemsustentado e com os preços inaltera-dos. Não houve entradas e saíram458, ficando armazenados nos trani-ches 21.452 fardos.
COTAÇÕES POR 10 QUILOSEm cruzeiros

Seridó, tipo 3  365,00 a 370,00Seridó, tipo 5  360,00 a 365,00Fibra média:
Sertões, tipo 3  360,00 a 365,00
Ceará, tipo 3  360,00 a 365,00faertoes, tipo 5  Nominal
Ceara, tipo 5  Nominal
Matas, tipo 3  328,00 a 330,00Matas, tipo 5  Nominal
Paulista, tipo 3 .... Nominal
Paulista, tipo 5 .... 328,00 a 330,00

ALGODÃO A TERMO
Por 1 QuiloS. PAULO, 15.

Outubro, 1955 .
Dezembro, 1955
Março, 1956. .
Maio, 1956 . ,
Julho, 1956. , ,

Abert. Fech.
34,50 34,45
35,65 35,75
36,60 36,60
34,70 34,70
34,45 34,50

980,00 -
200,00

1.990,00 1.500,00

990,il0

137,00 135,00
900,00 880,00

1.200,00

800,00 500,00

500,00

— 170,00
680,00 _

Cotações do disponível
Tipo 4  34.67
T|Po 5  33,33T1P° 6  30,47

VENDAS _ Na abertura: nada; nofeehanjento: 10.000 quilos.Posição — Na abertura: estável: nofechamento: estável,

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 15.

COTAÇÕES - POR 10 QUILOS -Matas, tipo 5, CrS 500,00 — Sertões -Tipo 5, Cr$ 515,00.
Entradas — Ontem: 579; de 1 desetembro, 436.193.
Exportação: Nada.
Existência: 17.792.
Consumo: 700.

680,00
239,00
230,00

229,00
218,00

Idem, preferenciais
White Martins. .,iiebêntures:

160,00
160,00
450,00

485,00 460,00

— 700,00

4.700,00
189,00

600,00
730,00

166,00
170,00

170,00

ALVARÁS

680 Aç es da Cia. Amêri-
ca Fabril, Cr$ 200,00 . 316,00

Banco Nacional do Comércio e Produção S/A.

Decreto 1.535, 7 %,,Decreto 1.550, 7 %,,Decreto 2.09V, 7 %,,Decreto 1.948, 7 %..Emp. 1906, port., 6 'i
Emp. 1906, nom... 

',.
Emp. 1731, 6 % .. ,,
Emp. 1914, port
Emp, 1917, port., 6 %£ 20, port., 5 %, ..
Idem, nom

180,00
180,00

195,00
180,00
170,00

170,00
510,00

175,00

175.U0
177.0&
185,00
178,00
163,00
180,00
165,00

Ações de Bancos:

— 500,00

DEPARTAMENTOS:

CARTA PATENTE N.» 2825 DE 12-2-43

MATRIZ: RIO DE JANEIRO - RUA DO OUVIDOR, 63 - TELEFONE 23-1980

fcoa*^
Sacramento. São Joaquim da Barra, São'Paulo, slóSS (br)?^L.wt UbSíibf'? ^«0 

^ (G°ÍáS)'

BALANÇO EM 30 DE JUNHO 1955 INCLUINDO O MOVIMENTO DOS D EPARTAMENTOS

ATIVO

A - DISPONÍVEL

Caixa Cr$
!m moeda corrente 63.483.915,20um depósito no Banco do Brasil ., 57.145.586,30
2m depósito à ordem da Superinten-

dência da Moeda e do Crédito ... 16.631.617,60
B - REALIZÁVEL " 

"

Empréstimos em c/
corrente  127.218.559,70

Empréstimos hipote-
cários 400.000,00'itulos descontados . 421.372.021,40

letras a receber de
conta própria ... 123.000,00

agências no Pais .. 318.976.376,70
rorrespondentes n o

Pais 
Jutros créditos ....

Cr$

137.261.119,10

PASSIVO

F — NAO EXIGÍVEL CrS

SSrt^j.' ;"",  60.000.000,00Fundo de reserva legal
Fundo de previsão

10.343.567,40
2.775.012,50 881.208.537,70

Outras reservas ...,,.'!,.!.,.'.',',',','.'.',',' j

G — EXIGÍVEL

DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo:

8.577.132,90
14.874.535,70

808.139,50

Cr$

85.259.808,10

300,00
350,00
200,00
115,00

170,00

360,00

300,00

nóveis 153.100,00

7.871.B90,90

924.193,80 8.796.084,70

Titulos e valores
mobiliários:

Ipóüces e Obrigações
Federais (inclusi-
ve as depositadas
110 Banco do
Brasil, pelo seu
valor de CrS ....
7.243.000,00 à or-
dem da Superin-
tendência da Moe-
da e do Crédito)

apólices Municipais
Jutros valores 

C - IMOBILIZADO

Cdiffclos de uso do Banco 54.748 42010,Ióveis e Utensílios 4 759 3n'io¦laterial de expediente ', 21866Í446Í50
nstalaçõcs 3.410.839,70

fD 
- RESULTADOS PENDENTES

íutras contas 

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Í"'alores 

em garantia 162.682'.394,60'alores cm custódia 55.412.326,90
Titulos a receber de c/alheia no pais 293.997.393,80
íutras contas 78.291.073,20

de Poderes Públicos
Em c/c sem limite .
Em c/c limitadas ..
Em c/c populares .,
Em c/c sem juros .
Outros depósitos ...
Em c/c Aviso 

à prazo:

18.275.865,40
383.348.789,50
29.534.740,00

123.975.963,80
7.403.449,80

10.871.842,40
53.090,00 573.463.740,90

Andrade Arnaud..
Boavista 2.800,00 2.btHJ.oÕ¦Brasil  _ i.oooooCidade do Rio de Ja-
„neir°  210,00Comércio e Indústria

de Minas Gerais .. _
Comércio, nom
Comércio, port
Crédito E. do Rio..
Crédito Pessoal, pref.Crédito Real de Mi-nas Gerais  450,00Da Capital ,
Lavoura de Minas
r Gerais  365,00Lowndes  200,00Moreira Salles .. ..
Mercantil do Rio de
Janeiro

Nacional de Minas'
Gerais  _

Operador ,, 260.00
Sarft0", 1.600,00 1.400,00Português do Brasil,
nom  _

Idem, port. .. .'.' .,' _
Prefeitura do JDistn-

to Federal  205,00Regional  200,00Ribeiro Junqueira ,. 200,00Sotto Maior 1.000,00

C. Brahma
Cotonifício Gávea
Docas de Santos, 7 %Força e Luz Noraes-

te do Brasil
Hotéis Palace, 7 %..Lar Brasileiro, 2» ie-rie, 8 
Lar, 2a série, 8 %..Lar, 3a série, 8 %,.ne, de Crs 1.00Ó.O0.

8,04 ;Sul Mineira de Ele^tricidade  íspnoLetras hipotecárias:

Banco Prefeitura doDistrito Federal.
' /o

Brasil, S. A...

182,0(1
173,00

160,00

NOVA YORK. 15.
Abert. Int. Fech.

33,78 33,84 33,82Outubro, 1955 .
Dezembro, 1953
Março, 1956 , .
Maio, 1956 . .
Julho, 1956 . .

33,90 33,97 33^99
33,90 33,90 33,35
34,03 34,11 34,05
33,50 33,55 33,53

LEILÃO DE DIVISAS EM '
SERGIPE

ARACAJU, 15 (ASP.) - 0 leilão«'«,"- 55/143 realizado na
„ "fade Valores desta capital, acusou
Sara8 ÍÍÍn)reSUltad°: D61ares itaIi^"para pronta entrega: la. categoria~. oferecidos e vendidos 1.C00; Liosúnicos CrS 44,30; total -1 CrS44.300,00; 3a. categoria - oferecidos
_oyoend,nd« ir*»: ágios únicos Crs.90,30, total _ CrS 90.300,00; la„ 4ae 5a. categoria - não houve mo-205?"íóJ0!?1 °/ereCÍdos e vend™os
TÍjL™ Ud,e ágIOS vendidos CrS
í,rrS00- (Dolares iugoslavos pnrapronta entrega: la. c 4a. categoria- nao houve licitação; 2a. catego-ria - oferecidos e vendidos 2.000-
6Og0O0UomCt°,S Cf 30'°°: *otal - CÍS .bu.ooo,00, 3a. categoria — oferecidos4.000, vendidos 2.000, saldo 2 000- eclosumeos CrS 35,00; total -CrS75.000,00; 5a. categoria _ nãÓhóulve movimento. Total oferecidos 8000vendidos 4.000 saldo 2.000; total dcag os vendidos CrS 130.000,00. Dólarespoloneses para pronta entrega: ne 3a. categoria - não houve liei-taçao; 2a. categoria - oferecidos e

3VoeSodld?ni 
],'°00: 

Jft"» único?Cdsos..c30,00, total - CrS 30.000,00; 4a. c
m;MC„alngA0,na 

- n3° h°uve movi-

dos 1.000; ágios únicos Cr 35,00- to-tal - CrS 35.000,00. Coroas suecaspara pronta entrega: la. categoria- oferecidos e vendidas 5.000; ágiosúnicos Cr$ 5,58; total — CrS27.900,00; 2a. categoria _ ofereci!
rrl 

eo1VBendi(h -5'000; ^s míninioCrS 9,16, máximo CrÇ 10,58 c me-dio Crí 10,09; total -Cr? 151 350 00'3a categoria - oferecidas e vén-didas 10.000; ágios mínimo CrS 1372máximo Cr? 13,76 e médio CrS.13,<4; total - Cr$ 137.400,00; 4a. e5a. categoria - não houve movi-

Soo^!df^d--'-^
646.250,00.

- 765,00

780,00 _

740,00
740,00

730,00

CAFÉ

NOVO CONTRATO
Outubro, 1956 . . . 33,10 33,29 33,23Dezembro, 1956 . . 33.04 33,24 3316M. Up. Mildes . , — 343

NA ABERTURA _ Mercado ape-nas estável, com baixa de 5 a 15 pon-tos.

NA INTERMEDIÁRIA _ Às 11,30horas - Mercado apenas estável, comalta e baixa parcial de 1 a 5 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercadoestável, com baixa de 2 a 7 e altade 3 pontos.

CACAU

55/144 rea izado na Bolsa de Valoresdesta capital acusou o seguinte re-sultado: Dólares argentinos pa a pro"ta entrega: la„ 2a„ 3a. e 4a ca-
fi!™,- não_houve licitação; 5a.
rMt£v«"7 ",ao houve movimento.
rÍLaeSoímland„eses Para pronta en-trega: 2a. e 3a. categoria - nãohouve licitação; ia„ 4a. e 5a. ca°tegona — não houve movimento.Dólares americanos para entrega em120 dias: la categoria - ofereci-
r% 

em>ynendldJ0s. 8'000; áSios mínimoCrÇ 68,10, -máximo Cr$ 68,50 e me-dio CrS 68,17; total - CrS 545.400.00;
fa- cateforia - oferecidos e ven-didos 6.000; ágio mínimo CrS 100 00máximo CrS 100,10 e médio CrS...100,08; total - CrS 600.500,00; 3a
f nnng0r-a, 

~ - O.ferecidos e vendidos4.000, ágios umeos CrS 181,10; total- CrS 724.400,00; 4a. e 5a. cate-
goria — nao houve movimento. To-tal oferecidos e vendidos 18.000; to-tal de ágios vendidos Cr? 1.870.300,00.Total geral dos ágios CrS1.870.30„0. ¦ 

NOVA YORK, II.
Abert

Julho, 1955 33,45
Setembro, 1955 , , 34,20
Dezembro. 1955 . . 3444
Março, 1956 34^49
Maio, 1956 34,30

Fech.
33,50
34,24
34,55
34,50
34,40

— 420,00 ,° mercado de café disponível íuncionou, ontem, sustentaao e com os
preços inalterados. A comissão depreços sorteada declarou manter oo tipo 7, a base anterior de Cr$ 2900
por 10 quilos e não houve negóciosconhecidos sobre o produto em dispo-nibihdade.

Entradas 5.769 sacas, sendo 583 pelaLeopoldina e 5.186 pela estrada deRoaagem. Embarques não houveExistência 756.266. Café despachado
para embarques 38.861 sacas.

COTAÇÕES - POR 10 QUILOS -
Incluindo o preço da sacaria-

£;po Cr$ 299,60
TiPO Crs 297,20
ll.P° Crs ^94,au
l\P° f> CrS 292,40
j!P° CrS 290,0011PO CrÇ 286,00

PAUTA _ Pre^TZ Estado de Minas Gerais:
Tipo comum ... CrS 29 00

iJ1P,° íinií,.  Cr$ 3W5Estado do Rio:
Tipo comum

— 140,00

220,00

410,00

345,00

VENDAS - Na abertura: nada; nofechamento, 53 contratos.

NA ABERTURA - Mercado apenas estável, com baixa de 11 a 20
pontos.

NO FECHAMENTO - Mercadoestável, com baixa de 5 a 11 pontos

TRIGO
CHICPGO, 15.

Fechamento:
Julho, 1955  l,99,62
Setembro, 1955  2,0175

340,00
350,00

200,00

Êste ainda ontem, o mercado destelu5'SS9Í0f?,rôa' dinamarquesas;"¦oduto sustentado e sem alteração liâi^L^l^i0^}?.^6. °

VENDAS DE CAFÉ' PARA
EXPORTAÇÃO'

Nos dlas 4 e 5 de julho corren-te, foram vendidas para exportação,
?af,SPraSaa,de Santos' 51'551 sacas décafé, 82921 na praça do Rio, 11.583na de Vitoria e 188 na de Paraná-gua.

O café vendido em Santos rendeu,em divisas, 1.762.744,50 dólares ameirlcanos; 242.329,50 dólares-convênlo sê-bre a Alemanha; 227.313,10 dólares-
convênio sobre a Itália; 65.145,00 dó-lares-convênlo sobre a Argentina'60.600,00 dólares-convênio sobre a H<>
iavVMiíílS'40 C?rÔas dinamarque.
5 .»'» H2„2A188'30 col"oas suecas; 2.433.486,00 francos belgas; 76.439,04 dc-lares-convênio sobre a Áustria; 25.101 7dólares-convênio sobre o Japão; .. .
Sooff írancos íranceses; ° 

O café negociado no Rio propor-cionou: 1.978.538,85 dólarcs-convnio só-bre a Argentina; 33.121,80 dólares-con-
ynio sobre a Alemanha; 7.155,00 dó-'ares-convnio sobre a Holanda; . .,28.530,00 dólares-convnlo sobre a Aus-
,ÀV 36;2oh^. dólares-convnio sobro a
ffife 1-294.248,97 dólares americanos;

CrS 31,00

CAFÉ' A TERMO
Contrato A

Na abertura:

Julho, 1955  g/v.

Prazo Fixo ..
Aviso Ptóvío

58.352.977,20
1.197.532,00 59.550.509,20

633,014,25040

OUTRAS RESPONSABILIDADES

890.157.722,40

65.795.023,40

85.324,70

593.383.188,50

1.686.682.378,10

j Titulos redescontados
Obrigações Diversas
Agências no Pais ..
Correspondentes n o

País 
Ordens de pagamen-

tos e outros cré-
ditos 

Dividendos a pagar .

H — RESULTADOS
PENDENTES

21.790.305,00
289.703.989,90

10.028.374,70

35.671.358,60
3.698.958,40 360.892.986,60

Cias. de Seguros:

A^Of - 1.400,00
SS»;.:::::: 25o7oo m-w
Internacional 2.500,00 —Mundial, Nacional deSeguros 
União dos Proprletá
rios

— 1.000,00

Cia. de Estradas deFerro:

Minas de 35l
nimo, ord. ,.

Idem, prel, ,,
Paulista, nom..
Idem, port. .,

Jerfl-

85,00

600,00

22,0u
80,00

i-10,00

Agosto, 1955
Setembro, 1955 ,
Outubro, 195ò. . .
Novembro, 1955 ,
Dezembro, 1955 .

Vendas: Nada.
Mercado: Firme.

S/v.
S/v.
S/v.
S/v.
S/v,

Comp.
293,00
293,50
294,00
294,90
294,00
295,00

produto
nos preços. Entradas não houve c
saíram 10.500, ficando em depósito-15.234 sacos.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Branco cristal  CrS 325,00
Mascavinho  cr? 280,00

CAFÉ' A TERMO
Contrato A

Vend.

160,00 -

Contas de resultado 

I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantes de valores em garantia
e em custódia  218.094.721,50

Depositantes títulos em cobrança no
Pais  296.997.393,80

Outras contas  78.291.073,20

993.907.236,70

13.132.144,8

593.383.138,50

1.686.682.378,10

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS e PERDAS", EM 30 DE JUNHO DE 1955

DÉBITO

DESPESAS GERAIS

lonorários da Diretoria e Conselho
Fi:-oal 'enrimentos do Pessoal .....!.!

Tontribuição para o IAPB e LBA ...
Jiversas

CrS Cr?

CRÉDITO

Cias. de Tecidos:
America Fabril .. ,,
Brasil Industriai.. ..
Cometa
Coniiança Inaustriai.
Corcovado
Dona Isabel ....
Fábrica de Filo.. ..13.000,00
Manufatora Flumi-
„nensc-  200,00
Noma America, nom. 580.00Petropolitana  _
Progresso Industrial.. —
São Pedro de Alcán-

taia, port  _
União dos Proprie-
tários

325,00 310,00
200,00
500,00

201.00
300,00 —

350,00

No fechamento.
Julho, 1955. . , ,
Agosto, 1955 . . , 

',

Setembro, 1955 , . , .
Outubro, 1955 .. .Novembro, 1955 . . .Dezembro, 1955 , , ,

Vendas: Nada.
Mercado: Paralisado

296,00
291,00
296,50
S/v.
S/v.
S,V.

Compr.

291,90
291,50
S/c.
S/c.
S/c

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 15.

Mercado — Estável.
Preço - Por 60 quilos - Usina de

primeira, Cr$ 320,00 — Usina, de se-
gunda, não cotado — Demerara, CrS395.00 _ Cristal: 333,20.

Entradas — Ontem: 10.386; desdeIo de setembro, 6.636.880,
Exposição: Nada.
Existência: 157.419.
Consumo: 2.000.

EDITAL

Uni-guai; 911.963,52 dólarcs-convnio sobrea Espanha; e 7.962-04-10; 29.100,00 dó-
&roen,"co0,nví!? sobre a Finlândia; ....JJ.291,24 dolares-convnlo sobre a Gré-cia; 112.140,00 dólares-convnlo sobroa Tchecoslovaqula; 40.340,16 dólares-convnio sobre a Polônia; 353.400,00francos belgas; c 21.964.500,00 francosfranceses,

.1 ° SfL^oaroado om Vitória ren-deu 73399,00 dólares-convnlo sobre aArgentina; 237.906,90 dólares-convnlosobre a Itália; 10.500,00 dólares-con-
ynio sobre o Uruguai; 132.083,50 dó-lares americanos; 2.526.600,00 francosbelgas; 3.432,00 dólares.convnio sobrea Áustria; 10.021,50 dólares-convênlosobre a Grécia; 11.362,50 dólares-con-
ynio sobre a Holanda; 30.060.000,00francos franceses; c e 274-05-08.
j SP/i. yendldo em Paranaguá ren-
,de« 7.595,77 dólares americanos e ..4.583,25 dolares-convnlo sobro a Aus-trla.

0 COMÉRCIO E 0 PROBLEMA
DAS VENDAS

Estimular c manter as vendas emnível compensador foi sempre o pro-

DISPONÍVEL
SANTOS, 15.Tipo 4, Estilo Santos ...Tipo 4, Santos Riado ...Tipo 4, Sem descrição ..

Embarques
Entrada ,
Existência ....

300,00

— 600,00

Pelo presente EDITAL, cm cumpri- ..  .....
S/c. nlent° ao disposto no art. 11 das blema caPital do comércio e da pró-'Instruções" aprovadas pela portaria Pria indústria.

Ministerial iv 48, de 8 de ibril de1552 c combinado com a Portaria n»11, de 11 de fevereiro dc 1954, convo-co os associados deste Sindicato paraCrS 399,00;a votação no pleito para a eleição daCrS .185,00 Diretora e Conselho Fiscal.
CrS 351,50 ,„A eleição *cr;i realizada nos dias18, 19 e 20, das 10 às 19 horas e será

26.231 processada perante as Mesas Coleto.
2.490 ras designadas e que funcionarão no*

1.800.164 seguintes locais:
ci ,-, „ la' •Mcsa Coic'ora — Sede do Sindi-t>alram 37.803 sacas, sendo 37.000 "'o — Av. Churchill, 97 10" andar-para os Estados Unidos, 500 para o 2a- Mo™ Coletora - Sede do Sin-' '""''"' " '-''  - dienío — Av. "'

Cias. diversas:

Amo S A„ Indústria
e Comercio

Auxiliar de Viação é
Obras

A Sensação Modas,
S. 

Aços Especiais Ita-
bira

A Exposição Modas.
S. 

Aerovias Brasil, pref.Belgo Mineira
Brasileira de Carbu-

reto de Cálcio.. ..
Brasileira de Gás

320,00 canada e 253 para^Európa
CAFÉ' A TERMO

Contrato B
Julho, 1955 #$• F£ch
Setembro, 1955 . . ;r.i'_oDezembro, 1935 . . 371 

'ao
Janeiro, 1956 , . , 371'so

, Março, 1956 371 'wi
1-150,00 Maio, 1956. ... 3$$

300,00 -

1.330,00 _

2.200,00 -

VENDAS - Na abertura: nada; nofechamento, nada.
Posição - Na abertura paralisado;no fechamento: paralisado.

Jastos de Material

606.910,00
8.182.773.70

405.584.20
2.482.865,40

11.678.133,30

519.446.50

Í'mpostos 

)espesas de juros "miras contas 
Vmortização do ativo fixo

perdas diversas 

12.197.579,80

1.304.510,10
11.394.557,10
16.564.420,60

422.866,40
54.078,30

CrS CrS

I ir,nir, CAFE' A TERMO
m- 1*160.00 contrato C

1.800,00 1.460,00 Julho. .955  #Sf
400 00 : Setembro. 1955 . . . 403".90

28r,y,'?e"mbro,'n-ln55 ' • • 392.M
Brasileira de Sõüpas 1.150.00 1. H m"Z°',  ?_™Brasileira de Meias.. mm m.i« *i«k6 ' • • • 384.90
Brasileira de Energia 'WJU Maio, 19do  384i00
Elétrica.._  150,00 142.00Brasileira de Produ-

Churchill, 97 11" andar.
Só poderão votar os associados qui-tes. contando mais de 6 meses de ins-criçao no quadro social e mais de 2anos de exercício na profissão, a me-

375,90 |nos QUe se encontrem nas condições
3"l,9o!Previstas no art. 540. ' 2" da C.L.T
371,80 maiores de 18 anos, sabendo ler e es-
871,80 _rever c que estiverem no gozo dos
371,80 otreitos sindicais.
369,90 l°s associados deverão comparecer

durante o horário de funcionamento
das Mesas Coletoras, perante estas,
munidos do recibo de quitação (mês61 da mensalidade Sindical, ou de-claração do Sindicato para supri-la,bem assim, para prova de sua identi-
dade, com um dos seguintes docu-

: mentos: carteira profissional, carteira
Fech. cart.lra de identidade, caderneta
429,00; ll)_J't"H". carteira de instituição de Pre-
401,00 vidêneia Social ou Carteira de Asso-
391.90'Mdn do Sindicato.
,187,90 ScrA necessário o "quorum" dc 808

Em face do crescente aumento dealugueis, salários, impostos, etc. o
problema tornou-se mais agudo, pas-sando a ser alvo de maiores cuidados
Êsse cuidado vem-se traduzindo peloemprego mais persistente e critério-
so da publicidade e pelo descnvol-
vimento da promoção de vendas, nova
técnica de venda em massa, cuja ei:»
ciência já está largamente compro-
vada pela prática, de grandes e pe-quenas firmas, mormente nos Estados
Unidos, onde o ano passado foram
empregados mais de 8 bilhões de dó-lares só em anúncios em diversos
veículos publicitários,

O desenvolvimento que a publíci-dade tomou no Brasil, nos últimos 10
anos, e uma prova de que a indústria
e o comércio nacionais reconhecem aforça de vendas da mesma. Por ou-
tro lado, a atenção crescente que en-tre nós se tem dado à promoção deVendas c uma demonstração dc quenão lhes escapou o valor desse mo-
derno processo de venda cm mas-
sa.

O geral desejo de conhecer clara-
mente as modernas técnicas de Pu-
blicidade e de promoção de vendas c
comprovado pelo êxito dos curso-
que o IPET vem fazendo, cm cola-
boraçâo com a Associação Brasileira

Saldo do exercício anterior 
Receita de juros 
Descontos 

Menos os do exercícios futuros

Comissões — Recebidas ou debitadas
Renda de títulos c valores mobiliá-

rios 
Renda de capitais não empregados

em operações sociais 
Recuperação de prejuízos 
Outras rendas

tos da Pesca 1.000 00 -
943.501.10 Cabos e F,os -Plasti-

384,90 ''otos- jde Propaganda. Os cursos em apreço,
381.00 O associado poderá obter informes [semelhantes aos que se fazem nos

VENDAS - Na abertura nart- „„ «1 
Serrelarla_da entidade sobre o lo-! Estados Unidos, estão atraindo ele-

chamento, 25"sacas. 
' a' "° 

&)$____*2ÍSSJ 
"T; s;n^-.lhc vado número de negociantes, chefes

Posição - Na abertura: fraca; no tadStod. vSes 
" WU ** ^^ VCndas' «erent« de loja e outr.v.

32.631.623,10
7.744.343,50

2.500,00
27,00 20,00

150,00

1.800,00 1.500.00
81.00

Fundo de reserva ..
}*undo de previsão

DIVIDENDO AOS ACIONISTAS:

|_elo de n." 24. a razão de 12^ a.a.
percentagem da diretoria „

;rceiitagcm e gratificação aos fuií-'
cionários

fcaldo que passa p/o segundo semestre'

Soma

41.938.012,30

574.592,90
1.149.185,70

3.600.000,00
1.723.778,70

2.108.135,20
5.387.801,30

56.481.506,10

220,00

195,00

»At«Z£ ÍSiWáJ^Í^ Bon» Rodrigues

K •

6.849.792,40' *''os ':. •• 
Carb. Minas de Butiá

24.887.279,60 £al'iuca industrial ..
Carioca de Indústrias
Plásticas

6.976.3OO.40 Cervejaria Bohêrnia.'.'
Cerv. Brahma, ord..

227.151,60 Idc,n- Pref
! Cerv ciaria Cairu, ord.

653.670.00!Cimento Aratu .. ..
336.217.00 Cimento do Vale Pa-

15.708.594,00' raiba
Costa Pacheco & Cia

P°rt-- ••  950,00 -Docas da Bahia..
Docas de Santos.
nom

Idem, port. .. ..' \.Domingos Joaquim dàSilva
Eletromar  .'Emp. Brasileira deProdutos da Pesca. 1.000 00Energia Elet. Rio-Grandense  ig0noExpresso Federal. .. 45000

jFab, Botões c Arte-
fatos dc Metais .. 1.500.00

IFerro Brasileiro.. .. 42000Força c Luz de Mi-
56.481.506,10 "as Gerais _

: Freitas Soares, pref[Frota Barreto. ..
^^^^ iHarkson, Ind. 1 Co-

ra mercio Kibon, ord
Industrial São Paulo-

Borges Rio
(3325Í) Industrul VIercantÚ

fechamento, calma
•."10 de votantes.

Rio dc Janeiro, 14 dc julho de
NOVA YORK, 15.Contrato "S" - santos - Extrita-

mente —' Mole

Julho, 1955 .... íiTn-'o.OO 740.00 Setembro. 1955730.00 725,00 Dezembro. 1955 . ,- 300,1,0 Março, 1956 . .1.100,00 1.060,00.

pessoas interessadas em problemas
1935 - Dr. Yvens Freitas dé~Ãotua — de vendas ou dcsejojsas de lngres?,-,r
Presidente cm ea-ercieio (71114) na Profissão de publicitários

; FINANCÍÃMÍNTÕS^AGRÍCÕLÃS 
'^^rZV™^

45.02
40.ÍÓ
38.90

SMfUiL ,V0VO CONTRATO B200,00 M;uo. 1956  31530Julho, 1956 ....

54.21 S. PAULO, 14 (M.) - Aguarda-se í !, PllbIldd-ide e promoção dc'5.02 a vinda de técnicos da Carteira de vc,ldas- cuJa" aulas começam en.
40.40 (-'rédito Agrícola do Banco do Brasil acosto. Mais informações podem se
38-30 a5Crin.Ca,)",01 

.a flnl de discutir, com;obtidas à rua Alcindo Guanabara 17
\ViV\^^SLjLi»SÊh. a «'•••Ia - sala 1109 ou pelo fone 52.5875

35.00
- 230.00; VENDAS

lt'o do financlamentoa gricola na pró-l
3G 55 _.lma 

"afra- especialmente de algodão. I
35 251 ía reunião deverá se realizar na•"¦-¦a;sede da FARESP e dela deverá sairI

1! "l?,._eS(,uenla ..de . financiamento em IVENDAS _ Na abertura nada- no . esc,ucnla de financiamento
fechamento, 62.750 sacas no,maior profundidade à produção170,00

130.00! NA ABERTURA - Mercado aces-
320.00 COm de " a 78 P°ntos-

- 1.000,00; NO FECHAMENTO - Mercadoapenas estável, com baixa de 5 a 78pontos.

cola. agri-

LEILÃO DE DIVISAS EM
PORTO ALEGRE

GÊNEROS
I O mercado dc gêneros alimenticios— funcionou, ontem, com o410.00 movimento:

BANCO NACIONAL DO
COMÉRCIO E

PRODUÇÃO S/A
24,° Dividendo

145,00 Feijão, sacos .... 3.144j Arroz, sacos .... 2.i\8!7!Milho, sacos .... i._no
i Açúcar, sacos .... 5.;.i6600.00 Farinha, sacos . . l.om
i Baíalas, jacos . , f"^— 10.500,00j Charque, fardos . l.ifig

i Cebola*, caixas . . I.&50

180.00
510.00

800.00

Porto Alegre. 15 (ASP) — oleilão de divisas realizado ontem naBolsa de Valores desta capital, acusouo seguinte resultado: Dólares espa-nhois: la. categoria — não houveIicitante: 2a. categoria — CrS 30.00-•>a. categoria — CrS 38,70; 4a. ca-trgoria -- CrS 70.20; 5a. categoria128.70. Dólares húngaros: la., 3a 4ac_5a. categoria — não houve licita-
çao; 2a. categoria — CrS 30.00. Dó-lares tcheco-esiovacos: la. categoria

nistas. no GulchrtdísleTanwT a" Ru"a Z. caloria 
'-Crt 

Ürj-V^Entradas Saídas do Ouvidor «•¦ 63. o valor correspon. tegoria - CrS 46 20: 5a 
'entegorh

dente ao dividendo n- 24-, relativo CrS 100.10. Dólare, turco,- a 
"

semestre de 1955, à razão dcJ3a. e 5a. categoria - não houvelicitação; 4a. categoria — CrS 46.4o.

seguinte Acha-se à disposição dos Srs. Acio-

ao 1"
112-i a.a.

Z L*^*ÍÍÍS_S5*t*SlSÜ»h» ^««arques"' ta. caloriaiço \acsoniiI do Comercio ei— CrS 4.29: 2 categoria CrS..¦ |P«duçfio S/A - (a) HamOcar José 4,70: 3a. categoria -CrS 1- id^merai Ber.laqua - Dirctor-Pre-I categoria - CrS 12.55: ãà. calegoria' * t»4)Ji— oio taouva movimento.

-..*_.^_«™i.-„.„
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OMOS

mu í OCI
PREFERE NCIAS

Rillllly" -^ >

CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1955

NOTÍCIAS
2.* Cariam» ]

- - amâammàm. 'I I I' ¦!-¦

Se pretendemos dar uma boa im
pressão sôbree a conservação do nos-so carro, não devemos tios esquecer

Hoje cm dia, condicionamos a com- aquele sem dúvida reuniapra de um carro, geralmente, à nos-
ta situação econômica. Quem com-
pra carros pequenos, muitas vezes
preferiria possuir um grande e sóHão o tem porque custa muito mais
caro. Houve tempo entretanto, quan-do os carros existiam & vontade e«v; vendedores faziam tudo para ofreguês se decidir por êste ou aquê-le modelo, em que a escolha era
Ilimitada e os preços equivalentes.
Quando se comprava determinado
tipo de carro, portanto, é porque

preferências absolutas.
Já vimos, em nosso último comen-

tário, quais são as marcas mais pro-duzidas, o que sem dúvida mostra
também a preferência dos consumi-
dores. Hoje, através de estatísticas
preparadas pela "Automobile Manu-'facturcrs Association", colocaremos
os leitores a par das preferênciasdos consumidores americanos, no
que se refere aos tipos de automô-
veis, sejam eles de quatro portas,coupés, conversíveis, camionetas etc.
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«fu,11,? dúvldas dD que ° tral'«»*o de mecânica do nosso carro dev* ser
íanto 

dD°roc,Zr™„P,°r ™ctini™ exP«ient"- ™° « «ai conselho, entre"
âUtomôSé? a ffm i"^ «ml"!m cntcn,der dos ,atos mals sl»Ples sôbreauiomovej, a rim de não ficarmos narados i>or emnii-n» n»ç«.,r..irn« »»«n.ficarmos parados por enguiços passageiros, fàcll-mente remediávels

Em 1940 o mercado acusava que42***, dos carros vendidos eram de
quatro portas. Em 1951 a preferência
por êsse tipo subiu para 50% e no
ano seguinte também elevou-se a
52%. Como vemos, pelas' estatísticas,
o carro de 4 portas está ganhando
cada vez maior popularidade.

No que se refere aos carros de
duas portas — excluindo-se aqui o
chamado conversível de capota de
aço que pertence à categoria à par-te — em 1940 o mercado indicava
que 54% das vendas recaiam nesses
modelos. Em 1951 a preferência caiu
assustadoramente, pois apenas 34%
dos carros vendidos pertenciam a
categoria e em 1952 apenas 29%.

Os chamados conversíveis de teto
de aço, apareceram em 1951. Nesse
ano 9% dos carros vendidos perten-ciam a essa categoria e no ano se-
guinte tal Índice aumentou para13%. Entre os conversíveis própria-mente ditos, a preferência está de-
caindo. Em 1940 2,8% dos carros
vendidos pertenceram a êsse tipo;
em 1950 a preferência caiu para2,7% e em 1951 para 2,3%,

Finalmente, temos as camionetas,
Em 1940, 0,7% das vendas foram de
carros desse modelo. Em 1950 a pre»ferência aumentou para 3,3% e em
1951 subiu para 3,9%.

Pelos dados apresentados, vêem os
leitores que os únicos carros cuja
preferência no seio do público estáaumentando são os de quatro por-tas, os conversíveis de teto de aço
e as camionetas. Os carros de duas
portas e os conversíveis estão de-
caindo sensivelmente, pelo menos
no que se refere ao mercado ame-
rlcano.

Aqui, tal como dissemos, outros
fatores devem ser computados e uma
estatística não representaria resul-
tado fiel das preferências dos auto-
mobilistas. Em todo caso caro lei
tor, ai estão os dados para qual-
quer conclusão que se queira tirar.
Se o ditado de que "a voz do povoé_a voz de Deus" estiver certo, en-
tão não há dúvida de que devemos
preferir os carros de quatro portas
que reúne as preferências de mais
da metade do público comprador de
automóveis de passeio.
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da limpêsa do interior do mesmo.Até o rodapé dos bancos, multasvezes negligenciado, deve merecer
atenção em nosso' trabalho de faxina.

v . *$ H*»

O vidro dianteiro do automóvel,
principalmente, aquele que .fica- emírente aq motorista, merece atenção

A água do radiador muitas vezes
| também esquecida, é importante pa-ra manter a temperatura ideal de
funcionamento do motor. Se esta-
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especial na limpesa, para não ficar-mos cem a visibilidade prejudicada.O mesmo se diga com respeito aolimpador de pára-brisas que quandosujo, não realiza suficientemente oseu trabalho.

* * *
Todo motorista cuidadoso não sedeve esquecer da assistência per-manente à parte elétrica" do carro.

mos constantemente com o radiador
vazio, é provável que existam furos
no mesmo, exigindo um reparo dé
oficina para não prejudicar o fun-
cionamento do carro, i

*''¦.#'¦ 
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Em se falando de cilindros, cum»
pre dizer que qualquer trabalho
deve ser feito sempre em oficinas
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PONTEIRAS
DE CARCflSSfi

Automóveis de Ocasião
DODGE CORONET 51-52 - Vendocm ótimo estado, 4 portasi rádio ori-
gmal, estofamento de couro — Pre-ço Cr$ 260.000 00 — Ver à rua Gen.Venancio Flores 632, com o porteiro,e tratar, das 17 às 19 horas, no apto202 - Leblon,  (05091) 64
VENDE-SE Chevrolet "Bel Air" 1954duas cores, radio menos que 12.000klms rodados Base CrS 480.000,00.Aceita a melhor oferta. Rua Mães-tro Francisco Braga, 223, apt. 204Copacabana. Ver entre 8,00 e 2100tel. 57:3525, (U4881) 64
CÔNSUL 1952 — Completamente equi-
prdo, comprado em novembro de 52- Sempre mesmo proprietário, es-1.iao de novo, rádio, pneus brancos' ele, Cr? 185.000 - Rua Francisco Ota-Viano 49 — Copacabana — Posto 6

(7744) 64
ODSMOBILE 48 — 6 cilindros, 4 por-tas, sem exagero a mais nova do anoótima oportunidade para quem de-tíja um carro realmente 100%. Valea pena ver CrS 155.000. Rua Francis-co Otaviano 49, Posto 6 — Copaca-"___ Ü74ÍL 64
FORD L. FORD 1948 — Camionlte,tipo jardineira, com 8 lugares. Tra-tar garage Royal Senador Dantas 115

(07774) 64
VENDE-SE 1 BUICK 1947 SUPER-—
Sempre pertenceu a particular, tu-<Jo funcionando bem, máquina re-formada, pneus novos
CrS 125.000,00. Negócio direto. RuaGeneral Pedra, 126. Fone 23-6281,
com o sr. Otávio.

(07573) 64
CHEVROLET 1951 DE LUXE 4 portaspower glide equipado, cm excelente
estado e rádio automático
CrS 255.000,00 a dinheiro — Telefonar26 8325 com Alcides. (10363) 64
CHEVROLET mecânico — Vende"-scum Bel-Air 1953, 4 portas, azul e cre-me .completamente novo e todo equi-
pado, inclusive aquecimento, rádio,bandas brancas, jogo de capas.
CrS 430.000,00. Tratar à Avenida Prin-cesa Isabel, 20, apto. 1003. Telefone07-3602. (H316) G4

OLDSMOBILE: Vendo mod. 49, mo-tor Rocket, regiamente equipado, es-
tado excepcional. Ver a Rua 7 de
Setembro frente ao n. 32, chapa D.
F. 10-19-64 com o olheiro Bernar-
dino. Preço 170.000,00. (06004) 64

CITROEN 1955
Vende-se novo, último tipo,

côr preta. Negócio direto, Ver e
tratar com o Sr, WALDEMAR, à
Rua Barão de Itaipu, 124 -
Andaraí — Tijuca,

(08710) 64

GUTBROD1952 — SUPERIOR
CrS 65,000,00

Avenida Rodrigo Otávio, 269
_____ (02834) 64

HENRY JR,
Por ter adquirido outro mulor, ven»de-se em estado novo, modelo 1953,2.» série, pneus banda branca, côrverde claro, rádio Philips. - ver etratar Rua Gomes Carneiro, 51, apar-tamento 404. (11361) 64

STANDARD - Cr$ 65,000,00
Em ótimas condições, pintura nova,

motor submete-se à prova, particularvende, motivo viagem, — Ver Hua
Ayres Saldanra, 63 — Posto 5 — Falar
com José, (10294) 64

CAMINHÃ01951
Tipo 6.400, só trabalhou com materlal elétrico, está como novo. Ver Baráo da Torre, 293, Ipanema. 42-2473 —

Chevrolet. (02833) 64

CARROS
Chapas particulares s/ chofer, amerlcanos. Mecânicos, equipados, modêlos 52, 53, 54. — Informações telefo-nes: 37-8612 e 46-8943 — Avenida Pra-do Júnior, 145-A-LoJa — Copacabana.

(27853) 64

JAGUAR MARK VII - Ultimo mo-delo. Vendo urgente um dos maisnovos existenlesno Rio. Verde, pneusnevos, banda branca, com apenas 25
mil quilômetros. CrS 275.000,00 a vis-1a. Ver a qualquer hora a Rua Ge-neral Artigas 98 — Apartamento 102— Leblon. (11460) 64
FÒRD EIFEL - Vende-se cm ótimoestado preço CrS 38.000.00. Ver RuaGavibnldi n° 144 casa 1, Muda — Tel:31-8685. (11567) 64
FIAT PULGA 1931 vendê-se" por"..60.000 à vista. Pode trager mecâni-co. Tratar com porteiro sr. MOREI-
RA. Avenida Epitácio Pessoa 414.

(02840) 64

PREFECT 1953
Excelente estado

4 portasRádio, etc,
Rua do México, 31-u,

Tel,: 52-9253,
(S308) 64

JAGUAR MARC VII
1953 inteiramente novo. — Todo

equipado. — Carro de tratamento. —
Ver à Praça Eugênio Jardim, 42. —
Preço: CrJ 300.000,00. — Tel. 57-4010.

(11313) 64

HANSA1500 (Borgward) 1952
Vcndc-se pela melhor oferta. —

Excelente estado, grande economia,
VAUXALL. Vendo eom motor oti- rád'°- BaM: Cr$ 160.000,00. — Praia do
mo. Tratar eom sr. Humberto. La» Flameng0' 11B» das 9 às •-•
tlclra Tabarajaras 196. Copacabana.! (06014) M

STUDEBAKER - 52/53
Particular troca por carro pequeno,ou vende. — Impecável estado, tudo

original, completamente equipado,
único dono. — Tipo Comander, auto-
matlc-drlve, Coupê. — • Maestro Fran-
cisco Braga, 590, Bairro Peixoto, Co-
pacabana. — Telefone: 57-3614.

(25371) 64
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especializadas. O cilindro é um ins-trumento de precisão, que precisade tratamento adequado para produ-zir seu rendimento perfeito.

ífflORT

Entre os cuidados que devemos to-mar, ressalta o exame periódico dodínamo, do qual depende a produ-Ção de energia que carrega a ba-
teria. . .

__________U______MBK -mim

em aço forjado
semi-acabadas

feononiío de tempo, material o dinheiro
Fabricamos em quatro dimensões standard e também
especiais, por encomenda. Peçam nosso folheto ilustrado.

CINPAL
CIA. INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
Rua Américo Brásiliense, 420-fones: 33-9671 e 32-6704-bao Paulo

ry.

VENDAS DIVERSAS

FABRICANTE:

PR0BAL COM. E IND. S.A.
AV. SIO BRANCO, 1BI-I5.«
TELS. 52-2509 - 524488

RIO DE JANEIRO

ÇOR MOTIVO de viagem. Vende-semaquina de filmar marca PaillardBollex. Tel, 43:4707. Rua Candelária
____ andar grupo 705. .. (11534) 89

CANOS DE DESCARGA E SILENCiOSaS
Vende-se e coloca-se com rapidez e perfeição. Pedimos mar-

2&i£ n0r97 
Lan 

rr"eir°l 
Pint0re-V Mecânicos- Ru<* Aires Sa -donha n. 27 - Copacabana,- Tel. 47-7779, (05069)64

COMPRO AUSTIN OU MORRIS A-70
-n» S-R Vista dos an.os de 52 a 54' Nâo acei-<> intermediários.Dç particular a particular. Procurar Cezar pelo tel;: 45-2828 dê7 as 11 da manhã ou depois das 20 horas. (32813) 64

CADILLAC-1952
Conversível, com poucas milhas ro-

dadas. Ver com o porteiro do prédio,à Av. Rui Barbosa, 560.
¦ (02849) 84

FORD — 1953
Vende-se Ford 1953 em ótimo esta-

do. — Telefone: 37-2373.
(25378) 64"VOLKSWAGEN"

Vende-se um em perfeito estado de
novo, ano de 1953, usando óleo 30, com
pneus novos, 1.200 quilos, tipo comer-
ciai. — Ver & Rua Joüo Caetano n.°
191-189. (26482) 64 

CADILLAC 
'

Vendo em estado excepcional, mo-
dêlo Conversível equipado. Base: Crt
375.000,00. Ver e trator a Rua Rodolfo
Dantas, 93, apto. 1.202.

(05237) 64

CHEVROLET
Vende-se de luxo POWER-GLIDE, 4

portas com rádio e capas de nylon,
em ótimo estado, chegado em dezeni-bro de 1950. Ver à Rua Machado de
Assis, 491, licença D. P. 11-62-08. —
Preço: 245 mil cruzeiros. — Tratar
pelo telefone: 43-6350.

' (04944) 64

FORU--I95Í5
Zero Km, 4 portas, Fordmatic, Super-equipado. Belís-simo carro. Aceito troca. Rua do México n.° 31-C. Tele-

VENDE-SE 1 relógio -para mesa jun-ghaus carrllhão modelo da luxo 1ventilador marca Warner 1 abajourde pé todo de bronze 1 vitrola stan-dar.eléctrlc ultimo tipo modelo 5002tvlo en. estado de novo.. Ver e tra-tar a Rua Radmaker 38 ap. 4 na
parte da manhã somente. (11295) 8
VENDEM-SE trechos de opera; can
ções italianas e Internacionais emdiscos de 78 rotações. Um long-playde Toscanini na suite da Carmen ena overture de Mignon. Preços ra-zoáveis. Rua Prudente de Morais,1644, apt. 301. Ipanema. (06451) 89

QUADRO a óleo tamanho médiovendo 2 urgente custaram 5.000,00,vendo os dois por 1.800,00. Ver Bel-fort Roxo 58, Apto. 204 — Lido —Perto da praia. (25602) 89
COLUNAS todas trabalhadas em ma-delras.de lei peças de 'grande¦ arte.Custou 40.000,00. Vendo urgente nor12.000,00 - Ver Belfort Roxo 58 -Apto. 204 —. Lido — Perto da praia.¦¦ ^_ (256603)- 89

ROLLEICORD — Vende-se. Xenãr
1:3,5 — Compur sincronizado Mx c.estojp, 4 filtros, rollelnar 1 e 2 flash.
CrS 10.000,00. Tel. 37:9737. Tratar com
Wazzlni, (06432) 89
AMERICANO de regresso vende: Che-vrolet "Bel Air" 1954 480 contos,
Mobília "maple" de sala de estar, mo-bilia quarto de casal 7 peças, con»
junto musical de alta-fidelidade e mi-
celanea. Rua Jeronimo Monteiro 73,
apt. 202, Leblon. (25369)'89

FAMÍLIA- americana vende 1 sofámarca "Kroehler" com uma poltrona,1 mesinha de café de fabricação anie-ricana "Nubla oak" e vários outrosartigos domésticos Rua General Ve-nâncio Flores, 594, apto. 302 Le-
Hl0£- (25374) 89
BOTAS de mohtaria, vendo n. 39cano alto tel. 49:2721. (11540) 89'
MAQUINA DE ESCREVER-.- -Vendi)-
em perfeito es"tado; Tel. 49:2721.

(11535) 89

ELETROLUX - Venije um aspira,dor ,desta marca, com todas as pe-ças par 4.300 cruzeiros, e outro com
garantia de fábrica, novo, ,jior 3.301cruzeiros; na Bua Teixeira de Me»lo, p. .91-Á.-.-- Praça Gen.T Osó-rio, Telefone: 27:5424, ,;
ELECTROLUX -,Vendo uina, ençe-radeira seni uso, com garantia, es-palhador de cérà automático, um jo»go de encerolixa, jogos de escovas,1"Unv jogo de flanèlas, tudo por 2.500cruzeiros. Ocasião 1 Rua Teixeira út <Meio. n. 91-A; sollrado, praça Gene-RRAL Osório --Ipanema. Telefone ..27:5424. (U595S) 8»

ASPIRADOR E ENCERADEIRA Elec-trolux. Vende-se a Rua Humaitá 261com o porteiro. (25561) 89

fone 52-9253. (25501) 64

CAMINHÃO INTERNACIONAL 19521-160
Urgente_vende-se, troca-se por carro de passeio ou outra mer-cadorla porem URGENTE devido -viagem.

v„Jj* eT_»t"»_*a"--1ner hora na lomba de gasolina Texaco. -Fonte dos Marinheiros. (38844) 64

EM COPACABANA:
Maçaneta, aros de buzina, faróis de neblina, Sealed Beam,calhas para chuva.

AUTO IMPORTADORA MERIDIONAL
RUA BARATA RIBEIRO N.» 197-A

(05154) 64

CAMINHONETE 51- AUSTIN A-40
Vende-se em estado de nova, equipada com alto-

falante, pintura e pneus novos. Ver no Posto Esso, à Rua
Almirante Cochrane. Tratar pelo telefone 48-0127, com
D* MARY* ¦- (26473) 64

Tel. 57:3565. (24830) 64
KAISER — Equipado, manhatan
com apenas 26.000 km. Ver e tra-
tar á Garagem Eugenia, com o
dr. Abelardo, á rua dos Arcos n.
10 e 14. Tel.: 42-9222.

(25483) 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
Dirija Você mesmo. — Chapas par-tlculaves, últimos modelos. — Rua

Francisco O.aviano, 35 — Telefones:
27-8904 c 31-1470 — Copacabana.

VOLKSWAGEN 1953
VENDO URGENTE, em estado de

»,„„. „„,,, „,„.,. novo, equipado, pela melhor 'oferta.
DIRIJA VOCÊ MESMO. TEL. 42-0811. - Tratar com Sr. URBANO - Fone-

(26342) 64 47-2908. (25428) 64

1 ü d k U kl
RECAUTCHUTADOS — 500 - 530 - 600 — 670 - 760 X 16firo - 610 - 670 - 710 - 760 - 820 x 15 pretos c brancos

ÔNIBUS VOLVO
Vende-se um, a óleo, completamen-

te reformado, com capacidade para 38
passageiros sentados, podendo ser vis-
to na Fabrica de Pneus Brasil, & Ave-
nlda Suburbana, 315-433, Benflca, te-
leíone: 28-7188. — Maiores detalhes
telefonar par a43-2637, das 12 às 18
horas, nos dias úteis.

(24821) 64

AUTOMÓVEL x TERRENO
Troco ou vendo terreno no Jardim

Madureira em írente Estação Turla-
çu, com 360 metros quadrados por au-tomóvcl do 1950-54, dando diferença
á vista. — Tratar D». Maria Lulza. —
Telefone: 52-9540.

¦ (07597) 64

FORD 53
Vende-se em ótimo estado, mccãnl-co, azul claro, 4 portas. — Telefone:----678. (05173) 64

FORD
1954

Sedai) 4 portas, Mecânico -
„...,..„ rraRádio, etc, — Super-i,.,....

Kj — 183 x 400. Trocamos na hora dovolvendo carcassas perfeitas MEIO1 Anniln ?«»,«« Da II' '
USO: ürande stock dc pneus perfeitos pretos e brancos. NOVOS:' Good- AliCllU IlOCa, — HU3 M8XIC0•year - Brasil - rirestone desconto 10 + 5%. Rua Aires Saldanha n. 27 01 fl T»U.»».. Cl. nnen- Copacabana - Tel. 47-777D. (05070) 64; 31 "C — TelefOlie, 52-9253.

(25503) 64

VENDA DE CARROS
Acham-se à venda, individualmente ou por foles, osseguintes carros '

SEU (6) CHEVROLET 4» PORTAS 1947 -
DOIS (2) STANDARD YÂNCUARD 4 PORTAS 1948

UM (t) HUMBER SUPERSK1PE1951
Pedem ser vistos no horário de 8 às 16 horas a partirde segunda-feira, dia 18, à Avenida Cidade Lima n.° 166.

Procurar c Superintendente da garagem.
As ofertas devem ser endereçadas à SHELL BRAZIL LI-

MI1ED (gerente de opera(ões), Rua Teófilo Otfoni, número 15,
sala 416, impreferivelmenie até às 17 horas do dia 22 de
julho.

NOTA: Os carros serão vendidos no estado em que se
encontram, ficando reservado à Shell o direito
da escolha da oferta mais conveniente.

(25356) 64

NAO VENDA SEU AUTOMÓVEL
SE PRECISAR DE DINHEIRO

Resolvemos, AINDA HOJE, a sua situação financeira, com
garantias recíprocas. Rua Evaristo da Veiga n. 35, sala 605,
esquina da Rua Senador Dantas — Telefone: 22-6180.

(14724) 64

CÂMIONNETTE - 0 KM - CHEVROLET
Tipo 3100. Cabina de luxo, mudança na direção, rádio origi-

nal, garantia de fábrica. Vendo urgente. Ver sábado t domingo no
pasto Shell da Praça Antero Quental, no Leblon e tratar pelo te-
leíone 22-72GG. (S7454) 64

CITROEN-1948
Vende-se como novo.

MONTEIRO — 29-3995.
(11448) 64

SKODA — 1951
Vende-se. Magnífica ocasiio para

quem desejar um carro desta marca.— Unlco proprietário. — Ver a Ave-
nlda SSo Sebastião, 99 — Urca — Sá-
bado depois das 12 horas e domingo.

(1148H 64

CAMINHÃO FORD
Vende-se de 5 toneladas, acabado

de reformar. Avenida Gomes Freire,
769 — Telefone: 42-8944.

(11482) 64

DE SOTO 1953
Particular vende a particular, côrazul, 4 portas, equipado, mecânico,

forrado a couro, estado cem por cen-
to. — Tratar pelo telefone: 57-9500.

Cofres espalhados pela Cidade dsFundação Abrino <Jo Cristo Redentor,
que «ocorre veinu», mendigos e meno-res desamparados, são mais proveito»(12965' 64sos do que ôbulo Individual.

FAMÍLIA americana de regresso au
seu pais vertde Refrigerador- Norge de
8.5 por • Cr$ 18.550,00 — em ótimas
condições de uso, 1 rádlo-tocadiscos
por Cr? 6.000,00 1 jogo de porcelanaRosenhthal (Jantar p. 12) por Cr$
15.000,00 e vários artigos domésticos.
Rua Fontes da Saudade, 308, apto.
201. Lagoa. (25372) 89
FAMIUA americana de regresso ao
seu país vende Refrigerador, magul-
nâ de lavar roupa, gravador de íi-
ta "Rèvlere" è vários outros artigos
domésticos e utencillos de cozinha.
Rua General Venancio Flores, 595,
apto. 105. Leblon. (25373) 89
QUADRO a óleo 90 x 120 tela ma-ravilhosa, linda pintura a óleo custou12.000,00. Vendo urgente por 3.000,00
Ver Rua Belfort Roxo 58, Apto. 204— Lido — Perto da praia.
.. (25607) 89
OBRA DE ARTE vendo 1 peça mara-vilhosa, chinesa, toda trabalhada amão digna de uma pessoa de gostoapurado. Vale mais de 100.000,00 —
Vendo urgente por 25.000,00, perten-ceu a um castelo. Ver: Belfort Roxo58 - Apto. 204 — Lida—..Perto da
Praia» ...¦¦; .(25604) 89
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Compra e Veridà de
Casas Comerciais

PA RADESOCUPAR lugar. Sofá 2almofadas novo 2.000. Ventilador. —
Forno Kenmor elétrico tel. 57:9222.¦ (05937) 89
AMERICANO transferido vende artl-gos diversos para casa. Ver R. Rai-nha Gullhermina -75, apt. 102, Sába-do^e domingo. (00784) 89
BICICLETA P. MOCA - Vendo ümaem perfeito estado por 1.500 cruzei-ros, aro 26 marca Hercules. Bolívar116 apt. 204. (94903) 89
VENDE-SE gerador marca "ONÁN",
1.000 .watts, partida automática. Còri-trole a distância, em perfeito' estadode funcionamento, Ver e tratar aRua Borda do Matto n. 90 Grajaú.Das 15 horas em diante. (04900) 89
ANTIGÜIDADES - URGENTE —
Senhora estrangeira vende as suas
peças chinesas, porcelans, abajours,lustres checoslovacos, aoliques da
parede, consolos, e mesirihas, Peque-nos móveis franceses e chineses legl-timos, espelho dourados bronzes, etc.Rua Siqueira Campos 68 apt. 903— Copacabana — Preços de opor-tunidade.  (24846) 89
TAPETE grenat todo de veludo liso3 x 4 custou 12.000,00. Vendo ur-
gente por 4.000,00. Ver Belfort Roxo58, apartamento 204 — Lido — pertoda praia. (25596) 89
FERRO — Fabricação Mannesmann —
Vende-se: 1/4" Cr$ 7,70 — 5/16"
Cr? 7,20 - 3/8" CrS 7,10.(25458) 

89

COFRES — Vende-se -cofres e ar»
qulvos de aço, prensa, moveis- d»escritório - compram-se cofres usa-dos. — Na Rua" Teófilo .Otonl 120

Telefone: 43:4548. (00706) 89
ELECTROLUX - Particular vend»aspirador novo da Suécia ainda h«
embalagem original. Tel. 57-5951. •
¦-•¦¦¦*¦¦• (24850) aa

MALHAS, de lã saias, calças corüí» •
pridas, blusas de todos tipos, mali-lots de lastex, amer. últimas cria-
ções em grande variedade,, preçoiinteressantes, Diariamente, até 21 ho»ras, também aos sábados e domln-
gos. Rua Paula Freitas 54 apto, 102,
Copacabana, Posto 3. Telefone: ....37:7944 por favor. .(11032) 8V
VENDE-SE baixela de praia par»24 pessoas e> também mesa? e-arme-
rio antigos. Telefonar • paria? 45:41*74
entre. .8, e. .10 hs. (26491). ,89
MAQUINA 'FOTOGRÁFICA CONTAX
III-A, recém-importada, com lentn
Sonnar de 1:1,5, 50 mm. e luxuoso
estojo de couro. Preço fixo, à vista.
Cr? 20.000,00. Tel. 27-5930. (737) 89

AQUECEDOR a carvão ""Dáko", em
perfeito estado — Vende-se á RuaSanto Amaro, 183. (11555) 89

PENSÃO-HOTEL
Vende-se multo próximo a Praia eao Cassino Icarai, prédio com 21 quar-tos, 3 salas, 11 banheiros, varanda,

Jardim, etc, com mais de 400,00 m2de construçáo, por CrS 1.400.000 00.Tratar pelo telefone: 2-2551 — Niterói
(00748) 90

AÇOUGUE, em São João de Merltívende-se. à vista, por 200.000,00, comótima freguezia — Tratar telefone40-8550.. (5053) go
VENDE-S : duas mercearias em bons
pontos da Zona Sul, uma pequena eoutra grande, tendo esta uma rendamensal de Crü 15.000,00. Tratar pelotelefone. 47-5858. (25404) 90
LOJA de cerâmica artística e floresnaturais, èm Copacabana, contrato de5 anos (inicio), rua grande movimen-to, instalações modernas, transfere-seo contrato, preço de ocasião, motivode viagem. Telefone 47-7273.

(25391) 90
ÓTIMO NEGOCIO. Vende-se um barbem instalado a rua 7 Setembro cmNova Friburgo, Preço CrS 180.000,00Facilita-se o pagamento tratar como sr. Nacyr a rua General Osórion. 117 nesta. (25363) 90

PEQUENA FÁBRICA
DE CONFECÇÃO

VENDE-SE
Informação: Telefone: 57-5947

(24823) 90

VENDE-SE
Vende-se uma Fábrica de Blusascom todas as máqkinas e Instalações,e com freguezia Já feita. Preço: CrS400.000,00 (quatrocentos mil cruzei-ros). Rua Humaitá, 261, Loja D. Só

pode ser visto segunda-feira.
(25429) 90

CASEMIRAS PIRITUBA - fãoidosde alta classe — Vende-se a metro ouem-roupas sob medida — Alfaiataria
Triângulo, Rua 7 de Setembro, 170.

(25467)' 89
ELETROLUX — Enceradeira e aspirador -. Familia que viaja vende osdois o aspirador não cheguei a usar,enceradeira com dois meses de uso,
urgente. Rua Carvalho de Mendonça,12, apto. 1204 — Telefone 37-2591 —
Copacabana — Lido.

(00065) 89
MOTIVO de urgência família se dês-faz de todas as peças c mobiliário
que guarnecem o apto. com grandeprejuízo: bonita sala de jantar em su-cupira, tipo apartamento por CrS 10.000,00, 1 sumier com 3 almofa-das tecido assetinado com listras ..Cr? 2.000,00; 1 sofá cama drago forra-do novo Cr? 1.600,00, mesa de centroespelhado e pau marfim CrS 1.800,00,inclusive bar de pau marfim, espe-lhado em cristal Cr? 3.500,00, mesa-bar japonesa CrS 3.000,00, 1 rádio-vi-trola com 11 válvulas, toca-dlsco au-temático- long-play moderno móvel
pau-marfim pés-palito ainda com ga-rantía, por CrS 14.000,00, 1 espelho decristal mexicano CrS 5.500,00, 1 aba-
jour japonês, pintado a mão por . .Cr? 2.500,00, relógio para cima de mó-vel big-bem carrllhão por Cr? 2.500 00,2 tapetes 2x3, CrS 2.500,00, apare-lho de porcelana jantar, café e cháfiletado a ouro com 72 peçasCr? 4.500,00 outro de chá e caf'é"eni
porcelana, portuguesa Vista AlegreCr? 3.500,00, estátuas de bronze, telasde pintores renomados, pratos paraparede em porcelana alemã, aspiradorde pó, enceradeira, geladeira e demaisobjetos. Ver à Rua Paula Freitas, 32,apto. 501, entre N. S. de Copacabanae Av. Atlântica — Urgente.

(11332) 89

CASAL que viaja para América, ven.de còm grande prejuízo todas as pe-ças que guarnecem seu apartamento
pois só tem 5 dias, sendo 1 .gèladel»ra, 11 pés; 1 rádio vitrola, 1 televl-São, 1 rico tapete 3x4, 1 tapete Rà-
mado 2x3, 1 bar em Mogno todo emcristal, 1 aparelho de chá e caféin»
glês, 1 par de colunas todo trabalha-
do à mão, 1 móvel que é verdadeira
maravilha, em arte deve ter-uns 150
anos, peça toda entalhada à mão, chi-
nêsa; 1 par de abajout. verde, 1 aba»
jout de pé, 2 cortinas modernasr-2
mesinhas claras para centro»? 1 sofá»cama de casal, 1 sumier c[ 8'almo»
fadas, 1 par de jarros antigos, 1 es»tatueta.. antiga com uma Jarra d«cristal Ha cabeça. Peça fina. 1 espe»lho de cristal vcnezlano, 1 quadro •óleo- 90x120- tela muito bonita. 2.As»
pelhos de parede pequenos, 1 guar»da-roupa de • casal pau marfim,'*, a
quadros a óleo- pequenos, 2 cadeiras
modernas, sendo 1 de balanço e. 1lona-de popallne. 1 estátua de brotvze, 2 estatuetas pequenas, 1 aspira»
dor de pó holandês, 1 enceradeira
elétrica, 1 par. de abajout rosa, 1abajout de pé cinza e dourado, peçamuito bonita. 200 Discos sendo clís-sicos e música popular. Aceitarfio»
ofertas, pois temos urgência em ven»
der tudo. Ver Rua Belfort Roxo" MApto. 204 — Lido, perto' da praia,subir pela escada de serviço-pois ÍI-ca no 1° andar, favor não telefonar.

(25505) 89
HIGH-FIDELITY — v. M. TRI-OMATIC-FONOGRAFO — Vendo >Út-
timo modelo de mesa (2) falanteí.
19,000 cruzeiros. Tel.: 22.5994. ; >•

(25591)- «9
PARTICULAR - Vende a particularmóveis, tapetes, objetos e aparelhos
elétricos domésticos. Ver Rua Alrni-
rante Guillobel 29 — Apto; 202 —
Fonte da Saudade, Lagúa: •¦"•

'(11492) '89

AMERICANO que se retira do pais",vende televisão, máquina de costura"Singer", diversos artigos domésticos,brinquedos, mobília de quarto, etc.Ver e tratar na Rua Aperana, 107 —
Apto. 206, no Leblon.

(25403) 89

FABRICA - PETRÓPOLIS-
Vende-se uma tecelagem dc Unho ou algodão, com 20 teares, 1 urdi-

±hl^S&i1 'r"6'"'- -* bol>"»'». 1 meaielH, almoxarifado comgrande quantidade de peças, oficina mecânica, armazém matéria-primasala pano com 4 mesas de revisão e mesa de medir e dobrar Trata™ écom Vieira, telefone 43-8310 ou 28-6327 e ontra com propriedade fo?rcaprópria e venda superior a um milhão de cruzeiros memalí (25475) DO

Ótima oportunidade comercial
B0XeS,»CmJ mcrcld0* slluad0 num dos "¦'"'ores pontos de Copacabanacom possibilidade de grande freguesia. Dr. Cláudio, tel. 26-2649 ou das
/ «B CIU 

52'"31 B K"659°' AV" Tr"e dC M"i0 n* n ' 19°"nd"

MAQUINA ELÉTRICA DE ESCREVERIBM absolutamente nova Front-Feed,carro 12 pol., tipo elite 12 cópias.Cr? 25.000,00. Tratar telefone 26-4869.
(11322) 89

VENDE-SE quartro possantes polira»nas de couro, cor marron escuro,
em otlmo estado. Informações pelotelefone 22:0495 com sr. Carlos, das
10 às 15 hs. (00054) 89

RAPAZ que viaja vende iudo-qtra
guarnece seu apartamento: geladel-ra americana um ano de uso, conge-lador inteiriço, porta nréglca, etc.Máquina de lavar roupa, rádio-tele-
visão conjugado, Motorola 1955,. en-ceradeira Eletrolux com espalhador
de cera mesa Formica elástica, anie-ricana com quatro cadeiras, torra-deira máquina para Waffle, relógio
elétrico G.E., rádio de cabeceirabiombo maleável em ripas verticaisde pau marfim, tomando qualquerformato. Aspirador de pó G.E; paratapetes, mesa espelhada em cristaltrabalhado, vara de pesca, mesa de
jantar com dois bancos, moderna.Vários abajours, poltronas, endeirade balanço, sofá-cama, quadros, etc.Av. Prado Júnior 186, apto. 101 >

(25499) 89
REGISTRADORA NATIONAL 6000 -
Vende-se c. um ano de uso em par-feito estado, com 6 somadores. Ra-ra oportunidade. Custa nova Crí..220.000,00. Aceito oferta razoável. In-formações com dr. Vianna Rua.Se-nador Vergueiro 23. (07633) 89

DETETIVE - PARTICULAR
Com longa prática, encarrega-se

de qualquer caso de Investigações
particulares; sigilo absoluto. Rua doRussel. 496, gr. 604. Tel: 45-7178 —BECHARA — atende-se a domicilio31a c noite. (iooo4)

VENDEM-SE objetos de arte em por-celana, bronze, marfim, cristal etc.rico serviço para jantar outro parachá e café, toalhas, lençóis, colchasem Unho renda e ricos bordados tu-do feito ã mão, tapetes persas, fa-
queiros, bandejas, salvas, baixelas emprata, cristofle etc. Pinturas de gran-des mestres antigos e modernos co-leções de livros e outros artigos tudodc ocasião. Rua do Rosário 145 —Sobrado. (7410) 89

,,-,.., on'K,ERN - Vende-se estojo de dese-!(...i.i) 30; nho e outros aparelhos para enge-nharia, juntos ou separados ocasião.

CHALÉ DE RENDA
VeniJe-se de ocasião lindo cha-

le de renda Chantilly preta, -
Oportunidade para Congresso
Eucaristico, Tel, 37-4390,

(11455)

CHURRASCARIA ou BOITE
Rua do Rosário 145, sobrado.
OPORTUNIDADE - CATTABRICÃ.— Vende-se 2 batedeiras, montadoscm genuino balcão italiano "Fill

„ ,. ... . Mazanti", com 3 conservadoras e 3Vendo esplendido negocio em magnífico ponto. — Dr. Cláudio —Possantes compressoros. Pouco uso
26-2649, ou, das 15 às 18 horas, em 52-4731 e 52-S590, Av. Treze de M»ln ° ^í]c}° pode ser dividido em 3
n. 23 - 19.» andar - •/ 1902. /»«.« « con-untos; Informações com dr. Vian-" **"'• •¦ ("H») 80|na pelo telefone 25:3939^ (07632) 19

Compra-se tudo
Máquinas de costura, de escrever,rádios, geladeiras, enceradeiras, veptl-

ladores, cristais, porcelanas e tudo querepresente valor. - Paga-se bem.
Telefone: 43-7180

»»»»°—¦""-'
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GUERRA
LONGE 0 EXÉRCITO DOS PRECONCEITOS DE CLASSE PARA ACONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE FERRO TRONCO SUL
Esperada nos meios militares a apreciação'e transformação em lei
Ia de Estado-Maior ~ Não haverá audiência - Aniversário de fun-daçao da fabr.ca de Itajubá - Escola, de Instrução Especializada

CORREIO DA MANHÃ, Sábado, 16 de Julho de 1955

JUSTIÇA MILITAR

«nharia^^àS;8eTn?J °s Ç5«WenteS: do Clube de En-
Sbnrifó xJL? dÍcaito Í,e E?f «belros, respectivamente, drs.Maurício Joppert e Luiz Gioízeffi Jannuzi e o demitadn sSfit?
eiv?aHBnra!r8rdebateranl com ° »«"'»tro Teixeira Lott o pro" ôenviado ao_ Congresso pelo Poder Executivo, que abre crádltn nar*
cVoonretrreÈ.Estrada de Ferr° Tronc° ^«Sííffi
<«.2 CIube df En«en:naria e o Sindicato de Engenheiros deha-

írmCSÍ r8i P6L° ExércIt0' h°íe EscoIa Nacional de EnTenharfa

S^JKÍÍreverenclada com ^S$^83S
ro e\oCãôí£Ul|f°édb°aSt0 "f 

r^íão.de «'radas de fer-

deCíercdonaa.egUranÇa "*CÍ°nal e eCOnomia **S™5
port?s5daeÍclmwtr^ ^.táo. «ertos W» » Comissão de Trans-

Vai adquirir material deterraplanagem e mecânico!

i,-° -,"11 "Jstro dcsignou 0 major Jú-lio Murillo Soss, do l.o G. E na-ra ir aos Estados Unidos a fim deadquirir equipamentos de terraplana-gem e mecânicos e viaturas-automó-
rnÀo.,?i 1erem emPreSados nas obrasrodoviárias e contra as secas a car-gp d0 Primeiro Grupo de Engenha-na no Nordeste do Brasil
Venda de animais no Andrades Neves

ilibai VZnàJd!1J em Ieilã°. "o Re-gimento Andrade Neves, no dia 30de ju ho corrente, às 8 horas no
?iCad« r0t-,oca1' 21 caval°s e 2 mua-res Na_ Formação Veterinária Regio-nal sera0 prestadas todas as informa-çoes necessárias diariamente das 7ss lo noras.

Diária de saúde

[uraçáo do busto de Caxias em
Manigua

trSi f.xérí-to. Brasileiro ofereceu aoExercito da Nicarágua um busto decaxias, que acaba de ser inaugura-oo em uma das praças daquelePais, com grande solenidade,Com a presença do presidente So-moza ministros de Estado, altas per-sonalidades civis e militares è tropade inauguração do busto do Duquede Caxias, tendo na ocasião usado«a palavra em nome do ministro• aa Guerra o embaixador ¦ do Brasilna Nicarágua, diplomata Rui Pinhei-ro Guimarães, oferecendo o monu-mento em apreço.
O titular da pasia da Guerra da¦Nicarágua, coronel Francisco Gaitánaços o discurso do embaixador bra-llleiro, descerrou a bandeira* que co-&-°-i;busi° de Caxlas e- °m «-VJida, agradeceu em nome do Exér-

í S de -/Ua„ Pátria a distinção que
p Exército Brasileiro acabava de fater á Nicarágua.

O 21,o aniversário de fundação daFabrica de Itajubá
A Fábrica, de Itajubá, modelar es-tabelecimento fabril do Exército co-memorará hoje, o Vigésimo Primeiroaniversário de sua fundação, com umprograma especialmente organizado peia sua direção, a cuja frente seencontra o coronel engenheiro Ade-mar Pinto. Segundo o programa, ha-verá formatura geral, hasteamento daBandeira, leitura do boletim alusivoâ data, canto do Hino da Fábricae do Hino Nacional e desfile, àsiz noras. Após, seguir-se-á a partedesportiva sendo as festividades en-

cerradas às 22 horas com um bai-Ie, no C reulo Militar, para oficiaissuas famílias e convidados. No CIu-be, 16 de julho, também haverá bai-le pára os sócios e convidados eno antigo cinema para os demaisservidores e convidados,
Encerramento do Estágio do Centrode Preparação dos Oficiais da Reservado Rio de Janeiro

Com duas grandes demonstrações,em Gencino, a Escola de InstruçãoEspecializada encerrou, quarta-feiraultima, o estagio que, nesse estabele-cimento de ensino militar, vinha rea-hzando, desde * o inicio do mês oCP.O.R. do Rio de Janeiro.Tomara mparte no estágio os cur-s°s,.,?e Infantaria, Cavalaria, Saúde,Artilharia, Engenharia e Intendên-ca, num total de cerca de 1200alunos.aos quais foram ministradasmstruçoes especializadas de GuerraQuímica, Minas, Armadilhas e Des-truiçoes, Camuflagem, Higiene emcampanha, Aprovisionamento, Guer-raHadiológica e Guerra Biológica.Nas demonstrações finais, de Des-truiçoes e de apresentação e funclo-*namento do material de Guerra Qui-mica, feitas com grande realismo es-tiveram presentes o representante doExmo. sr. general cmt. do C.A.ERo comando do C.P.O.R., a direçãode Ensino da Escola de 'Instrução
Especializada e grande número deoficiais.

Homenageado o Presidente do Su-
perlor Tribunal Militar

.Em virtude do termino de seu pe-nodo de licença especial, reassumiu
?„,Rresldéncla do Superior TribunalMilitar, o general de Exército, mi-

»íro, Francisco Gil Castelo Branco.No Inicio dos trabalhos daquela Al-ta Corte, o ministro general Alen-car Araripe usou da | palavra paracongratular-se com o Tribunal pelofato de haver regressado as suas fun-çoes, após merecido repouso o ml-nistro Castelo Branco, também se re-portou a atuação do ministro Octa-vlo de Medeiros, na presidência da-
SSSÍ" C,$Fle- durante a ausncla dotitular. Diversos ministros se fizeramouvir tomando caráter solene as ma-nlfestaçoes.

Por aclamação, foi mandado incluir
£?..? S da sessao* as manifestaçõesprestadas ao presidente Castelo Bran-co, que visivelmente emocionado agra-deceu as provas de carinho de seuscompanheiros.

O auditor nio se conformou com adenuncia
Em grau de recurso da promotoriada 3a. R. M., no R. G. do Sul, deuentrada no Superior Tribunal Militar,o processo em que o auditor rejei-tou a denuncia oferecida contra o ca-

SiníL v?ger4 NSIson stel*er e '-0 te-
?. Jle ylcent,e de Paula Carvalho, aeu-sado do crime de falta do exação

do dever, no processo a que respon-dem por crime de furto o Jo sargento Samuel Coelho, acusado do des-
MecaneizagçVo°"na d° ParqUe de Mot°-

Entrada de processos

Tríh,m2! mÚ»"'' 0ntem* no SuP«ior

SÍn««ncPrOm°t0rla e dS def«Sa- OS
J[,oce"°s em que são réus João Fer-
d» íri™. ¥„mos' ,niarinheiro, acusado
f. S.e ?e !Porte e coiidenado pe-
rnrra*U,dltrtorlac!de. Marinha: d<* IzaTasCorrêa dos Santos, absolvido do cri-
?rn».He„ m°5^i. P°r na0 ter flCadOP£?™?°, o delito; processo de lesõescorporais de Luiz Medeiros da Sil-
ll'^0 cáa Exército, condenado a
&i& S m,esü de detenção pelo
7. »"?» dD Justlça da auditoria da
À' ?! M->em Pernambuco; processos
nn T?nSSl0e '"submissão de Mari-
2!„i«., i ?os Santos- Guilherme dosSantos Leal, ambos do R. G. do Sul;
L™""0 J°s<* Alves de Pinho, de
Alfr»rt^b,ÍCo;cde JoSr.é Mari0 Barreto,Alfredo de Sousa Fernandes, Carlos
Anh, «ndHOS S5nt.os> Nllson RodriguesAcha, todos desta capital.

Haverá sessão segunda-feira

pl° „^uperior Tribunal Militar fun-

liPeXp0\ZX^tc«Pctter^ogeneralFranClS-

Carpentler novamente falou aos seus
colegas brasileiros

Na Escola de Estado-Maior, o gene-ral Carpentler, do Exército da Fran-«a, falou ontem, pela manhã, aos seuscolegas brasileiros, pela segunda vez,pronunciando uma conferência só-bre assunto político-militar de inte-rêsse das Forças Armadas do paise de muita oportunidade. A pales-tra do ilustre soldado foi assistidanão só pelos ministros das três pas-tas militares, como por numerososcomandantes de corpos, diretores echefes de repartições e estabeleci-mentos militares e todo o corpo docente e discente daquele Estabeleci-
?^£!L0/:?níerencista aPós o seutrabalho, foi cumprimentado pelospresentes. Para hoje, às io horasno mesmo local, está prevista novapalestra.

Enfermo o general Bina Machado

Foi revogada a nota 119, de 17de dezembro de 1951, versando sô-bre o controle de pagamento de diá-nas de saúde, visto como tais paga-mentos subordinam-se ao regime deexame prévio. Em tais condições, se-
tt;,4nní0rín? Vel' Joã° M«cos
rí5«iVh*e d0 Es^belecimento
Mnriwi ^ Fmancas. o saque das
fi ÍS? d4lárias.' a partir do corren-
«™i5 VeJá ser íeito na folhageral de vantagens.

Escola de Instruçào Especializada
CPOBH? s2i Cirso* de. Saúde d0C.P.O.R de Belo Horizonte, ora emvisita de instrução a esta capitalrealizarão um estágio na Escola deInstrução Especializada, no qual assls-tirao_ a diversas demonstrações e to-marao parte em exercícios especiali-zados.

Aos estagiários, em número de 41foram ministradas instruções de Mi-nas, Armadilhas e proteção indivi-dual contra a Guerra Química
Comunicam-nos:

íi,1'in~uNo PrÓ3Limo domingo, dia 17,
Clube de Oficiais Reformados e do ™w ti?!' 1, Cru?ad° lldei°nso Es-

Reserva das Forças Armad« n?w? íafá.'- durante ° Cu»o Es-
Solicitam-nos: Armadas pírlta Cristão uma palestra doutri-

.Pagamento de Seguro - Aos bene. d» ?.« ° tei?a: 76s sois ° «oi
«ciários do sócio falec°ido, ffltíSS S^rmloV lfü° 

MUnd°" d°

Joaquim Martins Garcia, foi pago° Sewrç, de Vida em Grupo deCrf 50.000,00 (cinqüenta mil cruzei-ros), instituído pelo mesmo neste Clu-be.
Sinistros pagos até a presente da-

- r, V?s beneficiários dos sóciosja falecidos, desde a instituição doSÇgur° de Vida em Grupo nesteClube, ate a presente data, forampagos diversos sinistros num totalde doze milhões e setecentos e cin-quentà mil cruzeiros.
_ Expediente durante a semana doCongresso - Por determinação dadiretoria do Clube, comunicamos aossrs. associados e demais interessados
jue na0 haverá expediente neste Clu-be durante a semana próxima darealização do XXXVI Congresso Eu-caristico Internacional, isto é, no pe-nodo correspondente aos dias 17 eZ4 do corrente mês.Seguro de Vida em Grupo —Em vista de faltarem muito poucossócios para completar a Ia. Sériede 3.000 associados inscritos no Se-guro de Vida em Grupo neste Clu-
pe, a diretoria resolveu facilitar aosinteressados a inscrição, mediante apenas o pagamento da Ia. mensalida-de adiantada e a consignação emfolha a partir do dia l.o do mêsseguinte ao da sua inscrição, fican-do dispensados os pagamentos daJóia do Clube e da Inscrição doSeguro. v

2- — O Núcleo da CME dc Re-zende, atualmente sob a presidên-ca do Cruzado José França Ame-ricano, vem realizando trabaSosde desenvolvimento e pratica de ca-
íiíS nas íírSM e sextas-feiras, acargo dos Cruzados Milton 0'Reillve José Ponde. Mantém duas pales-trás mensais pela Rádio LP-22, da-quela cidade, sob a responsabilida-de dos Cruzados Milton 0'Reilly e

MARINHA
SERÁ COMEMORADO HOJE O 41 ° ANI VER-

SÁRIO DA CRIAÇÃO DA FORCA
DE SUBMARINOS

Exoneração de adidos navais — Admissão ao
C.I.O.R.M. — Dia do ministro — Formação
de técnicos para a Marinha — Expediente
durante o Congresso Eucarístico — Amanhã
na Guanabara o "Mount's 

Bay" — Decretos
assinados

elaborado pelo »c i wmíndsSS• coZ S Sndldo 4,Mo"a Filhn- 1ue so fa-
ta: às 10 horas - missa na S?Phn.ff "lpanh.a.r dí chefc de seu **'
ja da Candelária cm intenção das ' d° reitor da Universidade de
íi1?35^05 submarinistas falecidos; às|5?? Pau'°- do diretor da Escola Po-U,30 horas — almoço de confrater- ' técnica daquele Estado e membrosnização na Base. do corpo docente da Escola. Visitou

A CAMINHO
DA GRÃ-BRETANHA
A SRA. SISPERA
PRAGA, 15. A sra. Phylli» «spera,com lagrimas de alegria banhando-

lhe as faces, reuniu-se ontem aol nustrês filhos e deve hoje partir de avilo
para a Grã-Bretanha levando-os con-si-go, As crianças, Jaroslav Martin, de12 anos. Clarcnce David, de 11, « Jen-nifer Pearl, de 10, a aguardavam emProtivin, num irrternato, a 90 km dePraga, onde estavam desde o divórcioda sra, Sispera do seu marido tch*.co-eslovaco. As crianças nasceram naGrã-Bretanha c vieram para êste paislogo depois da guerra. A permissãopara a sua saida do pais, em compa.nhia dos filhos, só foi obtida depoisde gestões do governo britânico im-to ao governo tcheco. (R,),

COMPAREÇAM AO SERVIÇO
MÉDICO ODONTOLÓGICO

E COLOCAÇÃO DE
TRABALHADORES

4.° andar do Ministério
do Trabalho

Para essas solenidades, o coman-dantc da„,F^a> caP'tão dc mar eguerra Vitorlno da Silva Maia con-vldou as altas autoridades navais, jor-nallstas e famílias dos oficiais e pra-

Amanhã na Guanabara o "Mounfs Bay"
Deverá chegar amanhã ao porto des-ta Capital, em visita não oficial, afragata Mounfs Bay", da Marinha deGuerra da Grã-Bretanha, sob o co-mando do capitão de mar e guer-ra C. P. Norman. Essa belonave de-verá cruzar a barra às 8 horas, quan-do iniciara as salvas a terra, atra-cando, em seguida, ao Plcr da Pra-!ça Mauá.

Ficará à disposição do comandan-te do navio o capitão de corvetaLaerte Pereira da Mota.
Exonerados os Adidos Navais em San-tiago, Assunção e Buenos Aires

O presidente da República assinoudecretos exonerando os capitães demar e guerra Álvaro Pereira do Ca-b%ífrn?.nd0, de Almeida Rodriguese He] o Garnler Sampaio dos cargosde adidos navais às embaixadas Bra-sil em Santiago, Assunção e BuenosAires, respectivamente.

navio "Ungava", da Universidadeae s,io Paulo. Recebeu, cm audiên-cia. o general Souza Dantas e o ai-mirante Benjamin Sodré.
Concurso dc Admissão ao C.I.O.R.M.

Será realizada amanhã, dia 17, 
''das

h as li horas, na ilha das Enxadas,a prova escrita para o concurso deadmissão ao Centro de Instrução deOficiais para a Reserva da Marinha.A condução para os candidatos lar-8aroa.d0 cais d0 Ministério da Mari-nha às 7,20 horas.

CONVOCADA
REUNIÃO
DA SEATO
BANGKOK, 15, A Tailândia edn-vocou uma reunião de representan-

tes da SEATO - Organização do Tr*.tado do Sudeste da Asla, pU(examinar a situação no Laós, ondeirrompeu luta entre forças do PathMLao apoiados pelos comunistas etrç.
pas do governo, A noticia foi dada
pelo príncipe Wan Waithayakon, ffll.nistro do Exterior siamês. (R.).

Decretos Assinados
O presidente da República assinouos seguintes decretos: promovendo aoposto de primeiro tenente os subofi-c ais Raimundo Dias dos Santos c Ta-

v i° ?.edn1. d!í S11,v,eira: nomeando Da-vid de Oliveira Varela para exercer
ArquívBi°stada 

C'aSSe E da Carreira de

Movimentação de Navios

Cruzada dos Militares Ejplrltas

n/Mrrn «»u44iunnaMUM DA DIRETORIA GERAL DO PESSOAl DO EXÉRCITO

,i?„ miTws'ro da Guerra, general Hen-rique Lott, acompanhado do capitãoGrossmann, visitou na manhã de on-tem, o general Bina Machado, che-
, 2 Sabinete militar da presidên-cia da Republica, que se encontraenfermo em sua residência.

A Escola de Saúde e o Instituto
Oswaldo Cruz

Realizou-se, no dia 12 d0 corren-ie, de acordo com o programa tra-
ra„^ peJ° ISS1 ¦méd- dr- EmestinoGomes de Oliveira, diretor da Esco-Ia de Saúde do Exército, uma visi-ta dos oficiais (médicos e íarma-cêuticos) ao Instituto Oswaldo Cruz,Nesta visita os oficiais alunos nãoso puderam colher uma série deensinamentos, os quais lhe foramministrados pelos técnicos do Institu-to, como também observaram a obracientifica e de brasilidade que serealiza naquele Estabelecimento, quee o maior centro de Medicina Ex-penmental da América.

Chamado o cabo Moysés

EsU sendo chamado à Secretariada Escola de Saúde do Exércitocom urgência, o cabo IG-806-167,Moysés Peçanha Coelho, ex-aluno
que anteriormente pertencia ao Segundo Grupo Artilharia de Costa.

GABINETE

Q .G D.O EXERCITO - CAPITAL
FEDERAL, 15 DE JVLHO DE 19S5

BOLETIM INTERNO N. 160

rt\i& conhecimento desta DiretoriaGeral, Diretorias subordinadas e de-vida execução, publico o seguinte:
¦Aprouaçõo dc programas

Aprovo os seguintes programas ela-borados pela Escola de Motomeca-nização: -. Curso de Combate Blin-dado; - Curso de Mecânicos de Vei-culos Automóveis sóbre rodas ou Ro-lamento Misto; - Curso de Meca-nlcos de Carro de Combate e Vel-
çulo sóbre lagartas; _ Curso deMecânicos Eletricistas de VeículosAutomóveis em Geral; e — Cursode Artífices de Máquinas e Ferra-mentas,

Cidadãos chamados à Secretaria
da Guerra

A Secretaria Geral da Guerra so-licita o compareclmento dos cidadãosabaixo mencionados, à ia. Divisãodaquela Secretaria, 8." andar do Pa-láçio da Guerra, às 2as„ 4as. e 6as.
Ám "J d3S. 15'30 > 16'30 horas. afim de tratarem de assuntos de seuinteresse: Inácio José da Silva, Ar-
íl?.1 rf cm'0 PTolv.ere*i. José Rodrl-
Inm»rHa„Sl1V2'.Jos?. Maria BltencourtLomardo, Rodrigo Caponi, Paulo Braz
VelorÍeecJXA,eXandre AIvares

Nio dará audiência

Y^vV^1"'0 das solenidades doXXXVI Congresso Eucarístico Inter-nacional, o ministro da Guerra nãoconcederá audiência na próxima 2a.«Ira, dia 18, nem na 4a, feira, dia

Dia do Ministro
As 10 horas, o ministro da Guer-ra compareceu à Escola de Estado-Maior para assistir a palestra dogeneral Carpentier. A seguir, visitouo general Bina Machado, que se en-contra enfermo, De regresso ao seugabinete de trabalho, recebeu os ge-neral Anor Teixeira dos Santos, co-ronéis Valter de Andrade, FernandoMeireles e João Souto Maior.

Uniforme do dia
A Secretaria da Guerra marcou oí.° para os dias 17 e 18 do cor-rente Para a inauguração da Uni-versldade Católica, dia 17. às 9 ho-ras, marcou 0 do dia. Para a re-cçpçao na embaixada da Espanha,

SüJ!' Z do dia; e Para as sole-«Idades do Congresso Eucarístico,também o d0 dia.
Reassumiu o general Brilhante

Por conclusão de suas férias, reas-
{UJUU.2 comando da Ia. Divisão de

O

ilprcscnfapío de o/iciais
Cavalaria

Coronel Hugo Cramer Ribeiro, daDir. Pr. Animal, por regressar deMato Grosso, a Serviço da Justiçano Processo referente à FazendaBetione.

Infantaria

Capitão Waldenio de Andrade Me-lo da 2.» Çia. de Gdas, por tersido transferido do Q. S. G parao Q. O. classficado na 2.» Cia, deGuardas e ter entrado em trânsitono dia 8 do corrente.

Artilharia

Coronel Elias Americano Freire,do G .W. por ter passado a chefia da1." C. R, e assumido o coma- dodo G W. no dia 12 do corrente.— Tenente coronel Luiz Padllla, doC .P. O. R.-Rccife, por ter sidoclassificado no C. P. o. R. dc Re-cife, desligado do F. Copacabana,transferido do Q, O. para o Q SG .e entrar em trânsito. — Cap.'tao Higino Borges dos Santos, da
D. S. G E.. por haver terminado oestagio de Topografia no D, S, G.E. e não pretender matricula na Es.T. E. c ficar adido a esta Dire-toria Geral, aguardando clas-sifica-
çao. — 2." tenente QAO Antônio
de Barros Colla Res. da D. G P
por ter sido pelo B. I. n. 156, de11 jui. 55, desta D. G ,P nomeado
scrivão de um Inquérito Policial
Mlitar.

Engenharia

Capitão Justino Vieira do 4." B. E.
por término do período de férias,
relativo ao ano de 1954 e entrarem trânsito, com destino ao 4 o B.E,

noT 
°a7n1JUntl? August0 dcCam-

tn «7 o HelT"* de Reerutamen-to da 2 C. R. _ otavio Leopol-
B.™C4rein\- 26>a Clrcunscriç5o*de
v»T riÍal?nnt0«-,Adjunt0 ~ L°uri:
yal da Silva Burlamaqui. — 2,a De-iegacia de Recrutamento da 12,a C«.. — Mario Rezende Ferreira. — 9 a
Çircunscnção de Recrutamento -Adjunto Arllndo Flores. - 5.» Com-panhia Leve de Manutenção - Ale-xandre José Lopes. — Tiro de Guer-
w£hrt?';i£ ~«Joaqulm Alves da

4 s°h«nho. De ordem do mi-nistro, 6.0 Regimento de Infantara,o 2.» tenente QAO Afonso Pechesendo em conseqüência, exoneradodas funçóes que exerce na 24» De-legada de Recrutamento da 6.» c.R,
Nomeação

Por necessidade do serviço; — Deordem do ministro, 24.a Delegaci.- deRecrutamento da 6.» c RI» te!nente QAO Walmar Rodrigues' San-tiago, sendo em consRquência, exo-nerado das funções de E. A. ao 6"
?x„ -." fai'? ,0 «erclcio de fun-Ções de atividade no quartel Gene-ral da 8a Região Militar, o capi-ão da Reserva de l.a classe Christovão Alves Siqueira.

supra sao a partir de 13 jui. 55.Nota numero 274 DGP. Gabinete -Designo para a 2." Secção da' 2 oDvisSo da DPA, o 2.0 tenente QAOMario Gomes de Meio. Transfeiroda S5 para a S4-D2-DPA o 1 ° te-nente do QAO de Cavalaria Levy
rfÍV%de. SoJU2a-~Deixa as f"nçõesde adjunto da Dl-DPA, õ capitãoR-2, de Infantaria Conv. Apoio Mi-
l „wezkV Eor íer se aP"s«ntadoo chefe efetivo da mes.a a contardc 14 do corrente. - Coo a exclu-wo ao Tenente coronel med. dr. GilBrito de Carvalho, do estado efeti-vo da DPS, no dia 8 do corrente,passou a respeonder pelo expedien-te da l.a. Seção da DPS, a partirdaquela data, o l.o tenente QAOinf. Alcides Pinheiro da Silva Fio-resi

Inclusão

Cavalaria
— Exoneração. Das funções de as-sistente-secretárlo do general de Di-visão Edgard do Amaral, o tenentecoronel Paullno Maciel dos Santos.

Artilharia

Transferência. Por necessidadedo serviço: Quartel General da Zo-
2a HiI,i,tarnCentro- ° maJ°r Mariode Mello Santos do Q. G da 2»R. M. '

E.roneraçSo

Diretoria do Arquivo do Exército,to tensnte do Q. A. O. LourivalGehre,
Nomeaçdoi

Por necessidade do serviço: — Con-tingente do Forte de Tamandará, otenente QAO Carlos Cecilio do1
D. G. A.

Enoenharia

Transferência. Por necessidade doserviço. 2.- Batalhão Rodoviário: 1°tenente Haroldo Ferreira, da 2.» CiaLeve de Manutenção.

Exoneração

Das funções dc Chefe de Secçãodo Estado Maior das Forças Arma-das, o coronel Aurélio de Lyra Ta-vares, por ter sido designado paranova comissão.

Magistério Militar

Intendendo

Coronel Milton Rodrigues Vieira,
da Dir. Transportes por ter sido
promovido e transferido para a Re-serva. Major Antônio Xaver de An-drade e Silva, da Dir. G. Eng. porhaver sido classificado na D. GeralEng. por motivo de sua promoçãoao posto atual. - l.o tenente Ja-son Rodrigues de Albuquerque, doH. G .R, por término dc trânsito
e entrar em dispensa de 10 dias doserviço, a partir de 15 do corrente,
por ordem do Exmo. sr. Ministro.- 2.0 tenente: Alcir da Silva Ama-ral, adi odao N, D. Aé. T. por tersido transferido para a l.a CiaDp. Sub.

Técnico

hr^T^Z^' Í-Cal L°eS> da Fá" - "'"¦¦"» lv""",r: >"s****>-'* <¦*'.'.•":bnca de Juiz de Fora, por ter si- capitão de Infantaria Alfredo Ausus-do nomeado para servir na Fábri- to Amaral. História do Brasil: capl-ra de Juiz de Fora, terminar o tão de Infantaria Henrique LuizStefan.

Admissão como professores ad-
juntos. — Pela Portaria, n. 497 ,de6 de julho de 1955, o mlnstro deEstadc dos Negócios da Guerra ten-do determinado com a portaria 869de 18 de outubro de 1954, provade suficiência, visando a selecionar
professores, em caráter provisóriopara o Magistério do Exército — erigorosamente cingido ao resultadodo certame c atendendo às neces-sidades em docentes, para o ano Ie-tivo de 1955, dos estabelecimentos
dc ensino subordinados à Drctoria
Geral do Ensino, e ainda de acôr-do com o art. 59 da Lei do En-sino Militar e em face do que pro-põe a D. G. E. resolve — admitircomo professores adjuntos, em ca-ráter provisório para os estabeleci-
mentos e disciplinas abaixo, os se-
guintes oficias:

Colégo Militar: História Geral:

Efetivo desta Diretoria Geral, fi-cando considerado não apresentado, ocapitão de Infantaria Adhemar Rud-
Id,^uecldf,s!gna^° Para cheí= daS4-3a, Sub. Div. da Dv. Prom, -Efetivo desta Diretoria Geral e desig-no para as funções abaixo, os se-guintes oficiais do QAO: Diretoriado Pessoal das Armas: — l.a dj.
Jl!;o-l,« Secção: l.o tenente QAOInf. Antenor Corrêa de Mattos, esegundos tenentes QAO Inf. Floren-tino Pereira Neto e Archimedes Mo-reira de Souza. — 2.a Divisão -5.a Secção Segundos tenentes QAOInf. Gilberto Martins Santos e JoãoJosé de Santana. Diretoria do Pes-soai dos Serviços: — l.a Dvisão —l.a Secção: 2.0 tenente QAO CavAgerico dc Oliveira Menezes. — 2

n AVÁsa? rV, 4.a Sec«ao 2-° tenente
QAO Inf. Eneas Ferreira Lopes. Di-visão de Promoções: — 4.a Secçúo-2.0 tenente QAO Inf. Firmo Ferrel-ira Brandão. — Gabinete — 2» Sec-çao l,o tenente QAO Inf. José Lou-"nço. — Em conseqüência, sâo des-ligados de adidos a esta D, G P05 primeiros tenentes QAO Inf. JoséLourenço e Antenor Corrêa de Mat-tos, Os demais ficam, consideradosnao apresentados.

Dspensa do serviço
Pelo ministro foram concedidos 10dias, a partir do término do trân-sito em que se encontra nesta capl-tal, ao 1.- tenente IE Jason Rodri-

gues de Albuquerque da 3 a *gja qCos.
Adição

Diretoria Geral do Pessoal, aguar-dando classificação, o capitão Art.Higino Borges dos Santos. — Dire-toria Geral do Pessoal, para efetodc vencimentos, durante a licença
para tratamento de saúde em que seencontra, o 1.- tenente QAO Inf.Waldir Magalhães Pires da 4.» DR- da 18.a C. R. Diretoria Geraldo Pessoal, o major de InfantariaCid. Mascarénhas Façanha, aguardan-do classificação. — De orderr doministro fica adido ao 10.° Rcglmen-to de Infantaria, por interesse pró-prlo, aonde aguardará classificação otenente coronel de Infantaria Lúcia-no Ccrquera Pereira, que se en-contra adido ao C. P. de Marambaia.

Estão sendo chamados ao Setorde Encaminhamento de Trabalha-dores com urgência, 4o andar doMinistério do Trabalho, sala 12,das 12 às 16 noras, os seguin-tes desempregados: - José Ama-ro_ da Silva, Jacy Pereira, Vai-mir Vieira, Judeke de OliveiraSilva, Jpspe Abel Filho, AntônioAlves Pereira, Jorge Jospe Sa-bino, Joaquim Gomes, ElenícioFrancisco Costa, Klinger Rodri-";ues Sobral, Manuel Ferreira danlva, Jorge Ferreira Lopes, An-tpmo Alves de Azevedo, CrisantoBernardo de Souza, Cecilio daConceição, Lucas José da Silva,José Lopes Resende, RaimundoA. Kocha, Jospe Martins Barce-los, Cleto Antônio de Souza, Wil-son Domingos de Oliveira, JesseAgenano dos Santos, Alicio deSa, Francisco Alves da Silva Fi-lho, Alvino Francisco, NorivalCosta da Silva, Waldemar Arelia-
?-° Sílva' Jor6e Cruz- João Mar-tins Moreira, Edir Pereira Lessa,Hugo Pereira dos Santos, Vicen-te Domingos Tertuliano, EdgardFerreira, Maria Pastora Lucas,Iracê Mana Varros Azevedo, Ma-ria de Jesus Marques Araújo,
Ana Corrêa, Leoniria Silva, Dal-vaPavão Neiva, Nilza Pereira daCosta Helenice Sampaio Maia,Deotildes Vitorino, Amarina Sca-íura, Sebastiana Leopoldina daSilva, Jabel Brasil da Silva, Jar-dicleina Gomes da Silva, ManoelDias dos Santos, João Modesto,Vicente Cândido Filho, Celinados Santos Ferreira, Clea Rodri-

gues Simão, Ruth dos Santos. Ma-ria Aparecida Araújo, SebastianaLins, Emilia dos Santos, Maria
Antonia dos Santos, Dinorah Cer
queira Lima, Hortência Cavai-cante, Enedina Alves da Silva,Maria Maximiniano Corrêa, AnaDias Calixto, Hilda Lourdes Dio-nisio, Maria de Nazareth Silva,Herminia Moreira dos Santos,Natalina da Silva Andrade, Ma-ria Nilsa de Melo, Maria AnicetaMartins, Marly Silva Coelho, Ma-na da Glória Geralda, Jaceia Fe-liciana Dias, Jayme Cabral de
Souza, Floriano Alves da Silva,Ney Ferreira dos Santos, Nata-lina da Silva Andrade, MariaNilza de Melo, Frederico Figuei-ra, Ubirajara Guilherme Pinto,Edson de Souza Antunes, Domin-
gos José Marcolino, José Olivei-ra dos Santos, Oscar José da Luz,Manoel Nogueira, Luiz BorgesAionso, Luiza de Souza da Silva,Luiz Vitorino da Silva, MariaTiburcio de Almeida, AríeteDuarte, Francisco da Silva, Car-los Alves Monteiro, FernandesFrancisco Chaves, Reginaldo dos
Santos Rios, Euzebio Vital, Wil-son Alves da Silva, GeorginaSantos, Joel José Tavares, PedroManoel Ferreira, Geraldo ChavesLeal, Altamiro Valério, MarcosGomes dos Santos, Salvador Ci-drac de Paula, Isaias Braga,Braulmo Pereira, Abidorel Morei-ra dos Santos, Wilson MarquesBarbosa, Manoel Vitorino dosSantos, Maria José Pires da Sil-va, Nelson Tavares de Brito, Jo-se Dolavale, Mariana Vicente daSilva, Marina Vicente da Silvae Francisco das Chagas Silva.

Atos do Ministro

O ministro Amorim do Vale assl-nou ontem os seguintes atos: desig-nando o capitão de mar e guerramedico Luiz Gonzaga Pereira da Fon-seca Neto para exercer as funções dechefe do Grupo de Inspeção da Dl-retoria de Saúde; o capitão de fra-gata Nelson Gomes Fernandes paraexercer as funções de oficial de ga-binete do chefe do E.M.A.; promo-vendo, na situação de reformado, nagraduação de terceiro sargento os ca-bos Júlio Coelho e Raimundo da Sil-va, o talfelro Juventino Gastão Ber-nardo e os marinheiros Urbano Vlel-ra dos Santos e Severlno Cabral Be-zerra; excluindo do serviço ativo daArmada, por haver sido consideradodesertor o marinheiro José ValfredoLima Machado.

Apresentações

Por diversos motivos, apresentaram-se, ontem, à Diretoria do Pessoal oscomandantes Hélio Junqueira Meire-les, Dldio Santos Bustamanto e ostenentes Ernesto Frend Vargas, Ro-berto Fares Slmão, Henrique GuedesMartins Costa, Salvio Xavier Sampaio,Wilson Sanches Sanches, Cláudio Ma-nuel Miranda, Máximo Lamberto Stc-fano, Edison Farago, Eduardo de Cam-
pos Lima Filho, Davino Pontual Pin-to de Lemos, Zcnl Machado de La-
çerda, Elmar Dell de Araújo, NiltonVelmevltskl, Hadoram Calazans, SilvioNogueira, Murilo Cortes Drumond,Arlstauslro Ferreira de Oliveira eDavid Gobato.

Dia do Ministro

O ministro Amorim do Vale com-
pareceu na manhã de ontem à Es-

DESAPARECE
UM VELHO
COLABORADOR
DE LENIN
LONDRES, 15. Segundo noticia da

rádio de Moscou, faleceu naquela ca-
pitai o prof. Vladimir Bontch-Bruye-
vitch, um dos mais velhos membros
do Partido Comunista Bolchevique
e colaborador intimo de Lenin.

Bontch-Bruyevitch, autoridade em
lutas de rua e barricadas, desaparece
aos 83 anos. (R.).

Chegou ao porto de Santos o "Vi-
dal de Negreiros"; deixou o portode Maceió com destino ao de Recl-fe o Piraplá" e chegou a S. Se-bas lao procedente de Angra dos Reiso iiiianabara .

Fo;-maçlo dc Técnicos para a Marinha
O ministro Amorim do Vale rece-

»,?;2wmjpaÍS unía conferência oseu colega da Educação, ministro Can-dido Motta Filho„que se fazia acom-panhar do seu chefe de gabineteO ™R DA universidade, da iKPolitécnica de Sao Paulo c membros
do corpo docente daquela Escola.Nessa conferneia, onde foram tra-tados assuntos referentes a formaçãode técnicos para a Marinha toma-
í« n?ÍMn 'l^nte os comandan-
rnr,?.ta$Ul0A Sunía' „Paul° EsperidiãoCorrêa de Andrade, Geraldo José Lins
gabinete da 

S"Va' 0ÍlciaI de

Expediente na Marinha durante oCongresso Eucarístico

l„AJfim dli facilltar o comparecimen-to dos civis c militares da Marinha
rtn YYYv,nia,? rel|S'osas, por ocasiãoao XXXVI Congresso Eucarístico In-ternaclonal a ser realizado nesta Ca-Pitai, o ministro Amorim do Valedeterminou o seguinte horário de ex-pediente para todos os navios, cor-
mL e,nCStaí,cleclmentos da Marinha:
ri, 20J li ~ a Partir dc 13 ho-ras e dia 23 - facultativo

O PODERIO
DOS ESTADOS
UNIDOS
WASHINGTON, 15. A Rússia é mais

poderosa que os Estados Unidos «mterra, mar e ar. Isto foi o que deda-
rou ontem na Câmara dos Represen»
tantes o presidente da Comissão d*Verbas, Clarence Cannon. Acrescen.
tou que os soviéticos poderiam do-minar o mundo no espaço de 30 a 80
dias."Estamos em dias aziagos", mani-
festou o representante democrata loiniciar um debate para solicitar uma
lei que conceda mais fundos para osassuntos militares.

Sua advertônci-a foi refutada ime-
diatamente pelo representante repu-
blicano Erret P. Scrivner, outro
membro da citada comissão, o qualdisse: "temos bombardeiros capazes
rie semear a morte e a dlstruição tm
qualquer parte da Rússia o a qual-
quer momento, Eu não vou perdermeu sono esta noite em virtude de
preocupações produzidas por decla-
rações do cavalheiro (Canndn)." (U.

—* 1

VOTO
DE CONFIANÇA
AO GOVERNO
SÍRIO
BEIRUTE, Líbano, 15. O governodn primeiro miinstro Saml Solh obte-

ye voto de confiança do Parlamento,
à noite passada, depois de um dia ta-teiro de debates. A moção foi aprova-
da por 22 votos contra 11 e duas abs-tenções. A causa do debate foi umadeclaração do governo afirmando queo Líbano continuará a adotar políticade mediação e paz 110 selo das na-
çoes mulçulmanas, após a ameaça dedesmoronamento da liga árabe, (R.).

Atos Religiosos

DECRETOS ASSINADOS

trânsito, a 19 dj corrente e seguirdestino, no dia 18 Jui 55; Dilio LiInfantaria o general Manoel de ma Taborda, adido ao D. T. P.Azambuja Brilhante que, por este aguardando classificação; Waldyr Gonmotivo, se apresentou ontem ao mi- ?alvcs dc Amorim, da D. o. F. pornistro da Guerra

General para Inquérito 
"

O ministro da Guerra nomeou ogeneral Altair de Queiroz para pro-ceder a um inquérito policial-mili-tar.

Retificação de uniforme
A Secretaria da Guerra informa

que para a visita oficial do Car-dcal Benedito Masela, Le»ado do Pa-
pa ao Congresso Eucarí-hico no dia18 do corrente, às 12 horas, no Pa-lacio do Catete, o uniforme será o1.° e não conformf foi anteriomen-
t< publicado.

Museu Militar

Ao Museu Militar foram doadas pe-lo sr. Wilson Gallart de Menezes vá-rias fotografia.*; antigas de militaresdo tempo do marechal Floriano Pci-xoto O doador em apreço é fun-
«ionário da Biblioteca Nacional.

haver sido nomeado para servir naD. O. F. ter sido designado repre-
sentante do Minstério da Guerra,
no ato de recebimento de um ter-
reno em Goiânia e seguir para aque-
Ia Cidade, no próximo dia 20 ju.1955. '

Movimentação

lnjantarxa

Classificação. Por necessidade do

— Escola Preparatória de Porto
Alegre. Francês. Capitão I. E. OdySó dos Santos.

Alterações de funções
Deixa as funções de chefe da 2."Divisão da D. ?, A. o tenente co-ronel de Infantaria Osny Caldeira,

que reassume suas funções de As-
sls'ente do Gabinete da Diretoria
do Pessoal das Armas. — Fca dis-
pensado das funções de Assistente
do Gabinete da Diretoria do Pes-soai das Armas, o major de Cava-laria Leonel Joaquim Serra, que reas** ¦-.-•¦¦ "**  ..u,sume suas funções de chfe da S2-serviço: De acordo com a letra "b" Dl-DPA, da qual é dispensado o ca-da Nota Ministerial, n. 69, de 2 pitão R-2 Conv. dc Infantaria Nel-agosto 51. nas Repartições abaixo, son Mathcus da Rocha, que rea<su-onde ja serviam os seguntes pri- me suas funções. As alterações aci-meiros tenentes recentemente pro-1 ma são a contar de 13 de jui 55movidos: - 13.»; Circunscrição de - Transfiro dc thefe da Sl-Div.' Licença c.fpecialRecrutamento 1- Adjunto Antônio | Prom. para chefe da S4-D1-DPA oPereira de Melo. -20.» Circuns- major Nilson Craccl. desta para aque I Foi concedida de tres mese* par-criçao dc Recrutamento - Adjunto Ia o major Gabriel Soares Marrolg.celada, ao ifi tenen e IE QAO Al-

f<TrnaJ?Jn° *MTZeS dB 
,01iVC,,ra- rb Emu "«ncia. fica dispensado bano Machado da Rosa, da 6° Ci5.» °eI««« 

^e 
-««rulamento da da chefia da Sl-Div. Prom. o capi- Int. podendo iniciá-la. desde, que

«SSJjuiiT SM<S L°" r°,dc In'ant"la Manoel Alves da nfio haja impedimento legal cujaCircunscrição de Kecru- Costa. — Trancf m rf= Sí.ril,, c,.„ Ia-i. ,. .,: ¦-,-,_ ..__*. '_..; '

Permanência

Pelo ministro foi autorizada a per-manéncia do major de InfantariaPaulo dc Paiva Coelho, nesta capi-tal, até 25 jui. 55, após o que de-verá seguir destino. — Pelo minis-tro foi autorizado ao major de In-fantaria José Alipio de Carvalho,
permanecer nesta captai, por mais12 dias além das férias que termi-narãi a 9 de julho corrente, pormotivo de moléstia em pessoa de suafamília.

Deslinnmenfo

Diretoria Geral do Pessoal, a par-tir dc 27 de junho findo, entran-do em trânsito na mesma data, otenente coronel de Infantaria Joãode Melo Rezende, classifcado no Q.General da ZMC.

9 Permissões

Para passarem parte dos transi-tos: — Pirajui, capitão de Artilha-
ria Nestor do Vai Flho. - Floria-
nópolis, 2.0 tenente de Infantaria
Carlos Augusto Caminha. — Juizde Fora c Natal, 2.° tenente Dent.
João Cândido dc Souza. — PortoAlegre, 2." tenente QAO de Art
ria Manoel Herrcra. Nesta Capital,
major med. dr, Manoel Carlos Nct-to Souto e capitão vet. Anísio, Fer-reira Davís.

NOVA POLÍTICA
DA FALANGE
SOCIALISTA
BOLIVIANA
LA PAZ, 15. Os dirigentes da Fa-

lange Soci-alista Boliviana, que se
acham detidos aqui, divulgaram ma-
nifesto aos militares e ao povo em
que desconhecem a chefia de Oscar
Unzaga Lavega, ora exilado no Bra-
6ll, e assumiram a direção nacional
do partido para levá-lo a uma políticade concórdia c pacificação. Pedem
aos membros do partido que abando-
nem as atividades clandestinas c dc
conspiração e desenvolvam ação
construtiva. Os dirigentes , atacam
energicamente "as manobras do co-
munismo que procura deter o proces-so de pacificação". A Falange foi fun-
da em 1938 sob a bandeira de luta do
anticomunismo. (R).

Professor Ary Monteiro
(FALECIMENTO)

Elvira Monteiro e filhos, viúva Aracy Monteiro Leite de Cas-
tro, Mario de Araújo Faria, senhora e filhos, cumprem o doloroio
dever de participar o falecimento do seu inesquecível esposo,
pai, irmão e tio, ocorrido ontem, dia 15, em Niterói e con-
vidam os parentes e amigos a assistirem o enterro que sairá
hoje, dia 16, às 15 horas, da Capela Mortuária, na Rua Coronel
Gomes Machado, para o cemitério Maroin. (12968)

CENTRO DE SAÚDE EM NATAL
Foram aprovadas pelo presidenteCafé Filho as plantas, especificações

e orçamento do projeto elaborado
peloMinistério da Saúde para cons-
trução, cm cooperação com o go-vérno do Rio Grande do Norte, de
um centro de Saúde na cidade deNatal.

A contribuição do Eovrno fede-ral, para essa obra será de CrS2.200.000,00, estando orçado o custo
total da nova unidade em CrS . ...5.488.000,00. O Centro será uma das

O presidente da República assi- unida4dcs .sanitárias-padrão para de-
nnu Lr.in«- nepumlca 

assi mpnstraçao e treinamento que onou decretos. ! Ministério da Saúde vem construin-
jdo em todo país, em regime de

FELICIA BRANDO
BARBOSA

FALECIMENTO

Cel. Joaquim Duarte Barbosa, Remus Fabriszl e *«-nhora, Newton Bezerra de Menezes, senhora e filhos- Ofl-berto Brando Barbosa e filhos, Gilda Barbosa São Thiagoe filha, Moacyr Brando Barbosa, senhora e filha,' Deciobrando Barbosa, senhora e filho, Odorico de Souza, se-nhora c filho, Jorge Brando Barbosa e senhora SylviaBrando Barbosa, José Alves Ribeiro, senhora e filhascumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento desua queridíssima esposa, mãe, sogra, e avó — FELICIABRANDO BARBOSA e convidam seus parentes e amigos
para o seu sepultamento que se realizará, hoje, dia 16 às10 ns., saindo o férefro da Capela Real Grandeza, para oCemitério de São João Batista.

FELICIA BRANDO
BARBOSA

FALECIMENTO

Jorge Brando Barbosa e senhora com profundo pesarparticipa o falecimento de sua querida e boníssima mãee sogra - FELICIA BRANDO BARBOSA - e convidamseus amigos para o seu sepultamento, que se realizará
liniQ Alt* 1 n» 1A •__¦!_ m* l 

*

ftftt - A^lhoje diaTe, àVTo horas", ^^o^trTiã^^'"' ";" 'u r~! - """ ' • e. s. (Grandeza, para o Cemitério de São João Batista.
(39918)

aplicação da Lel n. 2489, de 16
de maio de 1955 que alterou os
valores dos símbolos -eferentes aos
vencimentos de cargos isolados e
funções gratificadas das Secretarias
e Serviços Auxiliares dos Órgãos
do Poder Judiciário; e,

cassando o reconhecimento e a
inspeção federal concedidos ao Co-
légio Franklin Delano Roosevelt,
desta capital, pelos decretos 24.301,
dc 28 de maio de 1934 e 20.822,
de 26 de março de 1946.

(667)

pes. — 2.» Circunscrição de Kecru-
tamento — Adjunto Mario Paula de
Toll». — M Circunscrição dc Hecru-

Costa. - Transfiro da S4-Div. Prom. data exata do inicio ficará subor-
Ra/« ^ S4-D2-DPA, o 2." tenente dinada a condição constante da le-QAO Oncdio Silva, — Aj alterações tra "e" do Aviso 118-49.

ASSASSINADO 0 AGRICULTOR
PORTO ALEGRE, 15 - Nomunicípio de Canoas, na locali-dade de Estância Velha, um bo-tequim ali existente, foi palcode brutal cena de sangue. Apósligeira altercação foi mortalmen-te ferido a bala, com dois tiros,agricultor Germano Nascimen-to, de 30 anos, que transportado

^para esta Capitai faleceu. Oassassino, Aparicio de tal, resi-
dente em Gravataí, acercou-seda vitima, que se encontrava nu-ma roda de amigos, passando, aseguir a ofender Germano. No-tando que Aparicio de Tal es-tava alcoolizado, Germano reti-rou-se, não tendo dado 20 pas-isos, quando foi atingido, mortal-mente, por dois tiros. O assassi-lno foi preso no local. (M.).

SYDNEY MUNIZ GREGORY
(FALECIMENTO)

Sua família tem o profundo pesar de comunicar o seu
falecimento ocorrido ontem, e convida seus amigos e demais
parentes para o sepultamento, à realizar-se hoje, sábado, dia
16 de julho, às 17,00 horas, saindo o féretro da Capela do Cemi-
tério de São Francisco Xavier, para a mesma necrópole.

,*
(38838)

«fi?
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7ATOS RELIGIOSOS
Antônio Vicente Pereira

«de Andrade
MISSA DE 7.» DIA

ii*AAlltotA? vicen]e Filho e senhora, José Queiroz de An-drade, senhora e filhos, convidam parentes e amigos paraassistirem s missa que mandam celebrar por alma do seu
ÃFeriínf5.IAr0gr0J.e avo\ANTÔNIO VICENTE PEREIRA
?niS$ n° dl<an18' às 10 horas' na Igreja da Santa
Sííni afeS' a Rua l° de MarÇ°- Antecipadamenteagradecem aos que comparecerem a êsse ato religioso.

(25396)

CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1955

OSCAR DANTAS
Angelina Danlai, Wilson Dantas, senhora e fühos; Marialecy Dantas, Murillo Baslos Martins, senhora e filhos, «impremo doloroso dever de comunicar o falecimento de seu querido••;;ôso, pai, sogro e avô e convidam os parentes e amigos paraseu sepultamento hoje, saindo o féretro de sua residência à AvCônego Vasconcelos, 473, em Bangu para o cemitério da mes-ma localidade. (12967)

JOSÉ STAMBOWSKY
- 30.° DIA DE FALECIMENTO -

Louise Guerra Stambowsky, Georges Stam
bowsky, Jeannerre de Jong, Edouard de Jong,
Leon Armand de Jorg, Louis Edouard de Jorg e
Clara Silber convidam parentes e amigos à assis-
tirem a cerimônia religiosa em intenção à alma
de seu querido e boníssimo marido, pai, sogro,
avô e tio — JOSÉ STAMBOWSKY - que farão
celebrar amanhã, domingo, dia 17, às 10 horas,
no Cemitério Israelita de Vila Rosaly, em São
João de-Menti. Antecipadamente agradecem a
todos que comparecerem a êsse ato religioso.

(39917)

ANÜNCIOS

HOMEOPAUA
ALMEIDA CARDOSO

Nome registrado desde 1880. A mais acredi-
tadae preferida. Universalmente conhecida e ga-rantida com a marca industrial — um anjo coroan-
do uma águia. "Anjinho" não tem filiais, mas os
seus produtos revendem-se nas melhores drogarias
e farmácias de todo o território nacional.

Laboratório: R. Alexandre Mackenxie, 52
O mais amplo e confortável

FARMÁCIA — SECÇÃO DE VENDAS:
Av. Marechal Floriano, 11 -¦ Rio de Janeiro- Brasil

Material de propaganda e preços atualizados,
mandamos aquém os solicitar. Para os senhores
congressistas dispomos de boticas e tratados aoalcance de todos.

ALMEIDA CARDOSO E CIA. LTDA.

MOVEIS E DECORAÇÕES
DORMITÓRIO - De casal completoe outro com 2 armários. 2 camas, e 1meslnha (Chipandale). Preço de oca-slâo. Praia do Flamengo, 82 - Apto.405- (11351) 83
VENDE-SE lindo jogo de íerro batido,cômoda irancesa perfeita, antigulda-
?,e,s ~ Av«nida N. S. de Copacabana,731— Apto. 302 - 2.o andar.

(2SS63) 83
VENDE-SE 2 cadeiras de íerro, m£dernas e de mola pr6prias para va-randa. Rua Bolívar, 42, apto. 503, oucom o porteiro. (11537) gj
VENDE-SE 2 mobílias de sala de ia*tar, estilo moderno. — 27-0202.

(11348) 83
VENDE-SE, pela melhor oferta, umamobília de quarto completa, inclusivecolchão dc molas à Rua N. S. de Co-pacabana, 748, apto. 1201. Talar como porteiro. (10996) 83
VENDE-SE sala de jantar de lmbüiâmaciça com 17 peças, bar espelhado,estilo chipandale. Preço CrÇ 18.000 00e um grupo estofado, sala de visitascom sofá e 2 poltronas, estado novo.Preço CrÇ 8.000,00. Tratar — RuaToneleros, 167 - Copacabana.

(25441) 83

Ônibus para Vitória
VIAÇÃO ITAPEMIRIM LTDA.

tem o .prazer de informar que J4 estão circulando os seus Iuxuo-sos e confortáveis ônibus com destino a Vitória via Campo» eCachoeiro. Partidos desta capital diariamente às 6 horas Infor-mações e vendas de passagens no guichet n.» 26 da Estação Bodo-viária Mariano Procópio. Telefone: 43-5855. {mi0)

CaVitllO

. r\W*.!,,CO GirrO"| í. IA.-RUA Y fê rlAKÍU.l? .- «IO

MOVEIS - Família que se retira ven"de baratissimos móveis, utensílios,
quadros, lustres, etc. tendo vários ar-mários de estilo e folheados, cômodascamas de casal com colchão de molase comuns, dormitório completo de ca-sal, belíssima sala de jantar mexica-na massiça com cadeiras em courolavrado, armário, chapelelra de jaca-randá roxo antigo, eletrola G. E. de9 válvulas em rica caixa, cristaleiracolonial, lustre de cristal com 12 bra-ços e outros de madeira e vidro, etcRarlssima ocasião, de particular aparticular. Rua República do Peru.386. Telefone 37-6440, o dia todo -Copacabana. (25411) 83

móveis
móveis de gosto para residência ou casa de campo
nei.«"«m*V..ííiUd*íd0 d.1.CM* grandc para aP«lamento, vende algumas

?• M«a ^ imS?,.,",^0 ,mascu,1? /<™«w*k. «em ser antiquado

*'° 
iS.oÓmT" 

UUladas com Míent0 de couro Uwad°- Valor CrÇ
30 c?»á«moMôS,,nirl0' UUiad0 com *ssent0 couro lavrad0- Va!
*'° 

deVrâs"CrçTòwSoÔ. 
de Um" m"a qUadrada e S coníottivels «•

Vende-ie em conjunto ou peças avulsas pela melhor oferta.Os primeiros itens ao próprios para bibliotecas, salSo de honra deassociações ou sala de Diretoria de Sociedade Aníiuma para serem vistos
Vm* kÀLe.«,.SeXta' 

!ábad° ' d°ming0- - Av 5"ram"rlo Danún. 893 - Jacarepagui. (01930) M

2.° Cadente

Médicos e Sanatório*~GlNECOUGISTA

DR. RAUL PACHECO
Operações - Partos -ReelmM

RUA SENADOR DANTAS. «." 1:42-6853.
(7303) M

VENDE-SE, por motivo de mudança
uma mobilia de sala de Jantar estilo
inglês, com 11 peças, sendo 2 conso-
les, mesa elástica e 8 cadeiras, 1 lan-
terna sextavada em íerro batido dou-rada, 2 apliques em ferro batido dou-
rado, 1 tapete Ita tipo IRAQUE 3x4,um rico fichario p/escritorio em ja-catandá trabalhado, 1 arquivo demadeira, 1 candelabro de pé em íer-ro batido verde e dourado c/4 man-
gas de cristal e outras miudezas. Vera ma Voluntários da Pátria 222 —
Tel. 26-4990. (6471) 83
VENDE-SE 1 dormitório chipandele11 peças imbuia com 1 colchão molasSuper - Divino — perfeito estadoconservação — Ver 10 hs. em dianterua Santo Amaro 5 — apto. 94

(26526) 83

FAMÍLIA; que se retira vende: —
Dormitório chipandale, dormitório pe-roba, cômoda, soumiere, sofá, poltro-na, Berger, escritório c. 3 peças, es-tante cofre, mesinhas espelhada, demadeirae de ferro, sala de jantar,buffet, etc. Av. Copacabana 928.

 (06030) 83
VENDE-SE um dormitório completoestilo mexicano, com 11 peças inclu-sive colchão; um sofá cama Drago;um bar espelhado (mexicano) e ou-tro dormitório (Chipandale incomple-
to) todos em perfeito estado de con-
servação. Ver à Rua 7 de Setebro, 223 — 5.° and. ap. 501. Centro.

(25366) 83

MARCENEIRO E LUSTRADOR. Lus"tra moveis e aceita-se em encomen.da de moveis recado 49:6241 Luiz,
(10986) 83

SALA DE JANTAR linda e moder-na, sem uso, toda Iaqueada de.pre-to — Preço ocasião 12.000,00 — Vera Rua Buarque Macedo 74 em Pe-tropolis, Fone 5460 ou Rio 37:6598... 
(2«12) 83

SALA de jantar — Vende-se com 12peças toda entalhada acompanha ocor.j-unto um lustre uma discoteca nomesmo estilo e um tapete. PreçoCr? 28.000,00. Rua das Laranjeiras91 apto. 302. (27902) 83

DR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade

de Sexologia de Paris.-DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEMRua do Rosário, 98. De 1 às 6 horas
(1399) 80

DR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIA*Rua do Rosário, 98. De 1 ás 6 horaa

(05971) ft)

DR. J. BRAGA
MÉDICO HOHEOPATÂ

Av. 13 de Maio, 23 - 7,' an-
dar - salas 736/737. Hera-
rio: Das 2 em diante. Se-
gundas, quartas e sextas

(00768) 89

DORMITÓRIO Colonial português -
vende-se um verde e patinado emouro em folha; vende-se também umbar chinês — Rua Bolívar n. 97, ap.4_ (10976) 83
DE PARTICULAR para particular,vende-ae ótima sala de jantar com10 peças, à Rua Santo Amaro, 133.

(11556) 83

PARA PESSOAS IDOSAS
CASA ESPECIALIZADA

Internação temporária ou definitiva.
Rua Cândido Mendes, 271 — GLORIA

GINE SONORO
Vende-sc BeH-Howell, Tel, 47-4380,

Dr. Oto — CrS 35.000,0li0.
(05066)" 

VENDE-SE UM FOGÃO,
um Aspirador de Pó Konmore

em perfeito estado, mais uma mesaelástica coro, 1,50 x 3,00 m„ á preço deocasifio. — Tratar Rua Bulhões deCarvalho, 619, apartamento 701 (Co-pacabana), entro 15,00 c 20,00 horas.
(00657)

*^^mm* üfc {_,———. —-j 1HHH
EiZZ C " i- u-j
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RELÓGIO DE PONTO
Compra-se e vende-so rológio usa-

do. Reforma-sc dando garantia 0 me-
ses. Deixa-se 1 como substituto. Re-
cado psra Ademir. 48-7993.

(10367)
GAÜSTA-PEDICURE ARISTIDES

Tratamento de calos, cravos, unhas
encravadas e todos os males dos pés.— Atende das 8 às 18, à Avenida Rio
Branco, 137, sala 901. — Hora marca-
da pelos telefones: 22-3462 e 28-2754.

(07750)

A
CrS 130,00

CADEIRAS ANATÔMICAS
Fabricação do Rio G. do Sul

paraBares — Restaurantes —
Clubs e etc.

Descontos Especiais
para quantidades.

S.A.R.C. — Rua Acre n.° 55
Sala 803 - Telefone 23-2335

WÊÈÊÊmm
WÊtWÈÊm

SALA DE JANTAR com doze pe-ças, um lustr» e dois apliques "Co-
lonlal e um terno Renascença com-
posto de arca e duas savaranolas,vende-se à Rua Otávio Correia 423,na Urca, fone 26:4507, por preço deocasião, (07684) 8

Hipotecas
A JUROS - Sob hipoteca de pré-dlos, podendo liquidar antes do ven-cimento. Adianto dinheiro para re-
gulamentação de documentos. Tam-bem compro e vendo prédios apar-tamentos e terrenos. Tratar com S.Boselli, na Praça Pio X, 78, sala807 - em frente a Igreja da Can-<__^1__ (05914) 93
HIPOxjsca empresto juros 12% a. a.
ç| garantia de bom prédio qualquerbairro desde 200 mil atê 20 milhSea— Tratar 26-2844. (8756) 92

DF, PARTICULAR a particular -
Vende-se uma mesa elástica de ja-carandá, tipo chlpendalé com tampode vidro. Preço Cr» 3.000,00 - RuaSanta Clara 213, apto. 501.(2916) 

83

VIAS URINÁRIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA

DR. A. ACKERMANN J_
Cirurgia especializada — Uretroscopias -- EndoscoDioj'

JMORRÁGIÁ, TRATÁMEtÍTQ RÁPIDO .
DEBILIDADE SEXUAL - URUÓUAIANA, 24

(03867) N

LUXUOSO grupo estofado de 4 peças,artisticamente entalhado em imbuia2 poltronas estofadas e forradas em
iVPíiSi, «tampado - Preço único: Cr?20.000 00 - Tel. 27-5930.

(00738) 83
LINDA SALA DE JANTAR - rustl"-ca mexicana quase nova, vende-se,">reço de ocasião — Av. Copacabana292 apto. 201 - Tel. 27-7650

(26514) 83

Dr. Augusto dos Santos Albuquerque

PARTICULAR - Empresta CrS400.000,00 em uma ou duas hl-potecas de prédios, mesmo emfinal de construção. Juros de lei.Informações pelo tel. 48:6679.
__ (26495) ,92
Cr$ 150.000,00 - Emprestam-se, ,jò-bre uma hipoteca, juros dé 12'.'porcento ao ano — Tratar com Lopes.Tel. 42:0919. (07602) 92

VENDE-SE uma mesa elástica com6 cadeiras com assento de couro —Ver e tratar à Rua Xavier Leal 12-Aapto. 2 em Copacabana,
 (24851) 83

VENDE-SE por motivo de mudançar tapete francês "Chlraz" de 2 80 x3 60, 1 tapete "Irak" de 2,50 x 3 50,1 espelho blsoté cm moldura doura-da, 1 dormitório completo Colonialespanhol, 1 sala 'de jantar Prlncezaem pau marfim — Ver e tratar à ruaAndrade Neves 355, apto. 101 _ Tel.
(07695) 8338-5079.

CHAME 46-4040
Ramal 224

E consulte n/técnicos
Orçamentos grátis
Use o Plano Seau

LUSTRADOR DE MÓVEIS
Lustra, conserta, encera

lustra piano c muda a côr -
para Soares. 43-8720.

moveis,
Recado

(1500)

ROUPAS USADAS
!ompra-se a domicilio e pagam-sels 100% que qualquer outro.

TEL. 22-5568
(26330)

TÍTULOS
IATE CLUBE

Compra-se titulo de sócio proprletá-rio. Tratar com Maria de Lourdes, pelotelefone: 43-6638, das 8 ás 11 horas ou46-4740, das 12 ás 17 horas.
(00668)

MEIAS NYLON
Malha 60 á 45 cruzeiros, Tela dearanha, 80 cruzeiros. Casa Zilda, ruaSantana 223. (0386Q)

VARANDAS ¦ ENVIDRACAMENTO
Em madeira de cedro, com vidro., ferragens, pintura e em nerfeltofuneonamento Armários embutidos e todos o, 

'serviço, 
„ S£_g

_JValter M. de Castro _ Tel. 57-4788. *nm)"PINTURAS EM GERAL"
Executo em casas e apartamentoscom pessoal competente, orçamentos

lm A2í!iP.£omlMO- - Tratar wm oSr. ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Tele-fone: 52-7773. (0^j

PINTURAS
de apartamentos, móveis, executados
por técnicos europeus, serviço garan-tido. Preços razoáveis. — Tclelone-37-2774, das 18 ás 20 horas.

(00662)

FIRMA IMPORTADORA
Vende

Arame galvanizado

OBJETOS DE ARTE
Vendem-se em porcelana, marfim,mármore, etc. Juntos ou separados,Ocasião. Rua do Rosário, 145-sobrado,

COLCHÕES
vwr 11 „^Roforma e.íaz novo a d°miciIio

16. Cobrc"em~bobTna.s. Perfele Vfe 
Cr^-Cabel°' cearina

ro T em diversas bitolas. Arame deaço cobreadn para molas BWG —10 e 12. Tratar pelos leis. ;)2-3921-2345.
(114B4)"CARÍCIAS E VENENO"

de
Orlando Goulart Penteado

Livraria José Olympio
(254801

PORTÃO USADO
Compra-se. 3,50 dc largura por 1,70de altura, dc 2 faces — Gencra! Gur-

ján, 256 — 28-6863.  (6048)

CALVÍCIE NÃO ESPERA ;
Produto VCgctál, tratamento garan-tido. Vidro meio litro 100,00. Entregadomicilio. Tel. 29-2812. (fi450l

MALA ARMÁRIO
Vende-se uma em estado de nova,ver c tratar na rua São Salvador. 80-¦ Garage com o sr. Augusto Tel.

____400. _ ¦ (6042)
EM MAGÉrN0 POSTO ESSO

VAGALUME

Tel, 26-5529, Martinho.
cortiça,

(02441)

iL)
MHM

:maüés^
íliflUiOOOUVUJOM»
.82-9104 I

ORGANIZAÇÃO"
TEIXEIRA

Ha 30 anos que a família brasileiranos honra com seus serviços, temuma equipe de cozinheiros e garçonscorn métodos europeus, especializados-Recepções, churrascos, casamentos,vatapás, carurus, banquetes, muque-
?A™, pelxe' etc' _ Tratar telefone:rt-mi. (10983)

LIVROS ÜJÃDÕT
Compro avulsos e em bibliote-

cas, Pago o justo vaior, Atendo
a domicílio, Fone; 32-6086 -
LIVRARIA BRASILEIRA,

(11126)

REFORMAS - PINTURAS
DE APARTAMENTOS

E CASAS
Lqucamos moveis a pistola com decoração dourada. Com uma equipe de

pintores competentes; Executa-se comperfeição e máxima presteza qual-quer serviço desta natureza. Plntu-ras a óleo, gesso cola, Ken-tone pa-redex, fosco], etc: ... Não confie emaventureiros. Solicite os nossos orça-mentos e certifique-se que realmentecobramos preços razoáveis. Orçamen-tos sem compromissos. Organização'Ncol . Rua Paulo Barreto 110-A —Telefones 26-1267, 26-6302 e 27-1343 -Sr. Oliveira. (25141)

_Cffl________^(AY^|C__^y7yA^_CT

hff CHAME \jm
Wj€ 46-4040 - R. 224 \ÊÊ
>fl N/ técnicos tornarãt Wm
M teu lar encantador. MÊ
il*. O^Ci^a?nt0, crátli. j_™
É_k Use o Plano M$
Hfs sears ^toi>

CrS 600.000,00 - Emprestam-se, sobre "
uma hipoteca. — Tratar com Lopes'"' 42:0919. (0759S) 92tel

Cr$ 130.000,00. - Emprestam-se, «4-bre hipoteca, juros de 10 por centoao ano. Tratar com Lopes. Tel42:0919. (07801) 92
PARTICULAR - Empresta Cr*400.000,00 em uma ou duas hipo-tecas de prédios, mesmo em fi-nal de construção. Juros de lei»Informações pelo tel. 23-3870.
A JUROS MÍNIMOS emprestosob hipoteca de prédios, mesmoem construção, adianto dinheiro
para certidões, solução rápida —
Tratar na Av. Pres. Vargas, 290sala 815, com A. Morais.

(8136) 92

DECORAÇÕES
EM MADEIRA

DEMA projeta * executa mo.dernas decorações para lojas,nalls, escritórios e apartamentos
Rua Senador Dantas, 80 - 18» —
Tel.: 42-9899. (96717)

COMPRA-SE TUDO
Enceradeiras, Aspiradores, Máquinas,Objetos de Arte, Cristais.etc. — Ca-sas completas. - PAGA-SE BEM.
Tel.:. 52-9517 c 52-9711

(29809)

OLHO MÁGICO
Coloca-se a domicilio

Telefone: 30-4869

PERSIANAS
VENEZIANAS

Concertos e reformas. Suaspersianas não funcionam regular-mente? As cordas ou cadarços es-tao esgarçados? Procure o quantoantes técnico Francisco. Tel26-6302 e 26-1267. Deixar recá-
(25118)dos

COMPRA-SE
OBJETOS DOMÉSTICOS

USADOS
(05945)

ESTOFADOR
PARTICULAR

LIVROS USADOS
Compro bibliotecas e avulsos — Pa-

Mtocoar48S?ojaad0mlCm°-RUa
Telefone 22-6946

Moedas anfiqas

FINANCIAMENTO - Cia construtoratransfere ate 10 milhões aptos, emCopscabana. Prazo de 5 anos, boa bo-niíicação — Telefone 57-6503.
(25578) 92

HIPOTECA - Niterói - Aceito em-préstimo parcelado, até dois milhões,contra garantia hipotecária de edifícioem construção com 2.400 metros qua-arados, divididos em 29 economias ebem localizado, possuindo, inclusiveduas lojas amplas. Recados paraAifonso - Telefone 23-0524 HIo outelefone 4676 — Niterói.
(25464) 82

VENDE-SE por motivo de via-gem, um grupo de sala de visitas,moveis de sala de jantar, um dor-mitórlo completo e tapetes, etc. —
Ver e tratar á Av. Osvaldo Cruz58, apt. 601.

 (34690) 83

DRA. MARIA CQLEN |Médica da Àssislência Jfliikipàl .v^ %Especialista em Moléstias de Senhoras --'Partos — Heníor-
r°nrr1m«f«rT; ^}ú^ioi ^ Menstruação e da Menotóusa,Corrimentos. Esterilidade. Frieza sexual. Cons.r Avenid»T3 déKs | Ir^ist'sala 19-Diàfiamente _g|»
CLÍNICA DOMICILIAR NOSSA SENHORA DO PARTO

CORPO CLÍNICO — Annibal M. de Abreu -Ary Novis -sSrVo».?&£:Joâo Mário da sava *^m$

VENDE-SE móveis incluindo tapetes,sala de jantar, poltronas estofadas,armários, geladeira GE, Ver domingodas 10 is 18 horas; durante a sema-na das 18 às 20 horas. R. MiguelLemos 24, apto. 204, Copacabana.
-(26522) 83

VENDE-SE um conjunto estofado comsofá e duas poltronas. Estilo moder-no. Barato. Informações: Tel. 46:9032
•¦•¦'• (07785) 831

.J^03. a Íomloíiio c°m a mesma segurança de Hospital -Ambulância, Mesa de parto portátil, Analgesia. Oxlgêniotèri-pia, Enfermagem competente
PREÇO FIXO - Cr| 5.000,00

a. fíS*!? "Bwto- consultas prenatais e exames rotineirosde Laboratório. Consultório: Av. Copacabana, 542 - Sala 802

Instrumentos de Música
VENDE-SE um piano Pleyel, 1/4 decauda em perfeito estado. Telefone
«___ (11542) 75

SALA DE JANTAR dormitório Chi-
pendale escuro. Vende-se por mo-tivo de mudança para preço deocasião. Tel, 57:8219. (07756) 83
MOVEIS GELADEIRA, máquina delavar, etc e mais tudo que guarnecemeu apartamento. Urgente. Av. Pra-do Júnior 186 - Apartamento 101.

-, (25589) 83
MOVEIS de jacarandá, sala de jan-tar feita à mão com 8 peças. 40.000- Inf. Niterói, 3001, das 7 às 10 com° °ono (6222) 83

HIPOTECAS - Estudamos negócioshipotecários a curto e longo prazo.Telefone 37-7981. (25579) 82

DINHEIRO
Empresta-se sob garantia de alu-

guéis e duplicatas, e compram-se ti-tulos de capltalizaç&o. — Tratar comP. V. de Medeiros, Rua Evaristo áaVeiga, 16, 5." andar, sala 502, das 16às 18 horas. (0SO57) 92

IMBUIA MACIÇA - Vende-se dor-mitórlo de solteiro (5 peças); gran-de guarda-roupa de casal e mobíliade escritório (3- peças), fabricação
paranaense, pouco uso, acabamentoesmerado, encerado. O que há desólido e durável. Telefone 25-2350 —
(Laranjeiras).  (11462) 83

PIANO STANOWEY, alemão, 
"com

1 metro e 80, sem uso, vende-se à RuaBarão da Torre, 135, Casa 2 — Ipa"ema- (11550) 75
AFINAÇÃO PERFEITA de pianos (acordeões em seu domicilio por técnicos estrangeiros especializados naEuropa. Fazem consertos, imuniza,
ções et/?., por preço econômico. Ga'rantia absoluta e orçamento grátis, —
Telefone 57-5114 - Sr. VICTOR.

 (05892) 75
PJANO ALEMÃO - Vende-se ummuito bom e bonito. Praça GeneralTiburclo, n° 83 apto. 512 — Praia
Vermelha. (895) 75
PIANO ALEMÃO — Vende-se umcom ótima sonoridade em estado denovo. Ver e tratar à Rua Sabola LI-ma 98 apto, 201. (894) 75

PIANO BEHAR - Vende-se um com '
cepo de metal, cordas cruzadas, 88,'notas, 3 pedais e teclado de marfim. |Rua Gonzaga Bastos 397, quase esqui.!na de Av. 28 de Setembro. Vila 1».bel (896) ¦}

MOVEIS — Motivo viagem vende-se
mobiliário de apartamento: sofá cl3 metros, sofá com 1,80, 2 sofás ge-meos, bar, tapete e armários ameri-canos. Ver Kua Carvalho de Men-donça n° 24, Apto. 303, no Lido, po-dendo-se facilitar o pagamento.

(11457) 83

121
Compro, brasileiras

de qualquer metal.
148-sobrcloJa.

e estrangeiras,- Rua México

Telefone 22-6946
(16901)

DENTADURAS USADAS
DE OURO

Jóias, pulseiras e moedas, compro.Pago bem. - Atendo a domicilio? -
^,.le,íI0n,V.37'2fl32' ou Variamente en-tre 15-17 horas. - Avenida Rio Bran-Juntos ou separados, geladeiras mó- .. ,,veis, máquinas? televisão! pianos ci C°' " ~ L0JA CHARLES.

sas completas c etc. Solu-ráo rápidaTel, 58-5392, - Sr, Marcelos
(02819)

Vende-se um White em muito bnmestado, Ijcmi calçado, todo equipado.Ano 1350. Vcndc-se pequenos e gran-des áreas dc terra para lotear. Vcn-I Reformas de móveis estofados eml —
í.;«.1,S'tio,c?m lü,'m-m2 c'"» ""• W^W" «tilo. - Cora capas -\ P fl M D D A O Cteiras laranjeiras, limões, manguei- Aceita encomendas. -Dá-se reíerén" " " M " 

K A • ò C
Í.Õa. íoXS cCòm t^rremS 

^ Te'CÍ°nC: ""^ " M°S; Lg?"»*!* »»T' m™ °^ "iria c (incute, luz elétrica da Brasi- '. (24316) arte e outros, máquinas, televlsSo. ca-
leira, á beira da estrada Sto. AleixoJ CiAlitiHft nr rnirtAr, ras l2fn?le?I' ^'S?0"15' 1'rédios etc

(007S2)

CAPITALISTAS
HIPOTECAS

Dinheiro nos cofres é peso MORTO;
coopere na vida econômica dos po-vos. Empreste-o sob hipoteca de pré-dlos, que é a aplicação mais segura
de capital, dessa maneira além da
vantagem financeira auxlll» oi quediretamente se devotam ao progresso
geral do Brasil, — Informações grá-tis, sem compromisso. — NSo façam
transações diretas, procurem um cor-
rctoi especializado.

ORGANIZAÇÃO TÉCNICA IMOBI-
LIARIA NORMA LIMITADA

- O.T.I.N.L -

VENDE-SE
1 cômoda Joáo V em Jacarandá, Cr$60.000,00 e 2 poltronas Luiz XV esto-fadas, moldura em jacarandá traba-

lhado por Cri 20.000,00. Tel. 47-1480.

VENlf-SE
1 grupo estofado, fabricação Lau-blsch-Hlrth, em perfeito estado, porCrt 15.000,00, várias mezlnhas de Ja-carandá, 2 mesas consolo em jacaran-dá estilo Império por CrS 15.000,00, iuma mesa de Jantar em Jacarandá estilo Império para 6 pessoas, por CrS7.300,00. — Telefone: 47-1480.

(10982) 83

PIANO alemão, 3 pedais, cepo demetal, cordas cruzadas, pouquíssimouso, sem defeitos, muito bom e bo-nito. Vendo garantido. Cons. Zenha,51. Tijuca, próximo à Praça Saenz
___•_ (25491) 75

PIANOS NOVOS
Bechsteln - Pleyel - Benthley - Br». í«1 - Essenfeld e todas as m»rcas, à {

"•000,00. Rua Doii de Dezembro 111CATErE- 
(1118) ti)

COMPRO:
I PIANO I
32-3857 i

Pagamento á vista - mésroo quo [necessite conserto. - Náo íaco quN-'tão de preço nem de marca. *
(12823) tl|

GRUPO ESTOFADO
Vende-se quase novo, 3 peças fa-zenda moderna, almofadas soltas. —

Telefone: 37-2203.
(04896) 83

SALA DE JANTAR
Vendo urgente, por motivo de mu-dança, magnífica sala, com 12 peças,com tampos dc mármore raro e apli-cações de bronze. — Preço: 20.000,00,facilito pagamento. Ver e tratar como Sr. Souza (porteiro), à Rua RainhaElizabeth, 371 — Copacabana.

(24813) 83

MÓVEIS DE JACARANDÁ

ACORDEON - Desde 100 cruzelroí
Por,mti (a prazo só no Rio) Scan-dalll, sopranl, Hohner, violões, rá>dlos, pianos, saxofones, e clarinetes,
gaitas de boca. Tudo sem entrada esem flador. Grátis método para es-tudar. Maior depósito Casa AcordconAzul Av. Rio Branco, 277, dentroda Galeria do Edifício SSo Borja,ou filial a Rua dos Arcos, 21. Pa-ra professores o revendedores des-
52-,° excepcional. Tels. 32-8750 e ..<2-°712' (06445) 75

PIANO 1/4"
DE CAUDA

Vende-so a particular êste plano demarca "CHALLEN", tamanho "Cra-
peau", de cór clara. — Rua Dr. Sa-taminl, 135-B. (00897)

COMPRO
1 PIANO I
47-23GI '

Tenho urgência, embora precise r«- í
paro. Pagamento Imediato. Tel. 47-2301. i

(230061 75 i

1 I

Tratar ior.1 Rodolfo. 125368)

PERSIANAS - VENEZIANAS
GUILHOTINAS

j Consertos o reformas cm eeral -Serviço garantido. Tel. 43-5377 — Osvvaitío Co:deiio.

FAQUEIRO DE CRISTOFLE

Ô309)"MAQUINAS"

USADAS

Vende-se íaqueiro de Cristofle e pe-ças de talheres avulsos de Cristofle
Juntos ou separados. OcasiSo. Rua doRosário, 145-sobrado. . j BARCO A VELA

cor», carreta, etc.
ESTÔJ0 KERN

VENDE-SE para desenho e outro3aparelhos para engenharia, junto oudo Rio de Janeiro, com o Srseparados, ocasláo. _ Rua do Rosa- Pctcrson- Telefone: 23-5151.
rio, 145-sobrado. (29806)1

BALCÕES, VÍTRINESÍRMCÔB
Casa em liquidação vende uma grande armação, ótimos bal-

coes, 4 lindas vitrines e diversos bancos trabalhados em legí-
tima peroba. Ver e tratar à Rua Conde de Bonfim n. 867-B

(27904

Vendo riquíssima sala de visita D.Joio VI, e de Jantar estilo Colonial,
Jacarandá maciço, ótimo estado con- ., „„servaçáo. — Da particular, somente 4____
para particular. — Avenida Copaca'

r,, . .„.,.„... bana, 1.391, apartamento 1008. - PorDiretor ANTÔNIO JOSÉ CEPEDA, do motivo especial náo dou Informes peSindicato dos Corretores de Imóveis lo telefone. (07790) 83— Rua do Carmo n.° 71, andar 8» —Salas 801 e 802. (2237') 92

COMPRO
I Pt ANO
57-0960

Particular compra com urgência,mesmo precisando reparos. Pago bem« à_vista. TeKj_57.0960. (24413) 75"NÃO "VENDA"

SEU PIANO"

Vende-ae um classe Guanabara, no-vo, equipado com motor de popa. án-!"""  Ver no Iate Clube'
Anlb.il

YENE ZIÂNÍS
Vcr.dcuc-se tres máquinas dc cs- e-ver e somar de marca Hermes. Olin-pia o Auto-Typist, cm bom eitado.rratar a Av. Venezuela, 131, sala 409com o icnhor Tome. (25390)

f AUTFI AiCompra-se fudoí^
%HM tlsMil ROUPAS nu rus .

(04886)|, Fabricam-se em alumínio em cores. — Lonsertos e_ formas. Fazemos mudanças de local e trocamos qualquer peça

— Consertos re-
e ferragens. Pinturas e

se em Niterói
m geral — Telefone 43-7580 — Aten

(06446)
ROUPAS USADAS

CASACO DE VISON i COMPRO: — Jólns — Mercadoria--1 Máquinas de costura, dc escreverBrilhantes — Solitárias ou em bro-1 rádios, geladeiras, enceradeiras, ven ti-

=%Ü_Í*í S"Sl£%Íl««''S *--«! Telíf«i «-92321.° — Tele-
(27029)I

GASISTA, REI DOS DESENTUPINENTOS
TESTA INSTALAÇÕES DE GÁS, ÁGUA E AR

REFORMA AQUECEDORES
Especializado em desentupimento de instalações, água e gos,

(0812D sem furar paredes ou pisos. É só discar parq 25-7646. (24435)

PREÇO DE OCASIÃO
Vende-se grande sofá Jacarandá(Cr$ 10.000,00), uma meslnha antiga

Cr$ 1.500,00, 1 mesa Jacarandá traba-
lhada com pés dc bronze para írente
de sofá. CrS 4.000.00, 1 par dc lustre
cristal bacarat, CrS 1.500,00. Pode servisto a qualquer hora. Qualquer in-formaçáo telefonar: 37-7526.

(25434) 83

MÓVEIS
ANTIGOS

Grande sala de Jantar, ótima parapensáo ou família numerosa. Magni-fico espelho de cristal com molduraem alto-reltvo montado sobre ílorel-ra, próprio para grandes salões. Peças I
avulsas. Vendem-se á Rua Sâo Fran-'cisco Xavier n.° 39. Ver sábado, das13 ás 17 horas e domingo até 12 horas.

(253081 83

sem me chamar. Eu pago mais. Náo
5SJ?»i5g6nu0' "~ Mesmo defeituoso. -

(00753) 75

COMPRO UM PIANO 
~

- 48-0431
para estudo de menina, pago bem.

(02824) 75

PIANO
SCHWARTMANN

Modelo Verdi. Vendo quase

VIOLINO STRADVARIUS"
Vende-se um, fabricado em 1714,'com todos requisitos do fabricante.fAceta-se oferta. — Rua Vitorio da'Coita, 37 - Tel. 46-2149. >

 (02633) H'

PIANO
n„y,C.n<Lc"se um ótlmo alci"f»0 GRO-ITRIA-STEINWEG, som maravilho». >¦
em estado de novo, preço razoável, 4'Rua Constante Ramos, 56, aparta-mento 401 - Copacabana. í

(25398). 71''

VENDEM-SE 3 PIANOS .
, Sentio 2 Pleyel, No estado^de wo. |17.500,00 cada um. Acham-íe. por or-'dem dos donos, à venda, à Rua Ria-1chuelo, 134. Fone: 42-3000. Isack.

SCHWARÍZMÃN NOVO
Vende-6e belíssimo plano no valorde 58.000,00, por 35.000,00. (Semòftr--tas). Rua 24 de Maio, 631, C. 27. Bam-'

paio. Ônibus 133. (Ver das 8 ás U '

PIANd PLEYEL

novo Tel.

Cordas cruzadas, cepo de met*l, «mJacarandá, etc. Vende-se eeml-noto.por 35.000,00. (Sem ofertas). Rua Me-na Barreto, 29 — Botafogo.

PIANOS -^12.500,00
17.500,00. Pleyel. Auchcr Freres, »•'ml-Hcrz. Bolsselot. etc. Garantia de10 anos. Ver somente du 12 ás 18 hrs.Rua Santana, 105. Com o Sr. Carlos.

COMPRÕTPIANO
Fone: 29-0259. Atendo à tarde. Cul-'

m /tom n iti .¦ ,com. M anul>cios grandes. Sou57-4202 D. Alice, proflsional e compro para fazer rena-
Í41 7S'r0S' Tcleíonc: 23-0250 (8 ás 12).

(25430) 75(2854) 75'

Piano 1/2cauda (.BECHSTEIN-BERLIM
Diplomata que se retira vende êsse piano, em perfeitascondições, cor preta, teclado de marfim, cordas cruzadasBase CrS 115.000,00. Tel. 47-5618, entre 9 e 12 horas

(33977) 75

PIANOS NOVOS
F

Rua do Ouvidor.i
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VITÓRIA FILMES
LTDA.
comunica

o novo número de seu
TELEFONE no RIO .

. 22-9.35
i o ENDEREÇO TELE-

GRÁFICO

"Vitoriaf ífmes"
Escritórios:

RIO •— Rua Evaristo da
Veiga n. 35 : s. 203
¦^el. 22-9435^ í

REClFÊ — Av. Guarardpes
». 283 - s. 501/504

Tel. 7076

Agências em São
Paulo e Belo

Horizonte
(36844)

i

^3VRECORD"MUNDIAt M ¦,_;.,.¦»

"SraCAL 
C0N6RESS

Gentlernan drives and rents his owncar for sight-sceihg tours. Speaki
T^s,h._,s,pn.nif_h- Çwwl- .and italiás.Ter.: _7-722.;sr: Armando."

(2.870

QUER CAIXA D'A6UA ?^ís_a,wt»
(11493) '

PINTURAS EM 0ÊRAL

. 4oaã?-,Sr- A«MmedM. Tels. 32-1505' '"-0;'1' (60!)!))

JEJUAOOS TORTURA!
AjfjüAÍr

VALEM
imã

..,fi.Mir

'--•'¦''-mp, ««eioim *

¦*^W*. DIA E NOITE nasobre loja do EDIF.CINE AC

., PREFEITURA DO DISTRITO FEDERALTEATRO MUNICIPAL
Dire_a0 da Comissão Artística e Cultural

PATOÉ
MBmMâuK
PAX SJBENTO

GUARACIiwikS.iiu

MANIFESTAÇÕES MUSICAIS DO
XXXVI CONGRESSO EUCARÍ5TIC0INTERNÃC109

HOJE, Sábado, 16 às 21 horas — HOJE

REFORMAS E PINTURAS
Empreiteira legalizado, encarrega-se

de reformas em prédios e aparta-mentos, dandp referencias e mostran-doi as obras já executadas, preçosmódicos. Tratar com sr. José Maria.
?„.a _Y'?al de Ncg-eiros n. 53, apto.201. Tel. 43-6180. 11429)

VÈNDÕCÕM POUCO ÜÍÓ
1 

" 
^nE?rGRA/2 

"GEST£TNER" 
mod. 120"l — NAKDEC c/ 9 gavetas, americano.

Rua da Quitanda n. 3, 12.° andar- s/ 1212 (06001)
^^^ÊBmm^m^m*mm^mmt'X***m^*mtsmmMm —. -. —. '

éH
TfATRO DE BOLSO

Tel. 27-1037

SILVEIRA SAMPAIO
TEÓFILO DE VAS-

CONCELOS"S. Excia, em 26 poses"
HOJE, às 20 e 22 horas

No elenco: Carmen Verônica, Ray-
mundo Furtado, Rosamarla Murtlnhoe Vanda Oiticlca,

01 DAVID

¦¦¦_-_¦_»_—-am

ROLLEIFLEX
AUTOMAT
TESSAR 1:3,5
RETINA KODAK

Vendcm-sc novas com os scijuin-
tes acessórios: Flash eictrôníco, mala
de luxo, íotômetro, tripé, Rolleimar
I e II (lentes), Rolleikin, filtros di-
versos, bereitschaítstaslie, fita métri-
ca de aço, pára-sol. Tratar pela ina-
nhã no Hotel Regente, apto, C. Co-
pacabana. (10962)

TÍTULO DA HÍPICA 
'

Compra-sc um. — Trata-se. telefo-
nc: 22-0022 — Mendes, (27330)

TEATRO FOLLIES

_ tmvÊ^ÊÊP í

^^'^mw':msstmam

RESERVAS - TEL.: 27-8216

TEMPORADA DE COMÉDIA
"INGENUIDADE"

De Van Brutten — Dir. de Madalena Nicoll

Com NICETTE BRUNO - PAUI.O GOULART
e ELEONOR BKÜNO

HOJE, ás 20,20 e 22,.0 horas

Salmo Sinfônico de ARTHUR HONEGGER
pelo Coro Misto da

ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL
ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL

com ARACV BELLAS CAMPOS, KLEUZA BE PENNAFORT, ROBERTO MIRANDA
Rocitante; GUY BRYTYGIER

Sob a Regência do Maestro-LAMBERTO BALDI
Bilhetes à venda amanha, QUINTA-FEIRA, 14, na Bilheteria do TeatroPreços: FrtjM^-jOjMrcite.; Cr?_ SOO.ÇO; Poltronas: CrS 100,00; Balcões Nobres:

SEXTA-FEIRA, 22
IMPRETER1VELMENTE

Sob a Direção' de

GEYSA B05C0LI
Sensacional'. apresentação donotável cômico que, sozinho, i nu.,. alc uma Companhla intclra: José Vasconcelos

Í_,Rrí»d._.r'.J?lcnc') «* Pfimíirissima, cmPRECISA-SE DE UM PRESIDENTE«ma revista DIFERENTEi DE GEYSAi DARcy e VAgcoNmos
(11357)

TEATRO
JARDEL
Tel. 27-8712
Copacabana

r.« ímítüT "',1"'i'"i i-uiiroiias: _rs 00,00; Ba cies¦Pff-M,00;-.BjJçaei: Cr$ 60,00; Galerias: Cr. 40,00. Selo ài parte.'

AMANHA, .Domln.0, 
'às 

21 ho.as.e,TERÇA-FEIRA, 19, às 16h30m.

CONCERTO DE MÚSICA INTERNACIONAL
'• S'"BACH! Cantata n' 53íôrSo0li^t„MaHUr\M0rel" ~ Sl'™"^-- "»'»»'» - Salmos (comcoro misto da Associação dc Canto Coral) l

Regente: •,LAMBERTO BALDI

* Carvalho Tavares l 
'« 

Sí^SfS.ÍIS^ Em"io
Regente: MAX1MILIANO HELMANN

Bilhetes k venda Quinta-feira próxima - Mesmos preços

Bilhetes à venda no teatro e nos ImlA!.* « i*Guanabara, Marialva n k â™1 ^ __ írai*c-sco,

^?_i?f»afesT£fffi»^««jc, as ib, as 20 e 22 hs. Poltronas a Cr? 80,00.

P0P0LRR;/ j
ÚLTIMOS I

DIAS

ü-t

SEGUNDA-FEIRA, 18, às 21 horas e QUARTA-FEIRA, 20, às Hh,30m.

CONCERTO DE MÚSICA BRASILEIRA
Pe. JOSÉ MAURÍCIO: Mim emjrbêmol (Solistas: Maria de Lourdes crur Lopes, Haydé. Qul-

Soll.l-* ni»S! - «r° Çamlno> 
~ •'-ufm vldltls, pastores". ¦' 

J m
Solista. Dircéla de Amorim. Coro Misto da Associação de Canto Coral.

Regente: Maestro LAMBERTO BALDI.
FRANCISCO MIGNONE: Festas das Igrejas

Regente: O próprio autor: M.° FRANCISCO MIGNONE
BRASILIO ITIBERÊ: Salmo 150, com Coro Misto da Associação de Canto Coral

Regente: M.o LAMBERTO BALDI"• ^^^Lrs.e^^^:ci^t^^": Tt^^PT^:r^
Maestro LAMBERTO BALDI

_; _ arm Mismmybkj

LUÍS KllII-.
i t..?isro

Agora, com nume-
ros especiais de

IVANÁ
P .IB. BTÉ IB Unos

>,MBBMffiMM"**W!

RESTAURANTE BÀR SUBWAY COMUNICA
ESTRÉIA DE GALA, SÁBADO, DIA 16 DE JULHO

AUTÊNTICO JANTAR CHINÊS
DESDE AS 18 HORAS

DlstribuiçSn gratuita de 100 pacotes-surprísa. — Corre!, porque oestoque vai acabar. — Cada mesa reservada vai receber um presenteesperlal como lembrança. Faça a sua reserva rom urgência...
AV. RIO BRANCO, 14 (CENTRO) — TEL.: 23-1166

(38181)

CROMITA
Da Bahia, granulada, beneficiada

a 4,.^, vende-se
Biu Francisco Etiscnio, 3J'

fí ||_^

"H

XXXVI CONGRESSO EUCARISTICO INTERNACIONAL
RIO DE JANEIRO

PLATZ VOR DER KIRCHE DES KLOSTERS St. ANTÔNIO - LARGO DA CARIOCA

JEDERMANN
CADA UM DE NÓS: MISTÉRIO DO RICO MORIBUNDO

HUGO VON HOFMANNSTHAL

"jeSfrmS5 íKSfíP1 REGIE IM0 MOSZKOWICZJEDERMANN: HEINZ WOESTER - BURGTHEATER WIEN/ZUERICH
PREMífjDUn S0NNABEND: 16. JULI 20.30 UHR Cr$ 120,00/60,00WIEDERHOLUNG: SONNTAG: 17 und MONTAG 18. JULI - 2030 UHRCrS 60,00/CrS 30,00 STEHPLAETZE CrS 12,00

KARTEN: PRO ARTE - RUA M.XICO 74 - 6 o «/

MM16)

"CASA E JARDIM" - RUA BUENOS AIRES,"79
und an der Pfort des Klosier St. Antônio.

s/ 601. Tel.: 22-1076

j- ¦

|

.4
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EMPREGOS DIVERSOS
2.° Caderae

BMP_ii_GADA DOMESTICA - Farnü
KÍo^.a«n,drÍLp/'_.cisa de ur"a' ombmi pratica er_ todos os serviços do-«esttços, Inclusive cozinha. disDondo« referencias. Ordenado CrS 1.500,00
ifv_r aJ_£íent*r-,e à ru» República!
go Peru. _39 —apto. 701. Copacabana.

EMPBEGADA - Precisa-se para pe-quena íamilia será tratada como la-rmlia. Muito bom ordenado, Apre-sentarse Rua Saint Roman 114. Posto6 - Copacabana - Náo se atendepor telefone. (5879) 83
EMPREGADA - Precisa-se para ca-sa de- familia - Nio precisa sabercozinhar — Apresentar-se à Rua Ma-na Quitaria, 60 - Ipanema. |

(4889) 63

MOÇA — respeitável, com boa letra,com 30 anos, oferece-se para tomarcont_ da secretaria de colégio ou
qualquer serviço de uma escola —Nâo faz questão de ordenado alto ,.,.,,.. .,..„..-,
r?L""«"o —ótimas referencias — Precisa-se empregada para todosChamar d. Suely pelo tel. 

^"..Jos.serviços e que saiSilühar(25427) 65 exigem-se referências-. Tratar àrua Duvivier, 51 Í0.» andar —
lApto. 1001. (26516- 53

SENHORA
Oferece-se para zelar por casa de phetisa « 

' 
--~a-w T~r,

pessoa só, de alto tr__í__mtn" .m ™^1!>A-SE cozinheira — Inútil
troca de um bom quarto p™a mora. */"*««"•'* •"> referencia**- Pa-
Apresenta referência PàPtlma?efe- f£Fvto? 7 p»?% Almirante Bel-
88?Í _t«__S»l 202. de 8 is Vi'', $* %$&> ***' 3 - 

^ g«i el8 à_ 20 horas.
(33980) 55

SRS. ADVOGADOS
Estudante de Direito, cursando o

S«.-f5,°i ° _rece_se Pa« trabalhar em
ST de advocacia, de 13,30 as ,__.SSto^aSEWfW r^JW-S. dTratr T__?'~?r~r~:—:—üi52^ ifüfM assspa^

(25586) 53

COZINHEIRA - Procura-se cozinhei-ra para casa de íamüia estrangeira—Bom emprego -com bom ordenado— Exigem-se referencias — Rua Ge-neral Venancio Flores 83 — Leblon.
(11307) 53

Criados
PRrprçA ç- rf; i*rtia_u._A vt, 3 í-khsoas — procura
f.rí;..!v"SE-,de.c°PIlra com b°« re- empregada que saiba cozinhar paraÍ5»z.a?^,'^^_^:k ° ***«¦ Teleí0- ™

(24835) 5;! J

[FAMÍLIA DE 3 PESSOAS — procura

CONTADOR BI-LINGUE
Procura-se em grande firma industrial.

Indispensável conhecer Legislação Fiscal,
Custo Industrial, Câmbio e Correspondência
Inglsa. Lugar de Futuro. Favor apresentar-se
à Agência de Empregos César, rua Debret 23,
sobreloja, sala 211, telefone 22-8797, das lí
às 5 horas. (25495) 55

-;r::Máquinas:em &m&h

VÉNÍ5FDÜRES
BARDAHL LUBRIFICANTES DO RIO DE JANEIRO, _ece.slUi._n .m'pilar seu quadro de vendedores, oferece oportunidade \,u.m,»ti,nz«as seguinte, condições: idade até 35 anos, conhecimento de rnScinlP»conhecimento do mercado automotivo, possui carro.e tenha _?_. __,.'*!0;^".B?*^\\**,ta.*to ™'io' **m. AvSB_b»Típri;Fátima _..Í9 . loja, das 9 horas às 11 horas e 30 minutos.' (iÍ4M) „

~m*^*'r™''^m*^mm**'imxf'imimmsMrssm]ii

E__K!_3

ARRUMADEIRA - Casal estrange
a0., 3<.yem' num aP- de luxo, Av.Atlântica, 1998, ap. 1002 (posto 3),procura uma arrumadeira dc con-fiança e responsabilidade, experimen-Uda, versada em todos os serviçosflomésticos, e-seja assiada. que sai-oa o que è do comprimento d0 de-ver, que tome conta do trabalho so-íinha'„_ue Miba P»ssar "em cami-6as. Zxigetn.se referências, dormirno emprego Junto com uma cozinhei-ra-1 Apresentar-se somente entre 16e 17 horas, fábado ou domingo, pa-ga-se muito bem.

COZ_NH__RA -Casal estrangeiro jo-vem num ap. de luxo, av. Atlanti-ca, 1998 ap. 1002 (posto 3) procurauma boa cozinheira de confiança eresponsabilidade, que saiba o que édo comprimento do dever, que sai-»a trabalhar sozinha na cozinha elavar roupa. Exigem-se referências,dormir no emprego, junto com a se-gunda empregada. Paga-se muito bem.Apresentar-se somente entre 16 e 17noras sábados pu domingo, (10985) 53

COZINHEIRA - Precisa-se de
forno e fogão — Pede-se referen-
cias. Tratar á rua Paula Freitas
n. 104 — Copacabana.

(11486) 53

COZINHEIRA
. Precisa-se de férno e foeSo, quetraga referências. Tratar a Rua dasLaranjeiras n.o 304.

(02855) 53

COPEIRO
Precisa-se com pratica para casa defamília e que trata referências. —

Tratar á Rua das Laranjeiras n.o 304.
(07784) 53

COZINHEIRA
Precisa-se para casal dc tratamen-to, competente cozinheira de forno eíogSo. - Paga-se bem. - Tratar Av.Delfim Moreira, 514, apto. 410 — Tele-fone: 27-3063 — Leblon.

(06089) 53

IMPORT ORDER
SECTION HEAD

Latge organization nas vacancy for a man of 30 to 40 years of atecompletely familiar with import documenütion and Ueenees Müít he
led.e of English and Portugueie essential. Please apply statlng naUon_litvexperlence and other pertinent Information to box no. 25.?; ffiS1

(25477) 55

TRATORES
Vendemos 2 Hanomag K-55 cora 2.000 horas, com lâmina

um International TD-9 novo com arado e grade.- Rua
Sacadura Cabral, 375 (43-7456 sr..Pereira). (11345) 78

VENDEDOR DE SERVIÇOS
MECÂNICOS

Oficina mecânica de automóveis precisa de recep-
cionisfas (vendedores) de serviços mecânicos com
boa prática no ramo. Apresentar-se ao Sr. Carlos, à
Rua Mariz e Barros 821-B. (24795)55

Desenhista - principiante
Precisa-se de um (a) para escritório técnico. Cartas

detalhadas 'para 11362. (1Í362) 55

Seguro de vida em grupo
Conceituada Companhia de Seguros procura elementos comconhecimento do ramo, para serviços gerais de escritório Car-tas para a portaria deste jornal, sob n. 14489, dando refe-rências e empregos análogos ocupados anteriormente

(11*489) 55
AMERICAN COMPANY NEEDS YOUNG MAN SPEAKING~ÃND

WRITING FLUENTLY ENGLISH AND PORTUGUESE TO BE ASSISTANT1
OF SALES REPRESENTAM IN RIO. GOOD OPPORTUNITY FOR
ADVANCEMENT. LETTER IN HAND WRITING AND PICTURE TO THIS
NEWSPAPER BOX NUMBER11414 DE5CRIBING PREVIOUS EXPE-
RIENCE AND SALARY DESIRED. APPLICANTS MUST BE UNDtií 25
YEARS OLD. (11414) 55

PRÉDIO
Comercial, de três andares, com área total de 1.500 m2'na Avenida Rodrigues Alves, perto da Praça Mauá, possuindo

&^h5Ka_? _ 
T.mnsf)fe-* « '"".ao. Cartas para acaixa n. 6034 deste jornal. (06034) 55

MECÂNICOS
Precisa-se de dois competentes para con-

sertos em Compressores de Ar e Bombas de
Gasolina. Apresentar-se à Rua Juan Pablo
Duarte, n.° 21 — Loja. procurando Sr. Josip.

(17999) 55

Escritas avulsas
CONTADORES

Aceitamos escritas avulsa., mesmo atrasadas. Tratamos de pa-péls nas Repartições Publicas, contratos, distratos, alvarás etc. Ser-viço honesto e rápido.
farai_H__?«i?c**s Mcrlturan™s nas prónrias firmas. Também GRA-TttlCAMOS a quem indicar alguma firma que necessite de nossosserviços.

o, ,Í5Íoma5?" à,Rua da Alfândega, 355 sob. com sr. Walter, tel.:23-1363 e residência 54-2489. (39920) 55

Auxiliar de Contabilidade
Companhia Industrial de Aviação precisa de

Auxiliar de Contabilidade que tenha bastante práti-
ca da escrituração dos livros, dos serviços gerais do
escritório e de dactilografia. Apresentar-se à Rua da
Assembléia n.° 11 — 5.° andar — sala 505 — das
9 às 12 horas. (11352)55

INDEDORES
Grande organização nacional oferece ótima oportunidade

a elementos ativos, de instrução secundária, boa aparência e
experiência em vendas, para trabalhar junto a firmas cate-
gorizadas, com uma retirada mensal, mínima, de 10.000 cru-
zeiros, entre ordenado e comissões. Co-ta com todos os dados
e referências, inclusive fontes de informação e fotografia,
para a caixa n. 38367, deste jornal. (38367; 55

VENDEDOR VIAJANTE
Importante companhia no ramo de perfumaria, necessita de

vendedor viajante para o Estado do Rio. De preferência solteiro;
com menos de 35 anos e conhecedor da zona. Exige-se refe-
rências. Carta para êste jornal sob n. 11317. (11317) 55

Esteno-Dacfilógrafa
Com redação própria, bons conhecimentos de inglês e

muita prática de serviços de escritório, procura firma de
engenharia. Cartas detalhadas para 11363. (11363) 55

BABA
Para criança em idade escolar, precisa-se uma com

referências. Paga-se bem. Rua Conselheiro Lafayette, 53
— apt. 301. Posto 6 Copacabana. (6047) 53

ADMINISTRADOR
Precisa-se de um casal competente para tomar

conta de um sítio em Petropolis, êle, administrador,
entendendo de gado, horta, criação, etc, ela, de co-
zinha. Pedem-se referências. Informações pelo te-
lefone 27-9560.  (34028) 55

DESENHISTAS
Procura-se desenhistas com idéias próprias para serviço per-

manente em grande empresa gráfica no ramo de embalagens.
Apresentar-se à Avenida Teixeira de Castro, 90 — Bonsucesso

(06455)

l...

I fl _^ '«""«»: leYiriis.sjes.irK n \

GRUPO GERADOR
Compra-se grupo gerador movido por motor Diesel com ca-

pacidade para 300 HP. Ofertas urgentes para Agro MadeireirePeres Ltda. - Praça José Perçs, 50 - São Pedro dos Ferros —
E.F.L. — Minas Gerais. (10999)78

Indústria montada funcionando
VENDEMOS

EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE CADA MAQUINA

t«l«^.e.__n*-iI*Kr re 8WLlib«,Í AutoclRves: Molnhog Gisantei d» Mu-
irai.. .^™.."»e_C,c_nb_: *J1«v»d'»" Automático.; Empllhidelí» h£tric»; Ciclone.; Tachoi .de Ferro corra SerpenUra»; Centrlrur» De LivíliGraipo Aerotérmico Z.ulll novo; Balança Flllrola Ura caminhai." t__I_Íformador d. 10O «KWA»; grande tà5ffilfiiSS,?'_5S
míSÍM.___i Í HP !" " HP' bom,",,• Vend9,no» Jm*r"u lêpSmente. Instalada em terreno qne mede 32.000 m2, no D. Federal. ocü-_nd_a industria, apenas, «.000 m2 de área pavimentada, e círw ff_ 3 OM rSde irea coberta. Ver na Estrada Rio do Pau n. 421, Fábrica «ÍBACOÜ»

Alugo dois Tournapull com tração própria paro
trabalho imediato, serviço de 10 dias aproxima-
damente, devendo iniciar-se no dia 20 próximo,
nas imediações de Santos Dumont — Minas Ge-
rais. Pagamento por hora de trabalho e à vista.
Tratar com o Sr. Dr. Roberto Fontes à Av. Rio
Branco 151 — 8.° andar — Telefone 42-6030.

li (11506) 71

f

-¦ 4

pireferMos
por engenheiros,
empreiteiros e construtores
porque

resi.tefft a. trabalho pesado

JÁNVAfI lOJt SANS0N VASC0NCELL0S
y C0MÍRCI0 _ INDUSTRIA Ot TtRRO S. |_

RUA FREI CANECA «•« f Rio

CALDEIHA PARA ASFALTO — Ven^de-se em estado de nova, própria pa-ra . dayreter asfalto para calçamento
ou outros fins. Ver rua Mário Por-tela 103, Laranjeiras, com vigia etratar Hua Sacadura Cabral 158, te-lefone 43-9225 - Sr. GERMANO.

(11436) 78

betonêlras reversíveis

RADAR
Montaria efibre
mancais e «cionada
por motor elétrico
ou a gasolina, Con*
junto de aciona»
mento protegido.
Capacidade: 200 li*
tros.

TRATOR "AVERY" - Vende-se com
pouco uso, 22 HP, arado, 2 discos 26",
grade dupla, 24 discos 18" plantadel-ra com semeadeira e caplnadeira, ro-das dc pneu. Preço dc ocasião — Te-leíonc 22-2904. (24831) 78__:: . w.

r depósito ^
¦ 1¦ de conf-tmçxil my

I ^desde 1944 J M
^mà^tââ^ta

Ml_lvt1-__T____a^^_____i ¦ ¦

fSTnaJÉ ^

A^NGAN0XYD
.. _ .__HOR JUNTA PAPAI VAPOR • AO.UA ¦ _AZ CTC-

Massa para vedar Junta, flanges,
tampas, orifícios cm autoclaves, cal-
delras de vapor, locomotiva, tubos,
roscas e todas as faces nSo parclhas.A venda nas casas dc acessórios p/máquinas ou nos fabricantes.

WOLF HACKER & CIA.
Av. Sío Joio, 1723 — Caixa Postal
4021 — Fone 52-8387 - São Paulo,

(35644)

55

MEIO OFICIAIS MECÂNICO 
~

AJUSTADOR E SERRALHEIRO
Precisa-se com urgência para fábrica de peças de alta pre-

cisão. Tratar com urgência, à Rua da Proclamação n
Bonsucesso.

203
(00835) 55

TORNO USADO
Compra-se um torno de

precisão, usado, em bom es-
tado, com 1,50 mt. a 2 mt.
de bancada. Tratar com o
sr. Jorge, à Praça Pio X
n. 98 - 7.° andar, sala 704.

(02885) 78

| CHEFE DE VENDAS
Firma nacional de iradiçao, dispõe de boa oportunidade p

pessoa de capacidade comprovada, entre 25 e 35 anos de ida
dinâmica,, de instrução secundária, boa apresentação social Ia
experiência em vendas e noções sólidas de direção, para organiza
dirigir equipe de vendedores, com retiradas na base de 15 a 20
cruzeiros mensais.

1 Carta com todos os dados, referências, íontes de informai,- -
| e fotografia, para a Caixa n.° 38366, deste jornal. (38366) 55 

|

CONTADOR INDUSTRIAL
Precisa-se de um, com bastante experiência

em sistemas de apuração de custos, controles
etc. M. Àgostini — Comércio — Indústria S.A.
— Rua Teófilo Otoni, n.° 94/96. í.24^) ss

¦H Modas e Bordado:
El MODAS — Recebi novos c últimos
pj I modelos, mando no domicilio e íaci-

[/lllito o pagamento, sUcters, conjuntos,
(j tm casaquinhos, blujas, saias, .calças,

| cf.mbinaçnes, camisolas, anáguas nv-
|j lon tel. 27-6209. (21876) 81
[ii CAPA DE PELE - Vcndc-sc umaIM ImdR pctiprcc dc lombo tamanho 44' f| * 46- Pr«Ço: 15-000 cruzeiros. -- Ver

jj a Rua Santa Clara 213 apto, 501.
(2915) 81

I VENDE-SE um casaco 3/4 de lontra
Iflra I prèl0, Por Cr^ 3.OOO.OO telefonar pa-10,0 

[ I ra 47:0318,  (10460)81deJ PELES"
rOfl | Seu agasalho tica novo. Lara, con-serta e relorroa-se, oficina e.peclall-
ir 0 zadl- Rua Marquís de Olinda, 88 -
II C Botafogo - Telefone: 26-7973.

mil I "SWEEPSTÃÍF"
í I _ Ventie-5C «tola capa formada por;
\ I, dois relnards platinados inteiros em!i ¦ perfeito estado, chamar: 57-6050

riA lí ^1L81'

' r5;>_B_8____^_3
~ ' ~« 

_^~ ^ÍS\)J^mmmm\Tí\

èm . 1 f _ I I fi^l^i^ ^4_ÜÈ__?i I
ü III ^J _¦ I __¦ ^•*s*í) jUl

^-^¦"~ -^ forçado cora capad» M ^H|JK_-__-_____r! *
dade para 300 

'litros. ™ 

^| H 1

Assistência lécnica DE FR,CC^ : - I; : ]£
Para torres de elevação. Armação de aço, $ÈEixos montados em-niaiicaisi de-aá_la* B . '¦"''''
j mentos. Capacidade: _5P>I.50O :^., ã

í»

BRITDDORES
iREBRITADORES
I DE MANOfaUIAS E DE SÕIOS

iCHAMPIOH

9rssh tniVtgt

Diversas capacidades
Elétricas ou
a gasolina

Com ou sem
carregador

Preços sem
competidores

Vendas a prazo
Entrega imediata

•

Especializada

Av. Rio Branco, 81 r 21.° Éar
Telefone: 43-5102 «*

tt-M ti CfHti-«-«l

H10iffl>i n..on.m.. mtiittmi t.».

MAROBRA5

(ni Hri.it>. It
Ula.t 41.1111 . tl.U»

HO Di MHEItO J
AR CONDICIONADO

Vende-se um marca "Fhilco" de
3/4 HP, ainda na embalagem origi-
nal. CrS 42.000.00. Rua Paraná, 200,
casa 21 — Piedade. (11431)
l^ai*i|iN-^Ar*^AAA'>VSA*^aA^^^^«^^^^^V'-l^>WW,W>

MODISTA

Achados e Perdidos
i^ÊRDEU-SE 4.* feira no Municipal,
uma pulseira dc ouro com oberlo-
qu' em feitio de tambor. Trata-
se dc jóia dc familia. r.ratifica-
se hem. Tel. 45:3486. (07788) 61

rolP Zh.,;. .-J,,g.,nÍrm''n,c r'--,'d".: CHAVES PERDIDAS - Gratifica»!»
taJLnn _,. -,_--UUt,0í.P0.r 1usliu«,a quem achou um molho de 4 ch_-
tun_f _MHa__ «--r^''*ve"T Co«* ves presaí » um chaveiro de couro

í Aiind. í _nm?,0a„iTOÍ- fJ"llet,e' verdi. (Stockolmo) e o entregar à!- Aíjnde ¦ domicilio. - Fone: -'Avenida Almirante Barroso, 90 - Sa-IJM249> H0306) ull Ull (5973) li

i

COMPANHIA NELSON CASTRO
COMlRCIQ:  |fl»r INDÚSTRIA

.Av. Mem Je Sá, 77 - C Posuf, .031 . Encf. Telefffy"Tour.da". Tels,: 22-0(155 c 42-3827 - Rio dejaneira» 
*

IMPORTADORES DE FERRAMENTAS
Informamos a nossa clientela qne a nossa representada na França a firma

VIRAX - MÉTIVIER-LANG,
tle Paris, fabricantes de ferramentas, tarrachas e cossinetes manuais, máquinas para cortarroscas, máquinas para curvar tubos etc, está ago[a associada k firma

ROTAX PIPE TOOL CO.,
_e Paris, fabricante das afamadas ferramentas marca ROTAX. Desde I* de julho estamosem condiçòes de oferecer ferramentas das duas marcas, como representantes exclusivos.

Aproveitamos a oportunidade para informar a VV. SS. novamente, que também somosrepresentantes de ferramentas francesas das fábricas TEUGEOT £ CIE,, — GOLDENBERG
& CIE., — PERFOR e BONDIX. ü

RIO IMPEX S.A.
Importadora, Exportadora e Industrial

Telefone: 43-2069
(M562)

Compressor Estacionário
COMPRAMOS, COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

De 140 libras e 350 pés cúbicos — baixa rolação. Negócio urgente e
sem intermediários — A dinheiro!

Proposta para Usina "ALAUA" — Caixa Postal 70 — Itaúna — Est.
Minas Geraii, (10978)

fi.
_-__«_________
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_____LOCAÇAO
m

Centro
ÍÊJSP&i - "Ws* prídio emcentro de jardim com quatro quar-
xvL.1 2*m.ais dePen1Pnclas. RuaMiguel Pereira, 22 - Botafogo.

(04927 1
™^iGAA*SET?pt0; m d° Ed«i«o Ja-caiei, Av. Henrique Valadares 41 -
írfrL ?formaçoes com sr- Brito, na

^íí, ~ A'uga-se "«'a com taleta esanitário, na R. México, 41 - 14 o »n.dai[.grupo 
,1401. Preço Cr» 3.500,00.Tratar — ;27-4367.

.—'" '-i-

DE CASAS E APARTAMENTOS

,V forraria. (4895) 1

(05933) 1
CONGRESSISTA: - Aluga-se"' péínTe.no quarto, corh banheiro privado porno máximo 30 dias, Junto A PraçaMK; m52-0231 - *™

(27848) 1
CONGRESSO EUCARISTICO - El- £LU<lA-SE, ótÍmo" apartamentoi~ à
m%£lí&ãP& MBeir? Mar, ?™ J««? 

e *°»<»°. 30 (Esplanada
lm apartamento de íamilia alugam-M 2 ótimos quartos mobiliados deírente para a Praça do Congres-
1 ™™e» b°as refeições, Crt....

82 1398 P°r PeSS°a Pel°S 10 d'aS' Te1,

do Senado). (04901) 1
CENTRO - Aluga-se no LargTle"
UU £V6?, n? '"..S "Pagamento™L,d< : «'a, vestibuio, banheiro.-.. completo e cozinha americana Alu.í (MÍÍ3) 1 Piei CrS 3.600,00. Ver no localSSsSrâívS^'—w-*Sobral SÀ-

«es, varanda, banheiro, cozinha edependências dc empregados, à AvN. S. Fátima 47 aptos. 304 c 303. Alu-«uel CrS 6.500,00. Ver no local com. o encarregado e tratar à rua do Ou-• "Vidor 149 — Casa Gaby.
(26532) 1

CENTRO - Rua Álvaro Alvin, 48,saias 203/4 — Ótimas e espaçosas sa-«s Chaves na portaria. Aluguel
Çrs£500,00. Tratar em LOWNDES &
«,NS,^LEA- ,AVi P»sideí>te Var-¦Jl. 290, 2.» andar _ secçáo de Con-tratos -Tel.: 43-0905 - Ramal 18.
___ (04952) 1
ALUGA-SE — Largo de Sáo Prancls-
£.';?? ~ Apt0' 11M ~ ^ loc»ÇSo»«aieta, amplo quarto, banh.", kltch-
Slí ; Cr$3.200,00. Chaves com oPorteiro. Administradora Nacional —

:*Ji • JT;^1"-0 Carl0Sl 615' 2'° P»v.lel" 42-1314. (26555) j

pelo telefone 57-9133.
(25419) 1

CENTRO — Aluw-se aparta-

BOTAFOGO - Aluga-se o magniflcoapartamento de frente, 401, na ruaMarechal Francisco Moura, 58, com3 amplos quartos, 2 salas com grandevaranda e hall, banheiro completocom box, copa e cozinha ampla, áreade serviço, dep. de empregada bemcomo uma área privativa de 110 m2com vista magnífica — NSo faltaágua. Para ver e informações com0 ,z?}ador ? V*I& tratar com o pro-prietário, i rua BarSo de Mesqui-te n. 219. '...¦ 
__ Ç26513) 4

BOTAFOGO - Aluga-se, primeira fo^cação apto. lado sombra c| vista —Sala, 3 quartos c| armários embut.,dependências, garage. Ver Rua Pai-meiras 29, apto. 404 entre'São Cie-mente e Voluntários. Chaves no lo-cal. Tratar 26-0157 — Preço CrS6.000,00. 400695) 4
HUMA1TA — Alugamos na Rua Dió-
genes Sampaio, 18, o apto, 301 defrente, com 2 grande salas, 1 va-randa, 3 quartos, ampla cozinha,'de-

SOBRELOJA - Aluga-se ponto „„.wiercial quase esquina da Avenida
Sr.-^Sí0- -""a-Santa-Luzia, 799,Edifício Civúas. Informações pelo te-lefone 42-9712 com dona Maria.

(05947) -1

mento com sala e quarto, coniu-„ ,- . - -. -
gados, cozinha, banheiro Ver à P*ndências de empregada e garage,rua dos Inválidos, 196 apto 401 n--.-" p»»a ¦"as »na J?.u»-Mí8udAluguel Cr? 3,200,00. Tratarcom o proprietário no mesmo lo-cal das 10 às 13 horas.

(11305) 1
CENTRO _ Aluga-se no Largo de
?-?io FJan?lsc° n" 26 o apartamentoU18, de 1 sala, vestibuio, banheiro

Pereira, 29, tratar fia E.U.Cl.. Av,Erasmo Braga, 227, 3.» andar, sa-Ias 305/7. Tel. 42-1077. (26503) 4

COPACABANA — (Construção re-cente). Alugam-se de esquina a RuaFi.ueiredo Magalhães, n. 164 os aptos401, 402 e 502. De uma sala, 2 quar-tos, jardim de inverno, banheiro edependências de empregada. Tratar
pelos telefones 45-6838 e 27-2278.

(04*75) i
COPACABANA — Aluga-se aparta-mentos de sala, 2 quartos, banheiro,cozinha, dependências de empregada,à Rua Barata Ribeiro n.o 664, apto.101. Aluguel — Cr» 5.000,00. Ver de2 horas em diante e tratar na mes-ma rua n.o 658 SOBRAL & SOBRAL— com dona ADELINA.

(05171) S

BOTAFOGO - Alugamos na RuaSenador Vergueiro, 138, 2.0 bloco-apartamento C02, com sala, 2 quar-tos, banheiro, cozinha, dependências
empicgada e grande terraço 13» pa-S3f& vsss» «ps&as: sgss £&£ &,« - skt & ^t^guel Cr$ 3.600,00. Ver no local etratar com Sobral & Sobral S.A.,

pelo telefone 57-9133,
(25418) 1

LIDO — Aluga-se apto. com 2 quar-tos. 1 sala. cozinha e banheiro. Tudobem moblllado. Contrato de 3 me-sea a 1 ano. Inf. tel. 25-3885.
¦ ' (04929) 8

COPACABANA - Aluga-se confor-tavel apartamento pequeno, compôs-to de sala e quarto separados (nãoconjugados), quarto de banho com-pleto e aquecedor a gás, grande co-zinha com armário embutido todo la-
queado (não é kitchenete), fogão es-maltado a gás com 3 bocas e íôrnoilustres de cristal e de bronze nasprincipais peças, à rua Gustavo Sam-paio 676, apartamento n. 1.219;'alu-
guel 3.000,00. Para ver c tratar te-
DAinar a° Pr°Prle'ario 37-5037. SR.

COPACABANA - Aluga-semagnífico apartamento mobília-do, com gala, 2 quartos, varanda,cozinha, banheiro, quarto e ba-nheiro de empregada, com todasas peças, dando vista para o mar.Ver no local na Av. Copacaba-na, 1.227 apto. 802. Chaves como porteiro. Tratar pelo telefone25-1571 com dona Maria. Alu-
guel CrJ 5.900,f

(25445) 8

COPACABANA — Aluga-se aparta-
menti) de sala, quarto, cozinha e ba-nheiro, Av. Copacabana 75, apto. 1001,chaves com o porteiro. Informações:
47-7586, (26504) 8

Alugam-se- pequenas salas para es-critonos ou para fins comerciais emedificio com elevador em ótimo lo-cal. Ver e tratar Av. Gomes Freireaa — Sala 46 — Matos.
' (678) 1

FÁTIMA — .Alugamos na Av. N5. Fàtma 47, apartamento 704. Ed'.eabi c/ 2 salas, 3 quartos, cozinha,hanheiro, dependências de empregaoa, ampla vista,:.Ia. locação, etc. —
Chaves na portaria, tratar na E.U.Cl. Av. Erasmo Braga,- 227, 3.» an-car, salas 305/307. Tel. 42-1C77

(26501) 1
CENTRO - Aluga-se. apartamcnto"àAv. Calogeras n. 6 — Edificio Pan'-America — Tratar e ver com o por-teiro ou pelos fones 42-5325 e 32-6041.'* (4899) 1
CENTRO — Aluga-se no EdjíicioCentral a Avenida Presidente Vargas,417-A, esquina da Avenida .Blo Bran-

ffl. um conjunto de 4vsaias -com 2«aletas e 2 sanitários privativos. Tra-tar no local, 19.» andar,
_J " 

' ¦¦ (26551) 1
ALUGAMOS o apartamento n. 1215;,fio Edificio da Exposição Senador,com ampla sala, banheiro, e kitch-nete. Excelente para' escritório.» Alu-
guel CrÇ 3.700,00 - Tratar na "Bal-
rneida, Imobiliária e ComercialLtda. — Av. Erasmo'Braga, 299 —
Gr. 501 — Tel. 52-2868. .

(11565) 1

CENTRO - Aluga-se no Largo deSao Francisco no 26 o apartamento614, de 1- sala, vestibuio,..banheiro
completo e cozinha americana. Alu-
guel CrS 4.000,00. Ver no local e tra-tar com' Sobral & Sobral S.A., pelotelefone — 57-9133. (25415) 1

Àndaraí e Grajaú

CENTRO - Alugamos à Rua Evaristoda Veiga n. 35, o apartamento, 1.504,de frente, com sala, quarto (conjuga-.dos), banheiro e kitchnette — CrS ..3,500,00 mensais — Chaves com o por-
Í3Í?» ~ > IMOBILIÁRIA LEMOSLTDA. — A Av. Nilo Peçanha. 20 —
tala, 702 — Tel. 22-2483 o 42-9506.

___ j (11512) 1
ALO CONGRESSISTA-Aluga-se poro0 dias a senhor ou.rapaz »J quar-to, com banheiro, -roupa- de camatelefone. Fica em frente à Praçadp Congresso. Telefonar para 52-0231Tem água quente e iria.
__ (06449) 1

ESCRITÓRIO MOBILIADO P? ¦ RijaMéxico. 70, apto, 410. ÍSkKtâí -sala
.banheiro completq,ekitchnettc; Taiti-•bem serve para' residência, Chaves
com porteiro. Cr$ 3.500,00 mais im-
postos, Administradora Nacional. Av.P.tts. Ant. Carlos 815 2fl pav. tel
____. (26564) 1
CENTRO — Aluga-se o apto. Vwdo Largo de São. Francisco, 26 (Ed,Patriarca), com:-sala o quarto, ba-
nheiro completo, hall. e kitchnette,
Chaves com o porteiro, Tratar.VBsn-
cr. Irmãos Guimarães — Adm>--'Beris.
Rua da Quitanda, 80, Tel. 52-4165'.

(Ó(J029)':i

GRAJAU - Rua Marechal Jofre,174 - Em,lindo edificio novo, alu-gam-se os últimos apartamentos ain.da vazios com sala, dois quartos,banheiro completo, duas varandas en-trada serviço, área com tanque, de-
pendências de empregada, etc,

(09399) 3
GRAJAU — Apartamentos, alugam-se, de dois quartos, sala, banheiro,cozinha, área è dependências de em-
pregados, à Rua Visconde de S, Vi-cente 52 e 54.

_ (00423) 3
ANDARAI — Próximo à Pra"ça~Sa-ens Pena, aluga-se amplo e conofr-tavel prédio de dois pavimentos com-
pletamente reformado com duas sa-Ias, 4 quartos, banheiro, copa, des-
pensa, cozinha, dependências de em-
pregada, área etc. Contrato e fia-
dor. Ver à Rua Arajo Lima 67, dia<»
riamente a partir de 9 horas. Tra»
tar pelo telefone' 28-8287. Para comer»
cio ou Indústria.. Tratar em parti-cular. ;; (J5364) 3

no local, tratar na E. U. C I *v IErasmo Braga, 227, 3.0 andar, 
'salas

305/307. Tel. 42-1077. ((26502) 4
CASA — Tipo apartamento Duplexaluga-se rua David Campisla, 144, c/quartos, 2 salas e demais depen-dências. Aluguel 5,500,00. Chaves porfavoi no apto. 1. Tratar com Mat-tos,' tel. 37-0857.

(26476) 4
HUMAYTA —. Em edifício -de recenteconstruçSo à Rua Humaytá, 261, alu-
ga-se em primeira locaçáo, o apar-tamento n." 208, composto de sala,quartos e demais dependências.Aluguel Cr» 5.500,00. .Garage, em se-
parado. Chaves na Portaria. OutrasInformações na ICISA, à Avenida Ve-nezuela, 27 — sala 812. Telefone43-6463. ' (24871, 4

(4192) 8

ALUGA-SE o confortável apartamen-
to 201 da rua Barão de Macaubas 150
(transversal a São Clemente), com 3salas, 3 quartos, varanda, etc. Alu-
guel CrS 6.500,00. Pode ser visto. In-formações pelo tel. 25-4912, dr. Motta

(27923) K

ALüGA-SE belo apartamentorecém tonstruido, luxuosamente
moblllado para família de altotratamento sem crianças. Sala8 metros compr. e jardim deinverno, 2 grandes quartos e de-mais dependências, prazo acom-binar. Tel. 27:0469 - Av. Rai-nha Elisabeth n. 540 -- apto.308 —, Atende-se da parte damanhã. (02904) 8

COPACABANA — Alugamos apartamento de frente com 1 sala, 2 quar-tos, dependências de empregada, Jar-dim de inverno, etc. à Rua SantaClara 313, apto. 903 — Chaves com o
porteiro — Aluguel de CrS 5.000,00 —
?í,aiar .na IMOBILIÁRIA LEMOSLTDA. á Av. Nilo Peçanha 26. sala702 - Tel. 42-9506 e 22-2483 (471)

(11516) 8
COPACABANA - Aluga-se à ruaMinistro Viveiros de Castro 43, oapto. 1001, com 3 quartos, 1 amplasala, jardim de Inverno, cozinha, co-
pa, armários embutidos, banheiro em
çor, quarto e W.C. de empregada eárea com tanque. Chaves no aparta-mento 602 - Tratar à Av. Rio Bran-co 114, 14." sala 111 — Tel. 42-3300 clDa. Iêda. ,(11497) 8
COPACABANA: - Rua Santa"Clârã344 - apto. 101. Alugamos magni-fico apartamento constando de 2 sa-Ias, 3 bons quartos, banheiro, co-zinha e demais dependências Vêrno local e tratar nâ EMPRESA BRA-S1LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO
LTDA., á Rua da Quitanda, 47, 3»andar, sala 1. Tel: 22-5827Chaves no apto. 201.

(05138) 8

ALUGA-SE moblllado a casal de tra-tamento um apartamento com quar-to, sala, banheiro, cozinha, terraços
e dependências de empregada. Ver
no local á Rua Leopoldo Miguez,
n. ü. apto. 17. Combinar com a pro- COPACABANA — Aluga-se o aotoprietária pelo telefone 25-4600. 306 da Rua Leopoldo Miguez n» 107

COPACABANA - Aluga-se o apar-tamento 303, todo pintado da RuaGomes Carneiro, 115, com sala, jar-dim de inverno, 2 quartos amplo»,cozinha, banheiro e dependências deempregada. Chaves com o porteiro.Tratar na Auxiliadora Predial SA.Travessa Ouvidor, 32. 2" andar das12 às 17 horas. — Telefone 52-5007.
(11387)

126497) I
QUARTO COPACABANA - Aluga-se
um com alguma liberdade à senhor
do responsabilidade — Tel. 57-6663.

(25463) 8
COPACABANA - Primeira locação"
Aluga-se ótimos e grandes apartamen-
tos de três quartos duas saias, ba-nheiro social completo, bom quartode empregada, banheiro e boa áreade serviço. Ver no local, à Rua Fe-lipe de Oliveira n.° 30 — Aptos. 201e 202 — Chaves com o encarregado— Tratar com o Sr. SAMPAIO- —
Telefone 27-9695. . (25440) 8

com entrada, saleta, quarto, banheiro, cozinha, área. Chaves com o por-teiro. Aluguel CrS 4.000,00. Tratar naAuxiliadora Predial S.A. Travsessa
do Ouvidor 32 — 2" andar das 12 às17 horas — Telefone 52-5007.

(11383) 8
COPACABANA — Aluga-se um pe-queno apartamento de saleta, quartoe banheiro completo no Hotel Parau-ma, à Avenida N. S, Copacabana 687.

(27758) I

COPACABANA - Primeira íoetíg»,ótimos apartamento».dt frente, tüti.mo andar - 1001 e 1002 ~ a «lü.Jardim de Inverno, 3 bons quartoademais dependências, armários tra.butldos. Partura de água « muitaconduçáo. Aluguel Crt 5.800.00. 81-queira Campos, 219. Chaves no dé-cimo andar, apto. 402 e com o por.teiro. Inf. tel. 26-8904 e 26-0304.
. ._ (00727) (

fortável .quarto de frente em Capa.caba - Posto 4 - Diária a comblwr— Fone 37-8697. "-«moinar
 (27861) 8

COPACABANA C Alugam-se apto*:

BOTAFOGO - Alugamos na RuaViuva Lacerda, 12, apartamentos desala, 2 quartos, banheiro, cozinha, edependências de empregada. Aparta-mentos novos. Ver no local e tratarna Imobiliária Cintra Oliveira Tel ¦
43-»°'- (25459) '4

URCA — Alugo apartamento com iaIa, 2 quartos, cozinha, banheiro dependências empregada, à Rua Marechal Cantuarla 133 — Tratar tel26-1191. (11430) .vvv*vvv».vvsa<vs<vwvvvv«<vC»>J£Í4/v?

COPACABANA - Rua Toneleros 326- apto. 301 - Magniflco apartamento com sala, saleta, 3 quartos, Jar»dim de inverno, hall, banheiro emcor, área com tanque e garagem —
ríÜ^ít com ° zelador - Aluguel CrS
c^?i<WT^.Tra!ar em LOWNDES &SONS, LTDA Av. Presidente Vargas
?M. ~ 2>°ma,ndar - Sectfo de Con-tratos - Tel. 43-0905 - Ramal 18.

25490) 8
POSTO 6 - Próximo à Praia, de luxocom garage — Em edifício recémconstruído — aluga-se o aparta-mento 202 sito à rua Raul Pompela 89esquina da Av. Rainha Ellznbeth,composto de sala e quartu separados,banheiro, cozinha com fogão, quartoe W.C. — Ver no local com o encar-«fado e tratar i Av. Rio Branco173 — 14.» andar Tels. 42-2407 e52-0119. (11466) 8

COPACABANA - Av. Prado 
"júnior

335 - aptos. 1.216. Alugamos ótimoapartamento constando de sala, qto.banheiro completo, kit, e quarto deempregada situado no ultimo pavl-mento. Ver no local com o porteiroe tratar na Empresa Brasileira deAdministração Ltda., a R. da Qui»tanda 47, 3.» andar, sala 1 — Tele»fone 22-5827. (14394) 8

COPACABANA — Posto S-6 — Aluga
se um quarto bem moblllado emapartamento de família estrangeira,com café de manhã, roupa de cama,
banhos quentes, para um senhor dis-
tinto que trabalha fora — Preço Cr$
1.800,00 — Fone 27-0763 — D.« HU-«l« ' (25452) 3

COPACABANA - Rua Barata Ri-beiro, 615. Apartamentos para alu-guel e em primeira locação. Sala esaleta com sancas, 3 quartos, banhei-ro com box e cozinha pintados àóleo e com armários, dependências
para empregadas e garage. De Crí6.000,00 a CiS 6.500,00, com garagemais CrS 200,00. Ver no local e tra-lar à Rua México, 21, 19» andar, sa-Ia 1901-A. Telefone 32-9123, de 15,30às 17,30 horas, depois do dia 25.

(11310) 8

COPACABANA _ Aluga-se . aparta-mento de de frente, novo, constando
de entrada amplo, quarto com ar-mário embutido, banheiro completo
e kltchnete. Aluguel: Cr$ 2.800,00 —
Rua Ministro Viveiros de Castro, 99apartamento 401 — Chaves com 'o
porteiro — Tratar com JBERfi — Tel.23-5585, das 12 às 18 horas.

>'"¦¦ ¦_ (11433)

ALUGA-SE á Rua Barata Ribeiro 195,o apto. 808 de írente, com amplos
quarto e sala separados, banheiro ecozinha completos. CrS 3.500,00. Cha-ves com o porteiro. Coutinho — tel.27-6876. (721) a
COPACABANA — Aluga-se apto. c/vestibuio, sala, varanda», quarto, ba-nl eiro, cozinha e ampa copa, à RuaSiqueira Campos 23, apto, 44. Cha-ves com o porteiro. Inf. Tel. 37-5426.
4.000 mensais. (24J10)

COPACABANA - Aluga-se grandè~earejado quarto moblllado com refel-
çóes a casal ou duas senhoras, únl-co Inquilino, edifício nio falta água,Dosto 5K.. av Copacabana, 1058posto 5<:
apto, 203.

Av.
125433) 8

LEME — Quarto próximo a AvenidaPrincesa Isabel, aluga-se um aptode casal, com café e banhos quentes,a senhora distinta, ünlea InquilinaTel. 46-0759. (25580)

Botafogo e Urca
BOTAFOGO - Rua Eduardo Guinle,
19 — Alugamos ótimos apartamentos,
em 1.» locação, constando de duas sa.
Ias, 3 quartos, banheiro, cozinha c de-
mais dependências. Edifício sobre pi-lotis, em magnífica localização. — Ver
no local eom o porteiro e tratar na
Empresa Brasileira de Administra-
ção, Ltda., à rua da Quitanda, 47, '$,•
andar, sala 1. Tel. 22-5827. (7669)-4
BOTAFOGO — Alugo à Praia de Bo-
tafogo 28, 90 andar, esq. da Av. Rui
Barbosa, magniflco apto. com linda
vista, próprio para embaixada, cons-
tando de varanda toda envidraçada,
com cortinas Paramount, 3 salões, ga-Icria, corredores c/armatíos embuti-
dos, 4 ótimos quartos; 2 banheiros
.completos e, 1 tollete, copa, cozinha,,
dispensa, 2 quartos, banheiro de em-
pregada e garage. Aluguel 20.000,00.
Ver c/o porteiro e tratar com OLYN-
THO HIBEIRO à Rua Júlio de Cas-
tllhos 25, apto. 1202, tels. 47-1841 -
47-5885. (7736) 4

Catete e Glória
ALUGAMOS os apartamentos ns. 101
w.!?1;'^;.??2 -,701 -702 e '°3» d°Edifício "Panmá", à Rua CândidoMendes, 101 - Ver no local, hoje, das14 às 17 horas, com o sr. Mário —
Tratar na "Balmelda, Imobiliária eComercial Ltda." Av, Erasmo Bra-
ga 299 - Gr. 501 - Tel. 52-2868. -
Aluguel CrS 4.000,00, (11570) 5

CENTRO — Cinelàndia — Alúga«:
se ótimo grupo dc salas com: bae
nheiro privativo à Rua Álvaro' Al-
vim 21, salas 609/10,». en> ótimo" es-
tsdo de conservação, Chaves com o
gr. Astorga na portaria, Cr$ 4.500,00,
Tratar Banco Irmãos Guimarães. Adm,
Bens. Rua da Quitanda, 80. Telefo»

APARTAMENTO de luxo, na praiade Botafogo, com 2 quartos, sala «
varanda amplas, grande cozinha, qto.e banheiro dc empregada, área com
Ianque, água com fartura, cx. pró*
pria; de frente, c| linda vista s| aenseada de Botafogo; armários, em-
butldos etc. Aluga-se a família dealto tratamento. Tel. 45-3454.'
;.'•:  (8195> 4

ALUGA-SE apartamento de frente, àrua Fialho, 15, constando de quartosala, banheiro e cozinha. Preço in-cluindo luz e gás Cr? 3.300,00 — Tra-tar pelo telefone 25-0299.
(11562)

LEME — Aluga-se, moblllado, o apto.803 da Av. Prado Júnior 150, com sa-Ia, quarto, banheiro e pequena cozi-nha. Aluguel 4.500 cruzeiros men-sais — Ver com* o porteiro — TratarBanco Minas Gerais — Av. GraçaAranha 296-A, íone 22-8565, das 12 as18 horas.. (114440) 8

GLORIA — Apartamentos de luxo —Alugamos à Rua Cândido Mendes, 157apartamento, excepcionalmente con-fortáveis e amplos, em primeira loca-
çao, saleta, living (29 m2), sala de
Jantar, 2 quartos, armários embuti-dos, copa, cozinha, banheiro, área deserviço, quartos e WC de criados. Ga-
í.a!e?nâ.íarte- Pre?os a Partir deCrS 7.700,00 mensais — Contrato de2 anos, com flador de reconhecidaidoneidade — IMOBILIÁRIA- LEMOSLTDA, -â Av. Nilo Peçanha, 26'-sala, 702 - Tel. 22-2483 — 42-9506.

 (11514) 8

COPACABANA — Edificio Cervantes- Rua Duvivier n. 37 - a 30 metrosda Avenida Atlântica - Aluga-se oapartamento n, 1110 com sala, 2 quar-tos, varanda, cozinha, banheiro so-ciai e área com tanque e banheiro
para empregada — Otimamente lo-callzado — Chaves no local, diária-mente, aps domingos, até 12 horas —
ní.at;Yr,rCr0m OTHON L. BEZERRADE MELLO, COMERCIO, IMPORTA
ÇAO S. A. — à rua Teófilo Oto-ni n. 15, 12.» pavimento, sala 1204 ou
pelos telefones 43-5341 e 43-9469.

(11477) 8

COPACABANA - Aluga-se quartoamplo moblllado, com saleta e ba-nheiro anexo completo privativos doInquilino a senhor de todo o respei-to e tratamento que dê referências,único Inquilino. Ambiente rigorosa-mente familiar. Telefonar, para 57-2688. "(11340) 8
ALUGAM-SE dois quartos de fren-te sendo um grande para casal • ou-tro menor para dois rapazes ou duasmoças com refeições. Tratar à RuaLeopoldo Miguez, 108 — Copacabana— Telefone 57-9676.

(25380) 8

COPACABANA — Aluga-se aparta-mento 904 de frente para Rua S. Cia-ra, 8, esquina com Av. Atlântica, c|«noa vista para o mar, sancas, todo
pintado a óleo, muita água, água
quente dia e noite, 2 salas, sendo 1 de4x8 metros, 3 bons quartos comdamasco, banheiro, copa, cozinha edependências de empregados — Cha-ves com porteiro. (Í151JÍÍ 8
COPACABANA — Em edificiosobre pilotis, aluga-se o apt. 101da rua Almirante Gonçalves n.

23, novo, de frente oom 3 quar-catete -Aluga-se em primeira lo- tos, 2 salas, cozinha, banheiro,cação apartamento bem moblllado, área de serviço, dep. de emprega

Aluga-se ótima loja — à rua Mi-nistro Viveiros de Castro n;°15-E. Tratar no local, no domin
go — com o proprietário —. das8 às 12 horas, Dias úteis pelo tèlefone 28-6282. (11325) 8
ALUGA-SE~ãmpIo e lindo apto. ino-bülado, atapetado lustres e rcfrlge-rador 9 pés. Tudo novo. Compostode salão, sala, 2 quartos, 3 varan-das, arm. emb., dep, emp. Ver das14 às 18 horas. Rua Gustavo Sam-
paio, 662, apto. 604. Leme.

(0605S) l

ALUGA-HH, — Primeira locaçáo apto.70J de frente, da Rua Santa Clara,313, com Jardim de Inverno, grandesala e quarto, podendo ser divididoem 2 a vontade do inquilino, área equarto de empregada. Chaves com oporteiro. Aluguel CrS 4.500,00 — Tra-tai pelos telefones 27-2709 de 12 às14 noras e 22-4456 de 15 ás 17 ho-r*8 com Dr. BOVE, (11395) |
COPACABANA - Quarto - Aluga-seem casa de família, amplo com refel-ções casal ou duas pessoas Idôneas.Tratar pelo telefone 57-1417.

(11552)

LEME — Aluga-se à Av. princesaIsabel, 38, apartamento 404, compôs-lo de: 3 quartos, 3 varandas, 2 sa-Ias, uma saleta, cozinha, banheirocompleto área com tanque e depen-dências de empregada. Tratar comGraça Couto S.A, à Rua Buenos Ai-res, 48, 3" andar. (11320) 8

"5. Sala, saleta, 3 quartos, banhei-ro e cozinha à óleo, depindêneiàepara empregada e garage Artoi J!
Cre,n6 0oro6Crt8'5M-00 *"• «SS -
S «»»*« - Crt 200,00. v«rno prédio com o porteiro • m.,pelo telefone 32-9123 d. II k. 1,1« U.30 às 17,30 hork. ' " •

(05227) «AVfNIDATÃTLÃNTrcÃ^rÃhT.

{rada Almiranff^S?.15»/
Fone: 27-5165. "ü"s*lvei "• »•
~- (11439) g

(10311) I
Pacabana,

COPACABANA — Apartamento
de luxo — AlufO apartamento de
luxo ocupando todo andar, com
390 m2 de área, 3 salões, 3 quar-tos, jardim de inverno e armários
embutidos. 2 faragens e 2 quar-tos de empregados. Tratar pelotelefone 27-1608.

(10116) 8
COPACABANA - Av. Copacabana,
542 — apto. 1201 — Alugamos paraescritórios, consultórios ou resldên-
cias, no ínilhor ponto de Copacaba*
na, otlmo apartamento constando de
sala, quarto, banheiro e cozinha. -
Ver no local com o porteiro e tra-
tar na Empresa Brasileira de Adml-
nistração Ltda., à Rua da Quitanda,47, 3." andar, sala 1. Tel, 22-5827.

(04288) I

AV. COPACABANA 1093, aptos. 401
e 402. Luxuosos, de frente, amplasala, 2 quartos, banheiro, cozinha,
dep. empregada. Cr$ 5.500,00.. Cha-ves com porteiro, Administradora Na-citrtal. Av. Pres. Ant, Carlos 615,2,° pav, Tel. 42-1314. (26566) S

•BOTAFOGO — Alugam-se, 3 ótimosapartamentos, sendo um por andar,a Rua 19 de Fevereiro, n° 71, em
primeira locação, tendo cada apar-tamento, duas salas conjulgadas, 3amplos quartos, 2 banheiros comple-tos. copa-cozinha, dependências deempregadas e garage. — Preço uni-co Cr$ 8.500,00 para cada aparta-mento. Tratar pelo telefone 27-4925.

' (11393) 4

?ne 52-4165. (06020)
ALUGA-SE à' Avenida Hcnriqúci' Va-
ladares, 148-Ç, apartamento 503'còrh»
entrada, 2 salas, 3 quartos, banheiro
completo, coüinha, tanque •? depen'-
déncia para empregada. ChavcsL-.-cbm
o porteiro.  255^6).: 1
CENTRO — 'Apartamento 

mobillado
com telefono^ luz e gás incluídos no
aluguel à Rua Imperatriz LeonpJdnlá
B.apartamentó; 1410. Frente Çpara '3
Praca Tiradéntes c dentro do Holel
Imperador: 2 quartos, sala," cozinha
e banheiro dom água quente a qual-
quer hnra. Pode ser visto e tratado,
hoje, das 14Sis 17 horas c amanhã

fdas 9 às 12..íNão se atende pelo te-
kfonc, (25443) 1

URCA — Alugam-se ós últimos aptos,a Praça Tenente Gil Guilherme, 2,em ótimo ponto residencial, compôs-tos de sala, 1 ou. 2 quartos, ba-nheiro, cozinha, área com tanqueVer os aptos. 204 e 33, Chaves noapto, 32. Tratar Banco Irmãos Gui-marães. — Adm. Bens. Rua da Qui-tahda, 80, Tel. 52-4165, (06024) 4
RUA VILA RICA 20- Residênciade 1 pavto., c/ 2 salas 2 quar-tos, banheiro, cozinha, porão habitavel e quintal, Cr$ 3.500,00 paraquem fazer as obras que a casaneeassita. Pode ser visitada. Adminis-tradpra Nacional. Av. Pres. AntônioCarlos, 615, 2." pav. Tel. 42-1314

(2656 ) 4

com sala, quarto, varanda, banheiroe cozinha. Aluguel Cr$ 4.000,00, Verà Rua Bento Lisboa 10. com o zela-dor, exceto domingo à tarde.
vvvs^^^^A'WV^^»M>,-rWN»i^WWVWVVV>*

Catumbi
ALUGAM-SE o sobrado e o térreoda Rua Itapiru 487 servindo paraattelier — cabelcreiro ou outro ne

da. Aluguel 7 mil cruzeiros. Verno local e Informações com Dr.Veiga Lima, na rua México, 21,13° andar, das 16 ás 18 horas. -
Tel.: 52-4706. (6448) 8

RUA INHANGA 27 apto. 208. Sale-
ta, sala, quarto banheiro, cozinha,
área com tanque. Cr$ 4.000,00. Cha-
ves com porteiro. Administradora Na-cional. Av. Pres. Ant. Carlos 615,2." pav.. Tel. 42-1314. (26565) i

LIDO — Dois quartos bem mobília-dos aluga-se por tempo do congresso,ou mais.' 'Telefone de manha —
l6'8561 U1554) 

'i

ALUGA-SE o apartamento Í2I2 darua Souza Lima 48, ao lado da Ave-nida Atlântica, de quarto e sala con-jugados, cozinha e banheiro comple-to. E de fundos, porém com lindavista e indevassável. Para visitarchaves n0 mesmo. Aluguel 3.1100,00contrato ou depósito. (265151 6
HUG£fE 0 aP'°- «M ~ Av. Atlantlca 2736 com 2 salas, 3 quartos- edependências - Chaves 110 local comJerommo — Telefonar - 47-3727

(25585)COPACABANA _ ; RUa FigueiredoMagalhães, 34 - Aluga-se \ apto..»2, de írente, Ia. locação fino aca-bamento, com 2 salas, 3 quartos, copa-cozinha e demais dependências - Verno local e tratar na "Bàlmeida, Imo-binaria e Comercial Ltda." — AvErasmo Bra ja 299 — Gr. 501 — Tel'52-2803 - Aluguel Cr* 6.500,00,
(11564)

COPACABANA - Alugo à rua SouzaLima 48 u ótimo apto. 305 de atoe sala conjs. — Ver com o sr. Milguel - 1'one — 27-7308. ' 
(11568)'8

RUA DOMINGOS FERREIRA 70 —
Ed. Taiti. Aluga-se o"luxuoso apto.1002, ampla saln; varanda, 2' quar-tos, banheiro completo, cozinha, dep.empregada, terraço serviço. Chaves
eom porteiro. Administradora Na-cional. Av, Pres. Ant, Carlos, 615,

(26567)

A AV. COPACABANA, 542, alugo'ootlmo apto. 703, novo, muito claro, nomelhor local comercial, de frente p/ 2.° pav, Tel. 42-1314.
pça, Serzedelo Correia, servindo para rnpTFTnÃwI r,., . —í

„ _ escrlt. consult. "cursos" ou moradia, „°PA,ANA 
~ 9uar'°» a'u«»-í

gócio, tendo 3 grandes quartos, 2lc/salet:> separada de 1 sala, 1 quar-pa,lau.casal' com todas as refeições,
grandes salas, copa, cozinha quarto Ito» iard- de inv. banh. completo, área'",» "».,, H'» !""„ casa de res"
empregada e jardim ótima localisa-iserv- e Wtch.l Inf. 57-5771, 57-7780iPeit0, Tcle'°ne 37-7849.••"-'¦"• ' --¦- (0Í92S) S

COPACABANA - Aluga-se Símo'apto. ricamente mobiliado, sala, 2quarto, banheiro, cozinha', demais de-pendências, varanda, vista para omar, silencioso - Av. Copacabana"',-ai)lü' 10°2- Aluguel CrS . ..5.575,00 mensais - Chaves na porta-
(11563) 8

COPACABANA — Av. Copacabana
542 apto. 808. Alugamos otlmo apar»'
mento próprio para escritório comer»
ciai ou consultório, constando de ia<
leta, sala, quarto, banheiro e cozi»
nha. Ver no local com o porteiro etratar na Empresa Brasileira de Ad-
ministração Lida. a Rua da Quitan-da 47, 3.» andar, sala 1. Tel. 22-5827.

(28803) 8
COPACABANA - Rua PompêirLoü-
relro 9, apto. 703. Alugamos ótimo
apartamento constando de grandesala, 3 quartos, banheiro, cozinha edependências de empregados. Ver nolocal com o porteiro e tratar na Em-
presa Brasileira de Administração
Ltda. a Rua da Quitanda 47, 3.0 an-dar, sala 1. Tel.: 22-5827.

(28804!

«toTShadeb.^02 '£<
«nelas completas de IS"área com tanque e «ar.»Í^SÜ"'«o Jocal ou no tpgffà SS»Banco Irmãos Guimarães Artm m "
Hua da Quitand?Wfoe''TAel!mi23^

(M0«) í

afiaTü? !rV?Guimarães. Adm\nl"""J™*0*
Quitanda, «o. Tel. 52-4185 da

Í0M3J)

COPACABANA - Rua Siqueira Cam
pos, 242, apto. 302 - Alugamos ótimoapartamento Constando de duas salas,3 quartos e demais dependências. Ver110 local apanhando as chaves 110 n."240 da mesma rua (Quitanda), — Tra-tar na Empresa Brasileira de Adml-nistração, Ltda,, à rua da Quitanda,47, 3.» andar, sala 1. Tel. 22-5827,

(7670) 8
COPACABANA - Aluga-se <t apto.501 de írente da Av. Atlântica, 3.318coin sala e quarto separados, banhei-ro e kitchnete. Chaves com o por-teiro. Tratar na Auxiliadora PredialS.A. — Travessa Ouvidor, 32 — 2oandar, das 12 às 17 horas. - Tel :52-5007. (11,182) .8

COPACABANA - POSTO 5 - Trans-firo o contrato de um ótimo apto, dequarto sala, cozinha e banheiro, to-0 ?i™ lado» ver na Av- Copacabana11. 1032 apto. 710 e tratar das 4 às 6pelo fone 32-0350, (25482) 8

ção aluguel dc cada Cr? 6 O00.0C. Exi-1 e 57-6573, c/ sr. CARVALHO ROCHA.
ge-se ílaoor tratar tel. 38:8685. |_ (5185) 8'¦"¦( (03501) 

6

Maracanã

FRENTE para o mar - Praia Botaío-
go, 48 apto. 8 — 3.» andar — Morroda Viúva — Aluga-se confortável,aceitando oferta aluguel, com 2 sa-Ias, 3 quartos, garagem, etc. — Verno local com porteiro e tratar pelostelefones 54-1125 e 32-1349 ou na ruaMatoso, 156 apto. 201.

(25590) 4
BOTAFOGO - Aluga-se na rua Ba-rao de Macaubas, 138 apto. 302,èons-
tando de 3 qtos., sala, banheiro com-
pleto, cozinha com armários, área comtanque e dependências completas pa-ra empregada. Aluguel Cr$ 5.300,00Ver no local (chaves no apto. 101)e tratar na rua Debret, 23 — 11.» an-dar S. 1111-15 - Tel. 42-8271.
_________ (3088Í) 4

RUA REAL GRANDEZA n. 113 alu-ga-se o apto. 103 terreo, sala, 2 quar-tos, varanda, banheiro completo, idem
para criada, .cozinha. Trata-se comCastro, Silva, Companhia S.A., à rua
Beneditinos n. 26, l.« — Tel. 23-2837depois de 11,1)2 horas.

(11476) 4

MARACANÃ — Aluga-se o apto. 3
à Bua Professor Eurico Rabelo, 87bem próximo ao Estádio com sala,
3 quartosi cozinha, banheiro social,
completo, área com ' tanque, quartoe banheiro de empregada. Chaves
no apto. 4. Tratar Banco Irmãos
Guimarães — Adm, Bens. Rua da
Quitanda, 80. Tel. 52-4165.• (0Í025) T

COPACABANA - Aluga-se a RuaMinistro Viveiros de Castro, 15, sapto. 215 (frente)' com sale quar»to conjugados, banheiro e kitch. Verno local c/ porteiro. Tratar à Av.Rio Branco, 114, H.° s/ 141 Tel.42-3300 c/ La. Iêda. (05954) I

CENTRO — Aluga-se a loja A com
160 m2 e o-subsolo com 280 m2 da
Av. Presidefite Wilson 210. Ver nd
local. Trataftna Auxiliadora Predial
S.A., Travessa do Ouvidor Í12 — 2°
andar das li/às 17 horas — Telefone
82-5007, | ¦' (11373)-!'

CENTRO —',. Aluga-se no "Edificio
Patriarca" no Largo de Sâo Fran-
cisco n" 26, apartamento quarto án-
dar, n° 420 — com saleta, quarto am-
pio, banheiro, qulchnette, -em- pri-meira locação à tratar na Bancária
Brasileira de Descontos Ltda. — Te-'léfonc 43-5781 — Ouvidor 16!) — 1"
andar. (25410) 1
CENTRO — Aluga-se o aparta-
mento 804 da Rua Santa Ana 156,
de frente, com sala, 2 quartos, cozi-
hlia, hanheiro. Chaves com o por-leiro. Tratar na Auxiliadora Predial
5.A., Travessa dn Ouvidor 32 — 2" v""™» al"'a, s-ompannia S.A., à rua
andar das 12 às 17 horas. Tel.: — ~

62-5007. (11370) 1
BAIRRO DE FÁTIMA — Aluga-se
ótimo apartamento à Av. N. S. dc PARA FAMÍLIA de tratamento alu-Fátima n° 42, apartamento 601.' Cr$ i ga-se explendida casa com 4 salas4.2W1.00 chaves com o porteiro. —4 quartos, garage e jardim NSo fnl-Tratar tel.: 45-5398 até 15 horas. ta água. Rua Embaixador Morgan

(25564) l|31. Tel. 26-3732. (J03JS) 4le 47-5885.

Copacabana e Leme
COPACABANA - Aluga-se à Av.Copacabana n° 1302 ò apartamento
1102, de 1 sala, 3 quartos, banheiro
completo, grande cozinha, área deserviço com tanque e demais depen-
dências para empregada, inclusive
garage. Aluguel CrS 6.00O.M. Verno local e tratar com Sobral & So-bral S.A., pelo telefone 57-9133,

(25420) 8
COPACABANA — Aluga-se à RuaSouza Lima n» 48, o apartamento
1104, de 1 sala, 1 quarto (conjuga-dos), cozinha e banheiro. Aluguel
Cr? 3.000,00. Ver no local e tratar
com Sobral k Sobral S. A., pelo tel:
57-9133. (25413) 8
CONGRESSISTA — Aluga-se bom
quarto, com roupa dc cama, café da
manha, Independente, por no máxi-
mo 30 dias, t.s.i«»« h »».»
MARQUES.

POSTO 6 - Alugo CASA c/2 pavl-mentos, da rua Salnt-Roman 91, c/entrada também por Sá Ferreira 168,constando de 2 salas, varanda, 4 quar-tos, jardim de inverno, toilete, ba-nheiro completo em côr, sala dè ai-moço, cozinha, 2 quartos de empre-
gada c/banheiro, garage e terreno.
Aluguel: 9.000,00, contrato e fiador.Ver 110 local e tratar com OLYNTHO
RIBEIRO 4 rua Júlio de Castilhos 25,
apto. 1202, tels. 47-1841 e 47-5885.

(7738) B
PÔSTO 4 - Alugo o apto. 1103 darua Bolívar 38, c/2 salas, 2 quartos,banheiro completo com box, cozinha,
área e dependências de empregada,
Aluguel: 5.500,00, Ver no local c/o en-
carregado até às 16 hs. e tratar com
OLYNTHO RIBEIRO á rua Júlio de
Castilhos 25, apto. 1202, tels. 47-1841
e 47-5885. (7740) 8

ALUGA-SE no Edif. Tlrolesa, à RuaRaul Pompéia, 11o 152 o apartamento
602, com taleta, amplo quarto, cozi-nha e banheiro. Chaves com o por-teiro. Tratar pelo tel,: 57-8736,

(10997) 8

Telefone 57-8885.

•(27847) 8

LIDO — Loja — Alugo á rua Belfort
Roxo 88-A, medindo 7x17, com 2 por»tas e grande subsolo. Aceita-se pro»postas. Chaves c/o porteiro e tratar
com OLYNTHO RIBEIRO, á rua Júlio
de Castilhos 25, opto. 1202 — tels
47-1841 e 47-5885.  (7737) 8
ALUGA-SE cm apartamento de luxo,
casa de íamilia, vaga de um quaito

Sr. mobiliado com banhos quentes, caü' pela manhã e jantar, a moça que tra

COPACABANA — Alugo em edificio
comercial, à Av. N. S. de Copacaba-
na 542, o apto. 605, dc frente, c/quar
to e sala conjugados, banheiro e
kitchenete. Aluguel: 3.200,00. Ver nolocal c/o encarregado e tratar com
OLYNTHO RIBEIRO à rua Júlio deCastilhos 25, apto. 1202, telí 47-1841"(7741) 

8

PAVIMENTO DUPLEX NO CENTRO
OPORTUNIDADE ÓTIMA PARA INSTALAÇÃO DE GRANDE COMPANHIA

ÁREA ÚTIL TOTAL SUPERIOR A 800 M2.

Aceitamse ofertas para a locação dos pavimentos n.°s 12
e 13 (Duplex) do "Edifício 

Ceciliano de Andrade", sito na Rua do
Carmo n.° 43 (Esquina da Rua Sete de Setembro), dispondo de
área útil total superior a 800 metros quadrados. — Prazo mínimo
de locação, 5 anos, não se admitindo sublocação. Dirigir propôs-
tas para 

"Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil" — Avenida Presidente Vargas n.° 84 — 7.° andar — Sala
706, das 12 às 16 horas, onde se fornecerão chaves para visita.

balhe fora e dê referencia. Tem te-

ALUGA-SE - AV. Atlântica, 2.334,10» andar, apto. 104 com saleta, sala,2 quartos, banheiro social, área com
tanque, quarto e banheiro de empre-
gada. Ver e tratar no local.

:_^ (11301) 8
POSTO t — Aluga-se ou. vende-se,
luxuoso apartamento, em primeiralocaçáo, moblllado ou náo à Avenida
Rainha Ellzabeth, 371 — 10.» andarsob o n.o. 1007 - Indevassável, pelafrente e fundos, com belíssima vlsta
permanente para a praia do Arpoa-dor — E1 pintado em estilo moderno
com lindo J(i_o de cores — Possuisancas de luxo em todos os compar-tlmentos - 100 por cento atapetadoe encortlnado — Seu mobiliário * no-vj, bonito, macio e trabalhado a mio.Acomodações: hall, e escada do 9»
para o 10.» andar, privativos, lindo
jardim de Inverno, sala, 2 quartos,grande armário embutido, 2 varan-das, banheiro social com box. boacozinha com armários, área de servi-
ço envidraçada com tanque e arma-rio de aço conjugado com mesa,
quarto e banheiro para hóspede oiiempregada e garage. . Ver e tratar nolocal com o proprietário a Qualquerhora. m— •*—-

COPACABANA - Aluga-se o apto.805 da rua Republica do Peru, 250, defrente, com quarto-sala, kitchnettebanheiro completo e varanda. Ver nolocal (chaves com o porteiro) e tra-tar na rua Debret, 23 - 11.. andarS.( 1111-15 — Tel. 42-8271.(30885) 8

COPACABANA -Aluga-se o apar-tamento 505 da Av, Pradu Júnior n°330 de frente com sala grande, ba-nheiro compielo, kitchnette. Chavescom o porteiro. Aluguel Crj 3.000,00Tratar na Auxiliadora Predial S.A.Travessa du Ouvidor 32 — 2" án-dar, das 12 às 17 .horas. — Telefone52-5007, .(11-J85,

*>, 43tcon, os o 
HdUeaboB.,r,, 

. fi'

S"*«?. TelA «-416,en'' Ruí,n?«»«-
.-,-' *"' a2-«»5. (06022) *

W01S) s

Chaves com o zelador. Tratar «Aco Irmãos GuimarSes. Adm bV„,"•Ru» da Quitanda, 80.' TeK^iM
(W017) gALUGA-SE confortável quarto mnhiífaiío a senhor de rendtc ait"dençiaíandliar, em Copacaba, S

a¦• nrin 
T.r.0.Cam"Se.ref«rénc1»^ tra-ia- pelo telefone 23-1087.

(253Í5) t
ÇOFACAUAMA - Quarto d. S^te, grande e confortável mobiliadawm colchão de molas aluga-,. ,Partir de 1.8.1955 em apartarW„ Afamília estrangeira ura S «° d*
distinta quenWtoUhI"C SSCr| 2,200,00. Tel. 37-357», Dona Inge

(13317) i

LEME — Aluga-se o apartamentu 705da Rua Gustavo Sampaio, 598, comsala e quarto separado, banheiro, va-randa e kitchnete. Chaves com o
porteiro. Tratai- na Auxiliadora Pre-dial S.A. — Travessa do Ouvidor, 32— 2<> andar, das 12 às 17 horas. -
Telefone 52-5007. (11380) a

COPACABANA - Aluga-se" o «par»
Mr„n'°307n,cl0Í da, Hua B»«t» RÍ.
<Ms, cozinha e bãnheTro 

lTr.Ct.rJ 
àRua do Carmo, 17, 7,o andar com'Lsr- Américo, (11291) t

QUARTO para moça aluga-se com ca-
d. r manhu5 banh0!, gentes. Aveni.da Copacabana, 1236. apto. 907

(112S7)

COPACABANA - RUA JOAQUIMNABUCO, 98, apto, 303 - Alugamosótimo apartamento com sala, quar-to, banheiro, cozinha, quarto e w cde empregada. Existem alguns nio-veis no apartamento. Chaves com ozelador. Aluguel Cr$ 4.500,00. Tratarem LOWNDES & SONS, LTDA. Av.Presidente Vargas, 200. 2» andar —Seção de Contratos. Tel. 43-0905 —
R_M_j . 18- (4951) 8
RUÃ FIGUEIREDO MAGALHAEs"l34— Ed. Bélgica — Alugam-se os lu-xuosos aptos. 803 e 804 c/2 salas, 3dormitórios, banh., cozinha, dep. em-pregada, terraço serviço garage —
Chaves c/zelador. ADMINISTRADO-RA NACIOiVAL

COPACABANA - Aluga-se o apar-tamento 1108, para moradia ou es-critério, da Av. N. S. de Copacaba-na, 709, com sala, e quarto separado,banheiro e kitchnete. Ver no localTratar na Auxiliadora Predial S.A.— Travessa do Ouvidor 32 — 2» an-dar, das 12 às 17 horas. — Telefone
52-5007. (11377) 8
COPACABANA - Aluga-se o apto.805 da Rua Ronald de Carvalho, 250de írente com sala, quarto conjuga-
do, banheiro e kitchnete, mobiliadocom telefone. Chaves com o portei-ro. Tratar na Auxiliadora PredialS.A. — Travessa do Ouvidor 32 —
2" andar, das 12 ás 17 horas. — Tel52-5007.

AuIStà rum. "Partamento, na Av.Atlântica, frente para o mar, comsala. 2 quartos e demais depend™
ças, varanda envidraçada, todo Vlr\ltado de novo e mobiliado. Aluauel
leione 27-7774. (060SS) »
ALUGAM-SE vagas «ara»m—5T7.Rainha Elisabeth, 540,*"«'." 2M25ÍI*

(07ÍÍ7) g
Aluga-se o ipto.T710 d* Av. n7s.'d* Çop«abina, 791, composto doqu«rto, sala, cozinho o banheiro.A Uguels 3.500,00. Chavo «om Sfeiro. Trofir no Banco Comercio!do Mino* Gerais S. A. Ruo l.o d,Mlrt°' 15- (34231) 8
COPACABANA - Alusra-se i AvAtlântica. 762 o opto. 90? com*fr«:

Para a Rua Gustavo Sampaio,varanda envldrsn.rl. ,,-» ..».'

,,, MAfinvAi a ,, . ..nheiro e kitchnete. Chaves com o
PnrW aií m ' A.p ,P'7S' Ank'nio Inteiro. Aluguel Cr* 2.500,00. Tra-Cailos 615, 2» pav. Tel. 42-1314. tar na Auxiliadora Predial S.A. -

(26557) 8 Travessa do Ouvidor 32 — 2" andar
COPACABANA — Aluga-se ãpTrTã- das 12 as 17 llnnis ~ Tel-: -52-5007.

(lira 8 ,T„.v'r?_U «traçada; um «BUiJTOJ .8 ampla três quartos, banheiro %mCOPACABANA - Aluga-se o apto. <<"• """ box, cozinha, área e tan™607, de frente da Rua Raul Pompéia, cju'5 e dependências para empresa.195 com sala, quarto conjugado, ba- ?a. Chaves no Jocal. Preço: Crí..".

mento com 3 quartos, sala, Jardimde Inverno, banheiro com box e
quarto de clep. de empregada. Alu-
guel de Cr* 5.200.00 com direito agaragem. Ver e tratar à Rua BarataRibeiro n.o 686 apt. 602, até às 13lioras.

(07625)
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-s"eapartamento de entrada, duas salastres quartos, varanda, banheiro, co-- - .,  HMia, área e dependência de em-Tem água com abundância. !?!„e*ada- Ver * Avenida Atlântica n»

(11335) 8 m, apartamento 401; chaves com o_ porteiro. Trata

Rua Gustavo Sampaio, 662, apto. 604.'^V, ¦„¦„,-  "!'l")
 Leme. (06<4S) S COPACABANA

lefone. Aluguel Cr? 2.500,00. Rua San- a7Tí?.T"5í-~77.  ca' :l700' Alugamos o apartamentota Clara 213 apto. 501, (2917) 8! H, , SE ótimo apartamento com n. 702. 
Avenida Atlânti.

s o apartame

^'•A^s^lal^

(11376) 8

da.6.000,00. Tratar à Rua"j&tr7'vji
¦n?«$. e Castro' "• apt0' fl01- Tel.
ÜS (onoi) i
ALUGA-SE, cm andar alto (Posío6) ótimo quarto, mobiliado, com ca- íê ,Pe|a manha, a uma senhor» ouCOPACABANA - Aluga-se o apto. "nh°r de fino trato. Trocam-se ri-802 da Av. N. S. de Copacabana, 759 í"*nclas- Av- N. S. de Copacabanade frente, com sala espaçosa, 2 quar- 124(i» J'" andar, apto 1104 'tos, banheiro, cozinha, dependências ' (076IW) Ide empregada. Ver no loca. - Tra- COPACABANA - Posto 4. Im aptoíamllltar, aluga-se a sr. ou a ca-sal estrangeiro que trabalhe fora,espaçoso e bem mobiliado quartode frente, com café pela manhã, ha-_ unos quentes, etc. Pedem-n» »(„.„COPACABANA _ Aluga-se o apar- cias. Ver e trator Av í? «Htamento WS da Rua Raimundo Cor- pacabana, 723 apto 201 

'fOTTMi 
irêa, 20, com sala e quarto separa-> „7y_ ...„ .„,— 

¦ •""• wus) t
dos, banheira, cozinha e área com '-"-PACABANA."» Alugamos ótimo a-

tar na Auxiliadora Predial S.A. —
Travessa do Ouvidor 32 — 2" andar
das 12 às 17 horas — Tel.: 52-5007 —
Aluguel Cr? 5.5U0.00.

(11378) 8

^ «n"i ^à.Av-. CoPot,ab,ana 109 o!empreg., armários ele. Esplendida-apto 501, de írente, com dois quar-1 mente localizado, pertinho da praiatos hall. sala. varanda, banheiro, co-Rua Siqueira Campo 33 apto 1004zinha e dependências completas de Tel». 47-4128 ou 43-2833serviço. Aluguel CrS 5.800,00. Vcri U aJi' 
,„.„„. „com o porteiro e tintar pelo telefone! ' °"JJ' *

37-7998. (2902) 8
COPACABANA - Rua Paula Freitas,
33 — apto. 703 — Aluga-se ótimo,sala, quarto, banheiro, cozinha, áreacom tanque. Chaves — lnformaçáo
com o porteiro — Telefone 52-1236Sr. NELSON.

(06445) 8

COPACABANA _ Posto 4 - Aluga-mos, no Edifício Málaga, à Rua Do-mingos Ferreira, 63, o apartamento504, duplo, de frente, com 2 salas, 2

ciai completo, área com tanque de-pendências para empregada e gara-ge. Chaves com o porteiro e tra-tar na Financial Administradora SAHua Assembléia 104,' sala' 515 Tel42-7C45. (264S0) i

tanque. Mobiliado. Ver no local sá-bado das 9 às 12 e domingo o dia
todo, Tratar na Auxiliadora Predial
S.A. Travessa do Ouvidor, 32 — 2»
andar das 12 ás 17 lioras — Tel.:52.5007. (H373) 8
LEME — Aluga-se o apartamento
304 _só até de/.embro da Rua Gusta-

COPACABANA - Posto 2 - Alugoapto. de frente novíssimo constando
,„,„.„, , . —idf 1uailn.,s»la, saleta, banheiro com-quartos, copa-cozinha, quarto e de-1 pleto e kltch, em Av. prado Jipendências para empregada, área de 330 apto. 906. Aluguel 3 500 Ve
CSS í c«m ^l^terns. ^ COPACABANA
trato de 1 ou 2 ano, com bomf ador&f mZ viÜTà* CptZ

partamento a rua Santa Clara, 31Japto, 402, com 2 quartos, sala co-zinha, banheiro completo, quarto olw. C. de empregada e área de ser-viço com tanque. Ver no local, cha.ves com o porteiro e tratar noSeção de Locações do BANCO IMO-BILIARIO E COMERCIAL S.A., o
vo Sampaio. 194 com hall, living,""jar-1,7' Erasmo Braga, n. 255-A. Sobre-
dim de Inverno, escritório t imia'luJ,a' nu llorario de 9,30 ás 17 horas,
sala, 3 quartos, saleta, 2 banheiros,ipe,u 'elefone 52:3833, Ramal 41.
copa, cozinha, dependências de em-  (0121) %
pregada, armários embutidos, gara- j COPACABANA Aluuamn. „iim„ '.
gO. Mobiliado. Tratar na Auxilia-1 parlamento em tor S wT i'dora Predial S.A,, Travessa Ouvi- j g£ST,"__.'™_J|o V ííJ,°C?_5° d.*

lul"-|dur 12 — 2" inriír rinc i* ia 17 i,. JIl:"lc a rlla Ufcio Vilares, H9 OBt,
»^' ilwM im !°!VCDnl "uarl°» sala» cozinha, ,sr nu lc'"""e (11371) 81banheiro completo. Verno local cha-

se ou ven
COPACABANA-Aluga-se (ou vende«e), apartamento de três quar- —•- —¦• «» s.uiimt. nnma um- ,.,,•,.,,,., », ,,,.. ,„,,,., ;„ - , „„, , tos grande sala, banheiro com box, ra Ltda- * R"» Sáo José, 50, 9.» an- boi"eSiinhi,^imB2»níuéhÍÍI2 C0'"
cozinha, área com tanque e depen- dar S'M1 - Tel. 52-1596. tan.ue Tem „?«£ 

"?,'''C'a?: ál" c,,"n

16 horas, tratar pelo tel.: 47-0236. I meira locação todo bem mobília- iicüiar-(H400) 8, «o estilo americano com 2 quar-1

er 37 apto. 1112. telefone

Aluira-se à'ò - m i° po.rlelro» « tr,t«r no
¦ i • » »•»• . A K „„. Sevao de Loca«u« do BANCO IMO-Av. Rainha Ehzabeth, 394 o biliahio e comercial s. a. á

so apartamento, 8o pavimento,esquina, c/ hall, 3 amplas salas.4 grandes quartos, ei armários
embutidos, 2 banheiros, copa, co-

apartamento n.° 302 com 2 sa-^T' Krasiü° ?"*"• "• 2M-A> Sobr«-«./aiiaiiiciiiu ii. auí tuiii i »d ,.„„_ 110 horário dc 8,30 às 17 ho-laS, 3 quartos, COZinlia, ba- ra'. Pelo telefone 52:3833, Ramal 41.
nheiro, dependências de em-- mm^ '
pregada e área com tanoue ;cofACABANA. Alugamos ótimo »-

-no poruo da «-IpV5.000 cZlrosI^MíSWeiiT^tt M
f ratar com IAIOBILIARIAIw ha.' .b,nneir<> completo, quarto o

no local, cha-
e tratar no

leiro do edifício í"rnk rVmÍ,'r1 ISC,"J,0,'J'*nn" euzlnh«» despensa, va-;.," 
"', "ln"' -",_ "' 

_"" iseção de Locações do BANCO IMO-
beirn fi9Tnín oní * W i3nda*' dep' «"Pregada. Crt 8.000,00, «ar. s-'a 1011. Tels. 32-6366 BILIARIO E COMERCIAL S. A iuciro, \>i apto. ^03. S?Jfs «™ Porteiro. ADMINISTRA- e 52-1210 CWO.(\Z\ 8 Av. Erasmo Braga. n. 255-A. Sobrelo-

(7763- 8;P°RA_NACIONAL _ Av. Pre». A„.;e ____íi____a 
j». no-horário de 9.30 ás 17 hor„,

COPACABANA - Apartamento' Í°-s' ?*la grande e dem»is depen- A,v- PRADO júnior 3)8 aplo. i20i! rAI 1Pnr,v irnA . I ' C' de eI1,Prf«ada e
de rrande luxo _ A\»ll « n^!denclas' vls'» P»" montanha. ílf™ andar).-Iuxuw. írente, par- CALIFÓRNIA LTDA. — Av. viço com tanque. Ver i
hmiH. *f.H?!«IJrür*íse' p/ Tr»t«re ver no'iml com o t»rl cla,2ente.m?bUiado-llviní» 3 b«>pNErasmo Braea. 277 10° an-!ves cuni ° P°rteiro»família de alto tratamento, luxuo- leiro do pd,f;.," í0",' c^™„?.*_í "quartos, banh., cozinha, despensa, va- ,...", JVÍ7 Z".' „A „?" Sec5o de Locações do :

APARTAMENTO COM TELFFÒNP-!' ° Car'CS 615, 2° pav- Tel' «-"14. COPACABANA - Avenida Atlântica. Ipelo telefone 52.M33Í Ramal 41
zÍnhr7t7^"rT««mU^^,«TIA,u*° 0,im° de «Ia e quarto sepa-1 !26533' 8,AUlK° * p,rtlr de ' de **ml°' otlmo (««2»)"n.?a! ei,c-«Wraeem c °ox Pr1" rados, cozinha com forí2 .L,,T" „,,„,.,.„,.,,„, ,,„..» —

(38418) 38

i-3(l„n sh.i.'..i ". '"".?;," I »¦»«>". cozinha com fogão e forno a COPACABANAvatlyo. Trata-se a rua Assembléia!gás. banheiro completon. 104, 5o andar. Tel.: 22-0022

<9i9i
AV. ALTNAITCA — Aluga-se quarTto dc írente com telefone privativo,' COPACABANAcasa de íamilia. 8 andar. Telefone tamento n. 70

«051Í6Í s Barata Ribeiro 793, com quarto, ba- 5 -,
nheiro c kitchenete. Ver diàriamen-1 "

- Aluga-se o apto". |»0*1r',^e"'°,Oom n» 180 com «a- E_SP_,2f ial
todo inoblílrado. com- COPACABANAleia! gás banhe ro completo? armários em- 08. da Rua Toneleros „S 180' com «a- g??í ,de 

sala-,2, *"trt0': v"and«» part.menTo de 1^,1, ^'ouarto, bl, butidOi. NSo falta água. Ver e tra-}«ta. sala, varanda, quartu, cozinha, Sallll,elro completo, coz.nha. depen-»P"e"0 "òíroleto 
d^cor eolhsh. *

) g «« na Praça Edmundo Blttíncourt. b»"»*'^ ««"que, WC. de emprega-1 Uenclai de empregada e área com J^ deSènclas d, 
'Z»,,h.

__85 com o encarregado. Copacabana, da armário, embutidos. Chaves com u.íque-.-. Aluguel:.Cri8.000,00. Ave-,í}"' e tanouV I'™,i7m '
(78081 go porteiro. Aluguel Cr| 4.000.00 -n.ld» Atlântica. 2.440, apartamento?^^ ,a"qu*' ÍJSgftj*',<% ••

BÃNÃ I7,7»rr", Tra,ar »a Auxiliadora Prèdla S.A. 413- Pllst0 «¦ »«t»r «»» <» Proprie- i^2Lw„ wJSPitt*J"7' *
n. 702 doi^Sfleto i ns» 7 T,aVC"a d0 O"**" 32 - 20 \t tárl° no ltlefone "-'"04 e 22-8742. H' Le0poldü »'«"«» 15! »P«»- «¦ 

,
PbtitTV"oSS^SSlto. taS SK_£" " às 17 horas' -.telefone: (06482, 8.^^^  <£____»

 r.«.«.c«. ver oianamen-l __U386) 8COPACABANA - Rua Sou» Mm. *L"GA:SE em Copacabana 
- Pôs-

¦¦•"; O e 604 d, Ruií Wair da ~- ri^.LFj} 2,e5O,0O.Tr,t?r na COPACABANA - Apartamento -'385 - AlUga-10 o apto. 801 com 3 l°±J_°™ ,q,uar.,.0..?..d,it-_ c«"1 ouCOPACABANA
.5. 

_com mrbui.r«hriré. Tel %»*?* à'™'-*™3^X™^
quarto,, cozinha, banheiro (7806) gjado, sala, varanda, quarto 3,40 m x nh«» ' amplo quarto de banho de- Tel. 57:5697 (041(1) o

A

•»•-»-: • lamíé""-! aFT'C,A.«;f n»>.r»„ ri. , . r"!?'3" ', ,L"rl™a f hanheiro comple-, Pennenrlns para empregudos, e,pa-1 AV. ATLÂNTICA. Aluga-,» anarta.Tntir na Auxiliadora P«5líl's A. con. ou ím m«-eí o^r f^r iMHt/:ll«í','\H'l\ °rv',h^rt/ 5 n *'" ÍP. l"^ ,Wra": 5 ,r-;m'n,n de ,rfn" *"* ¦ W *"«T'3v. Ouvidor, 32 - 3- andar, dai Rua MIfuSl£ «*!?» h» Jütl n£. .°"Ç* W _. Apartamento IW márlo, embutido, e in,talaçáo prt-iquarto tala, banheiro, cozlnhi eom
,13 ài 17 horai. Tel.: M-S007. 

' "rei. 
57-5 S - CwéabaSi 

° *"" 
d« PtSaJFvÍL?»!!' UtT T*,,Ta ""'"»• Aiuguil 7.000 erutet-íofâo de 2 boca. , forno. Aluguel

1113ÍI) I, • copacaBan,• „ . , 
«g. Presidente Vargsj 2«o _ s.l. roa. jann.nn. p0,to j, informação pelo'w',, ,'20* <2S375> (05143) l|telefom S7:95M. (ItíU) I
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12 CORREIO OA MANHA, Sábado, 16 da Julho de 1955
ALUGA-SE ótima vaga na garage,tua Bsrata Ribeiro, «3, com Hen-
«que. (0777S) 8

Flamengo
ALUGA-SE lindo apartamento
61, na Av. Rui Barbosa 422, com
deslumbrante vista para o mar,
pintura nova, completamente
mobiliado, com telefone, geladei-
ra, rádio, grande jardim de in-
verno, sala, dois quartos, cozi-
aba, banheiros, quarto de empre-
gada e garagem. Informações
com porteiro sr. Antônio.

(26474" 10

IPANEMA — Aluga-se quartos iren-
te ao mar com moveis. Av. Vieira
Souto 168. (4910) 12

2.° Caderno

IPANEMA — Aluga-se esplendi-
do apto. de frente, em prédio de
3 pavs., no 2.° andar, com sala, 3
quartos, peças amplas earejadas, dep.
de empregada com serviço, cozinha
e banheiro completos, área com tan
que. Caixa dágua privativa. Aluguel
Cr? 5.500,00. Nascimento Silva, 213,
apto. 301. Inf. 47-2488. (0SH7) 12

FLAMENGO — Aluga-se apartamen
to mobiliado, de sala, quarto, ba-
nheiro, e kit. à praia do Flamen-
go 122, apartamento 212. Aluguel —
Cr$ 4.000,00. Chaves na portaria. In-
formações tel. 47-5612.

(05172) 10
AFASTAMENTO em primeira loca-
ção. de frente, andar alto, linda vis-
Ia para a bala, com sala, dois quar-
tos e demais dependências, inclusi-
ve para empregados, duas áreas de
serviço.. Aluguel: Cr$ 6.200,00. Rua
Senador Vergueiro 138, apartamen-
to 902. Chaves com o porteiro. Tra-
tar pelo telefone 45-8283.

(7683) 10
FLAMENGO — Aluga-se o aparta-
mento térreo à Rua Buarque Macedo
86 com saleta, 2 quartos, banheiro,
pequena cozinha. Chave com o por-
teiro. Informações tel. 25-2489.

(24839) 10

IPANEMA. 1.» locação de parr,
com 2 quartos com arm. embur.,
sala, cozinha com exaustor, pintu-
ra a óleo, Preço razoável ver com
o porteiro e tratar tel. 37:1865.

(04893) 12

JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se ótl-
mo apartamento com grande sala,.3
quartos, amplo banheiro e cozinha,
duas varandas, amárlo embutido e
dependências de empregado. RuaEngenheiro Penna Chaves, 55 — A-
partamento 202 — Transversal à RuaLopes Quintas — Chaves no apto.
102 — Aluguel de Cr* 4.500,00 — Te-lefone 47-2653, (11355) 14
PRAÇA PIO XI N. 36 Apto. 204 -Ampla sala, quarto, banh. cozinha.Água cm abundância. Cri 3.500,00 —
Chaves com porteiro. ADMINISTRA-
DORA NACIONAL - Av. Pres. An-tonio Carlos 615, 2» pav. — Telefone42-1314. (26559) 14

IPANEMA —Apartamento: CrS 4.700,00
— Transpassa-se contrato de grande
apartamento com: 1 sala 5 x 4, 3 . ¦ _ . _„„ -.¦ .- - --,.--„..
quartos 4 x 3, 1 grande quarto de ?a.^aSil4'59? cruzeiros- Já incluindo

ALUGO APTO. no Bairro JardimCorcovado, com saleta, duas salas,sendo uma imensa, dois grandes quar-tos sociais, com ótimas e completasdependências de serviço e emprega-

empregada e demais dependências,
até 15-8-55. Rua Alberto Campos,74— apto. 101 — Ver no local.

(25415) 12
IPANEMA — Alugam-se os aparta-
mentos 202 e 302 da Rua Visconde de
Pirajá, 419 com vestibulo, sala, 3
quartos, cozinha, banheiro, dependên-
cias de empregada. Ver no local —
Tratar' > (. AUXILIADORA PREDIAL
S. A. — Trav. do Ouvidor, 32 — 2,o
andar das 12 às 17 horas — Tel. ..
,52-5007. (11374) 12

DIPLOMATS AND REPRESENTATI-
VES OP FOREIGN ENTERPRISES -
For ren in Flamengo: apartmente
Viíth 3 social, 2 bedrooms, maids

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ' 221,
apt. 504. — Luxuoso, hall, living,
jardim de invernp, 3 dormitórios,
armários embutidos, banh. completo,
cozinha, dep. empregada, terraço ser-
viço. CrS 7.000,00. Chaves c. portei-ro. Administradora Nacional Av. Pres.
Ant. Carlos 615, 2.° pav. Tel. 42,1314.

(26563) 12
quarters, complctcly furnishc With IPANEMA — Aluga-se em l.a loca-
telephone, 11 feet G. E. refrigerator, ç3o por Crc 3.600,00 o apt. 207 àvashing machine. plenty oi Water Rua Alberto de campos, 51 ,com pe-tnever íailed) near totyn.Jo be secn j ,os venezlaíasevery day from 9 AM to o PM. Rcnt: paramount) banheiro cozinha eara-CrS 15.000,00. Rua Paissandu 200 - f ^X ró coleüv ' oaráSS
gW 505' (26560) 10 fi; ^^^(5^
FLAMENGO — Aluga-se o aparta-.o zelador. Tratai Banco Irmãos Gui-
mento 802 de irente da Rua Buar-j marães — Adm. Bens. R. Quitan-

as taxas de água, saneamento e con-domínio. Ver na Praça Pio XI n. 2,apto. 203. Local aprazível, sem subi-das e perto da rua Jardim Botanico n. 600. 7757) 14
LAGOA — Aluga-se apartamento no-vo, um por andar, com elevador e
garage, tendo 2 salas, 3 quartos, ba-nheiro, copa, cozinha e dependênciasde empregada. Ver à Av. EpitácioPessoa, 1.576, 5." andar, sábado e do-"""go. (04906) 14
ESPAÇOSO — Apartamento com 3
grandes quartos, 2 salas, 2 varandase outras dependências — J. Botânl-co, 56 — Apto. 202 — Chaves no 201- Tel, 27-5058. (1HQ9 14
JARDIM BOTÂNICO - Aluga-se Oapartamento 202 de frente da Av.Alexandre Ferreira, 202 antigo, 88,com 2 salas, 3 quartos, cozinha, ba-nheiro, dependências de empregada.Tratar na AUXILIADORA PREDIALS. A. — Trav. do Ouvidor, 32 — 2»andar, das 12 is 17 horas — Telefo-pe 52-5007. (11368) 14

ALUGA-SE para congressistas quar-to bem mobiliado enfrente da PraiaLeblon, telefone, banhos quentes ca-fé de manhã, telefone 27-6209.
(24877) 17

LEBLON - Perto da Praia— Abi-
ga-se apartamento duas salas con-
jugadas, quarto Independente, ba-nheiro, ampla varanda, cozinha eárea, com tanque. Rua João Liran. 32 — apt. 414. Chaves na por-«ria.  V, (05144) 17
ALUGA-SE. anão apartamento defrente — SalSo 30 mts., 3 quartos, co-zinha, banheiro t dependências, pin.turas a óleo, jardim e praia ao la-do - Crí 6,500,00 _ Jerõnimo Mon-teiro 35 — Portaria— Ponto dos Lo-tações Leblon.  (26508) 17
LEBLON— Aluga-se espaçoso aparta-mento de sala e quarto (divididocom bela cortina), cozinha e banheiro- apto. 202 — Av. Afrânio de MeloFranco, 37 — Aluguel Cr$ 3.300,00.Ver e tratar no mesmo.

TIJUCA — Aluga-se ótimo aparta-
mento com 3 enormes quartos, gran-de sala, 2 belas varandas, dependên-
cias de criados. Ver qualquer hora,
Rua Santa Carollna 42 apt. 301. Tra-
tar dr. Paulo, tel. 58:5419. Aluguel
Cr$ 4.500,00. (04197) 27
ALUGAM-SE novos e conf. aparta-
mentos na Rua Dr. Satamini 230,
de 3 grandes quartos, sala, varanda,
copa, cozinha, dep. compl. emprega-
da, despensa e vaga na garagem.Aluguel Cri 7 mil com fiador.

(07622) 27

(02910) 17
ALUGA-SE o apartamento da RuaCarlos Góis 13, apartamento 201, Le-blon, com 3 quartos, sala, saleta, ba-nheiro completo e dependências deempregada. Tratar no mesmo localno apartamento 203.

(2845) 17
LEBLON — Garagem — Aluga-se umavaga na garagem em prédio de apar-tamento i Rua Aristides EspíndolaTratar à Rua do Ouvidor, 169 — 5,0"andar — sala 514 — Tel. 23-6075 —MENESCAL*. (25451) 17

TIJUCA — Em residência familiaraluga-se confortável; quarto a se-
nhor de respeito. Exige-se referên-
cias. Tel. 28-0122.

¦ (778) 27

JARDIM GUANABARA — Aluga-se
o apartamento n. 202 da rua 37 n.
135 com 2 quartos, sala, cozinha com
fogão Ultragás, banheiro com chu-
veiro elétrico, aluguel Cr$ 2.200,00,
chaves no local. Tratar com Paulo .-
Tel. 38-7600. (684) 34

Petrópolis
PETROPOLIS — Por um ano, aluga-
se confortável casa no centro, com
contrato e flador idôneo — Tem fo-
gSo à gás e chuveiro elétrico jardime quintal — Aluguel Cri 3.600,00 men
sais — Informações à rua Paissandu
316, ou cartas na portaria dêste jor-nal — 25.400.

(25400) 35

JARDIM BOTÂNICO A rua Pa-

que de Macedo, 46, com sala e quar
to separados, jardim de inverno, co-
zinha e banheiro completo. Tratar
na AUXILIADORA PREDIAL S, A. —
Trav. Ouvidor, 32 — 2." andar, das
12 ás 17 horas — Tel. 52-5007

(11381) 10

da 80 — Tel. 52:4165, ' (06019) 12

checo Leão 162 a uma quadra darua Jardim Botânico, alugam-se aptos,em primeira locação e com ótimoacabamento. Rua sossegada. NSo fal-ta. água. Linda vista para o Parquedo Jardim Botânico. (22000) 14ALUGA-SE — Com sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, tanque, muita/água
dependências empregada, por Cr$
4.400, à Rua Almte. Saddock de Sá,

apt. 204. Fiador. Chaves no apto.
103

FLAMENGO — Aluga-se em 1.» lo-
cação o apartamento 1.023, á Rua
Almirante Tamandaré, 41, com en-,
trada, sala, quarto, kit. e banheiro. '• * rente.
Chaves c. o porteiro. Aluguel; CrS ae. área. Sala, jardim fle inverno,]com o porteiro. Informações pelo
3.000,00. Tratar Banco Irmãos Gui- jtres Quartos com armários.embutidos.; tel. 26-2320 ou 26-6247. Tratar á rua
marães - Adm. Bens. R. Quitanda, IBanheiro completo. Cozinha_ com ar-;oo Rosário 156, 4»., Sr, BATISTA

IPANEMA
to 802 da

AVENIDA EPITÁCIO PESSOA, 11°1,576 _~_ AtoSa-se apartamentoocupando todo o 3», pavimento, fren-
,..., Ie Para a Lagoa Rodrigo de Freitas

(04920) 12'acabado de construir, com duas sa-—r-, ilas' três Quartos, banheiro completo-Aluga-se o apartamen-, copa, cozinha, quarto e banheiro deR. Visconde de Pirajá empregada, tanque e garage Ponto
fi ,ultlm° anda,r> 120 mts' tinal dc )otaCâ° Llns-Lagoa ChavesSala, jardim de inverno, |com o porteiro. Informações nn„

LEBLON — Alugo o apto. 603 da Av.Ataulfo de Paiva SOO, constando desala, 3 quartos, banheiro, cozinha, de.pendências de empregada, área com
ÍIISI6 e. armários embutidos. Aluguel5.500,00. Ver com o porteiro, e tratarcom OLYNTHO RIBEIRO á rua Ju-
!"> de Castllhos 25, apto. 1202, -tels.
47-1841 e 47-5885. (7742) 17

RUA BARÃO PE ITAPAGIPE, 353 —
Alugamos o apartametno n°. 304, comsala, dois quartos, banheiro, cozinha
e dependências de empregada. Pri-
meira locaçSo. Aluguel Cr$- 3.700,00.
Chaves com o porteiro. Tratar na"BALMEIDA, IMOBILIÁRIA E CO-MERCIAL LTDA." Av. Erasmo Bra-
ga, 299 — Gr. 501 -r- Tel.: 52-2868.

(11569) 27

80 - Tel, 52:4165. (06025) io'marios de parede. Dependências de
 1 empregada. Garagem individual. Alu-; lA^rui

ALUGA-SE apartamento de irente, iguei 6.500,00 — Chaves na portaria. !'A"ulin
(25497) 14

BOTÂNICO: - Alugamos
mobiliado, sala, 2 quartos, entrada, tiratar tel. 46:0619. (06472) 12ina ,lua y150^"116 da GraÇa, 169, o
etc. flua Senador Vergueiro, 138 ap. -„-—————— j apartamento 202 de 3 quartos, sala.
402 (06451) 10 ALUGA-SE sobrado com 112 mi tem banheiro, .cozinha e dependências de—: !— várias dependências, próprio para empregada. Ver no local e tratar naFLAMENGO. Aluga-se o apartamen- bilhares ou outro qualquer negócio IMOBILIÁRIA CINTRA OLI
to 303, da Rua Almirante Taman- no melhor ponto comercial de Ipane- VEIRA. Tel. 43-1981.

ma, Praça General Osório — Rua! • (254R1Í 14
Visconde Pirajá n° 112.

(815) 12

daré 41. Ver com o porteiro e tra-
tar com dr. Gildo — 27:1089 ou ..
68:1139. CrS 2.800,00. (06447) 10
FLAMENGO — CONFORTA
VEL APARTAMENTO — Avda
Rui Barbosa, 314 Apto. 1001 —
Aluga-se apto. de luxo com 4
quartos sociais, 3 banheiros, sala
enorme com linda varanda divi-
sandos a Baia de Guanabara, 3
quartos para empregados, ampla
cozinha, ótima copa. Armários
embutidos nos quartos. Chaves
com o porteiro. Tratar com Gra
ça Couto S/A. à rua Buenos Ai
res, 48-3.° and. (Aluguel Cr$ .
28.000,00). (11319) 10
ALUGAM-SE vagas, garagem, Rua
Senador Vergueiro 138 — Telefone
25-4259. (7605) 10
ALUGAM-SE no Edifício Progresso á
rua Silveira Martins n, 30, junto à
praia do Flamengo, os apartamentos
103, 104, 906, 1.006, 1.008, 1.202 e 1.206
c/l ei quartos, sala e dependências
de empregada; primeira locação;
construção aprimorada, sôbre pilotis;
elevadores Otis; não falta água. Ver
no local. Tratar no Largo da Carioca
n. 5, 8° andar, sala 804. Imobiliária
Oliveira Lopes Ltda. Tel. 42-6487.

(8224) 10
FLAMENGO — Alugo o apto. 802 da
rua Silveira Martins 30, ótima colo-
cação, servindo também para escrl-
torio, constando dc quarto, sala e ba-
nheiro. Aluguel: 2.500,00. Ver no lo-
cal c/o porteiro e tratar com OLYN-
T"0 RIBEIRO á rua Júlio de Cas-
tilhos 25, apto, 1202, telefones 47-1841
e 47-5385. (7735) 10

IPANEMA — Alugo casa, pintada de
novo, 2 pav. 2 salas, 3 quartos, de-
pendência de empregada, varanda,
terraço, garage, aluguel CrS 9.500,00,
contrato 2.» e fiador Idôneo. Rua
Garcia d'Avlla, 121. Chaves e Infor-
maçóes, por favor, n.° 125, .

(11354) 12
ALUGA-SE — Apartamento de quar-
to, banheiro e kltchinete ft Rua Vis-
conde de Pirajá, 529, apto. 101 — Cha-
ves no apto. 102 — Aluguel CrS...
2.500,00 — Favor tratar pelo telefone
47-4506. (06067) 12

LAGOA — Aluga-se, na rua Fonte daSaudade, 308, apto. 301, — constan-do de sala, 3 qts., living e depen-dências completas para empregada.
Ver no local (chaves no apto, 401) etratar na rua Debret, 23 — 11'. an-dar. S| 1111|15 - Tel. 42-8271.

(30886) 14

LEBLON — Aluga-se á Rua José LInhares, 134, com sala, 3 quartos, co-zinha, dependências de empregada,banheiro em côr, sancas, lustres decristais, térreo de frente. Ver com ozelador. (27850) 17
LEBLON _ Mug0 0 apt0 402 da ruaArtur Araripe 7, de frente, constandode sala, 3 quartos, jardim de inver-no. banheiro c/box, cozinha, área e
í6-^6",?'" de empregada. Aluguel-4.o00,00. Ver no local com o porteiroe tratar c/ OLYNTHO RIBEIRO árua Júlio de Castilhos 25, apto. 1202tels. 47-1841 e 47-5885. '

(7739) 17
LEBLON — Av. Visconde Albuquer-
que — Aluga-se ótimo ap. de íren-te, composto de dois quartos, 1 salabanheiro, cozinha, dependências deempregada, e grande jardim. Vir oap. 102 da R. General Artigas 202 —Informações na Av. R. Branco 17314"., tels. 42-2407 e 52-0119.(11469) 

17

TIJUCA — Aluga-se ótima casa de2 pavimentos, com 4 qts., 2 grandessalas, -saleta de' almoço, 2 varandas,
dependências completas de emprega
da, grande quintal, garagem com
quarto, cozinha e banheiro comple
tos. Ver no local, rua Marechal
Trompowsky, 116, chaves ao lado
(rua Amoroso Costa, 26). Tratar narua Debret, 23 — 11». andar.-SI ....Ull|15 — tel. 42-8271. .

(30895) '27

PETROPOLIS. Aluga-se grande e con-
rortável residência, a rua Mosela,
1228, com garage, telefone, refrigera-
dor, jardim, etc. tratar no Rio, com
Magalhães, tel. 26:2490, (04887) 35
PETROPOLIS — Aluga-se ótima ca-
sa à Av. Pedro I, n. 73 — Pode ser
vista nos dias 15, 16 e. 17 — Inf. pe-lo tel. 5369 (Petr.), ou no Rio, peloTel. 37-6982 (de 2a.-feira em diante).

(7829). 35
ALUGA-SE ótima casa a Av. D. Pe-
dro I, n. 73 — Pode ser vista nos
dias 15, 16 e 17 — Inf. em Petrópolis— Tel. 5369 e no Rio tel. 37-6982 (de2a.-feira em diante).

(26512 )35

SOBRE-LOJAS - COPACABANA
Alugam-se as sôbre-lojas do Edifício "EGALJTÈ", com

frente para as Avenidas Atlântica e Copacabana e Rua Rainha
Elizabelh. - Tratar a Av. N. S. Copacabana, 1335-A, es-
quina Rainha Elizabeh. (99155) 38

Lins Vasconcelos
LINS DE VASCONCELOS"-
Aluga-se á rua Conselheiro Fer-
raz n. 166 e 16C-A, dois aparta-
mentos, com dois quartos, sala,
banheiro completo e cozinha. Ver
no local e tratar i rua Lins de
Vasconcelos n. 443. Tel. 29-1673.

(25486) 28

Subúrbios da Central

LEBLON — Próximo a praia — Alu-ga-se. ótimo apto. todo de frentecomposto de grande varanda, sala equarto, cozinha, banheiro, terraço eW.C. de empregada. Ver o apto.411, da rua JoSo Lyra, n°. 32 Alu-guel Cr» 4.000,00 - Chaves c| o por-tetro. Informações i Av. Rio Bran-co 173, 14o. and. Telefones 22-0859.

ABOLIÇÃO — Engenho de Dentro —
Aluga-se à Rua Coronel Almeida, 1,
novos amplos aptos. 101-202 sala, 2
quartos, grande cozinha, banheiro
completo, etc, gás. Tratar telef.'
45-3814. (24857) 29
DEL CASTILHO — Aluga-se prédiomoderno, à Sua Bamboré 361, com
jardim, varanda, sala, 3 quartos, co-
zinha-copa, quarto e WC. empregada
entr. p| carro, quintal, Inst. ultragás.
Aluguel 3.800,00. Chaves p| favor n°
365 — Tratar à Av. Alte. Barroso,
90 - 4» — Sala 402 - 42-8878.

(27829) 29

MEIER. Loja em Cachambl. Aluga-
se a Rua Baslllo da Brito 204, alu-
guil Crf 2.500,00 mensais. Também
se aluga um ótimo gslpio, junto ou
tepsrado telef. 22:6329. Joio Marques.

(06052) 29

INDEPENDÊNCIA - Aluga-se com
urgência, por motivo de viagem, boa
residência, em ótimo local sossega-
do, rua asfaltada, com aplo jardim,ent. p/automóvel, quintal, grande va-
randa, 2 salas com lareira, 3 quar-tos. cozinha e banheiro completos,
água própria e telefone. Oportunida-
de para o verão: de julho até mar-
ço 20 mil cruz. Tratar com o Sr
Luiz. pelos tels-. 5895 e 5227, em
Petrópolis. (0070S) 35.

NOVA FRIBURGO Alugam-se qua-tro. ótimas lojas, situadas no centro
da cidade, à rua 7 de Setembro,
em l.a locação, sendo três com mo-
radia nos fundos, próprias para qual-
quer ramo de comércio ou indús-
tria. Tratar na rua General Argolo,
165,' na mesma cidade, (04i7«) 38

PARA ALUGAR
Procura-se uma casa ou um apartamento mobifiados,

com três ou quatro quartos com preferência no Flamengo,
Avenida Ruy Barbosa, Urca, Botafogo ou Copacabana —
Postos 1 e 2, com vista para o mar.

Ofertas com detalhes e preços recebidas na Embaixada
da índia, Rua Barão do Flamengo n. 22, apto. 802.

(38346) 38
^BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBX

GRUPO DE SALAS
Aluga-se no Edifício Civitas a Itua México, 31 — 9." andar,

grupo de salas constando de dois salões com 36m2. cada um, «ani-
tário, arquivo e grande saia de espera. Dispõe de telefone. Ver m
local com o porteiro. Tratar pelo tel.: 42-8751. (06124) 38

MOCA SO', trabalhando fora e es-
tudante à noite, com boa saúde e
bons costumes, podendo dar referên
cias, procura familia bem formada,
residente, pelos bairros de Botafo
go, Flamengo e adjacências, para
conviver. Deseja ambiente agradável
de convívio em familia. Cartas-com
detalhes para a portaria dêset jor-
nal, sob. n. 24828. (24J2S) 38

QUARTO DE CASAL EM
COPACABANA

aluga-se em magnífica vila com todo
conforto, cozinha de primeira ordem.— Rua Barata Ribeiro, 740 — Tele-
fone: 57-1019, D, Elsa.

(26481) 38

Laranjeiras

IPANEMA — Aluga-se a caca da Rua
Aníbal de Mendonça, 202 com sala,
3 quartos, cozinha, banheiro, de-! ALUGA-SE apartamento, 2 grs.lãlãs

ALUGA-SE primeira mão o aparta-mento n<> 302, de frente, edifício"Anadia", situado à Rua GeneralGlicério n" 163, podendo ser vistorio local. Trata-se pelos telefones —
43-4850 e 38-9901, com o sr. Vlnicius.

(8132) 16

pendências de empregada. - Ver no
local das 15 às 18 horas — Com ou
sem mobília e telefone. Tratar na
AUXILIADORA PREDIAL S. A.: trav
do Ouvidor, 32 — 2." andar, das 12

17 horas — Tel. 52-5007.
(11389) 12

IPANEMA — Aluga-se á Rua Alberto
Campos, 51, o apto. 113. de 1 sala,

2 quartos, banheiro, cozinha e gara-
ge. Aluguel Cr» 3.700,00. Ver no lo-
cal e tratar com SOBRAL Sc SO-
BRAL S. A. pelo teleíone 57-9133.

(25414) 12
IPANEMA — Em prédio de 2 ptivT-mentos, acabado de construir, com
apenas 4 apartamentos, aluga-se 1 de
frente e 2 de fundos, á Rua BarSo de
Jaguaribe, 66. Informações pelo tel.
38-3292. (11329) 12

FLAMENGO — Alugo o apto. 809 da
rua Senador Vergueiro 138, 2o bloco,
c/hall, boa sala, 2 grandes quartos,
corredor, banheiro completo, cozinha,
área c/tanque e dependências de em-
pregada. Aluguel: 5.500,00. Ver no
local com o encarregado até ás 16 hs.
e tratar com OLYNTHO RIBEIRO á
rua Júlio de Castilhos 25, apto. 1202
— Tels. 47-1841 e 47-5885.

(7734) 10
ALUGA-SE o apartamento 1201 ide
frente), à Rua Marquês de Abran-
tes, 121, com 1 salão, 2 quartos e de-
mais dependências, inclusive para
empregada — Preço CrS 5.000,00 —
Chaves com o porteiro do Edifício —
Tratar com o sr. Alcântara — Tel,
45-6520.

IPANEMA _ Aluga-se o apartamen-
to n.° 201 da Rua Gorceix n.» 14, de
quarto, sala (separados), kltch., ba-
nhelro e varanda — Aluguel de CrS
3.100,00 mensais — Ver e tratar te-
leíonando antes para 27-9253.

(11327) 12
IPANEMA — Alugam-se apts. de
sala, três quartos e dependências.
Cr$ 4.500,00. Rua Nascimento Sil-
va n. 334. Tratar na rua Maria
Quiteria n. 22. Telef.: 47-3383.

(11485) 12

FLAMENGO - Aluga-se apar-
tamento l.a locação semi-duplex
2 qs, 2 salas, terraço quarto de
empregada. Ver à rua Dois de
Dezembro, n. 15, 804 c. o portei-
ro e tratar com D. Maria, tel.
37:0907. (5205) 10

IPANEMA - Loja - Alugamos lu-xuosa, com piso em cerâmica bran-
ca, para Banco ou comércio fino, área
de 100 m2. na IMOBILIÁRIA LE-

.._ jti MOS LTDA. - à Av. Nilo Peçanha,
f 115111* ÍÕ|26' sala 702. — Tel- 22-2483 e 42-9506.' '(293). (11513) 12

^W^^^W^AAM^AM^/tCWW^A^'

Gávea

s. dc almoço, 3 grs. quartos, q. eserventia de empregada, despensa,etc. rua Prof. Luiz Catanhede 214 —
apto. 2-201 — Laranjeiras, 5.000,00 —
Está aberto. (24849) 16
LARANJEIRAS. Aluga-se ótimo apar-tamento de frente, em prédio re-cém construído, com dois quartos,sala, banheiro c. box, cozinha e de-mais dependências. Ver e tratar dià-riamente à Rua Professor Luiz Can-tanhece n. 233 apt, 202, com o pro-Prietário. (10317) 16
LARANJEIRAS — Rua Conde deAvelar n> 56 — Aluga-se lindo apar-tamento de 1 sala, 2 quartos, cozi-nha, banheiro em côr. área com tan-
que e 1 bonito jardim com 50 m2.Nao falta água. Ver e tratar no lo-cal. Entrada pela Rua Cardoso Jú-nior. Final do bonde 2.

(10979) 16
LARANJEIRAS — Aluga-sc o prédioda Rua das Laranjeiras no, 28, para
pensão, negócio ou residência, comoito quartos, sala. e demais depen-
dências. Ver no local nos dias 17 e
18 das oito as doze horas.- ; •'''-' (11496) 16

Praça da Bandeira
ALUGA-SE apartamento próximo aoInstituto de Educação à rua Sena-dor Furtado, n. 103, com 2 quartos,sala, cozinha, banheiro e dependên-
cias de empregada. Ver e tratar nolocal. (04877) 19^'W^AAA^WSAAA^AA^^WWWVWW

Rio Comprido
RIO COMPRIDO - Aluga-se casareformada à Rua Santa Alexandrina,
343 casa 7, com 5 quartos, 2 salas, 2banheiros e área. Tratar tel. 45-6621das 9 às 13 horas. Chaves casa 2.

(7569) 22
RUA AZEVEDO LIMA 222 apto. 201Magnifico, de frente, sala, 2 quar-tos, banheiro completo, cozinha, áreacom tanque, de azulejos, dep. em-
pregada — CrS 3.500,00 — Pode servisitado —Administradora NacionalAv, Pres. Antônio Carlos 615 2.»
pav. — Tel. 42-1314. (26556) 22

MEIER — Alugam-se ótimos aptos,
em prédio c. habite-se reeentissimo,
c, 4 aptos, somente, a Rua Padre
Ildeíonso Penalba, 171, compostos de
sala, varanda, 3 bons quartos, cozi-
nha, banheiro, área c. tanque e dep,
de empregada. Chaves no loca. Tra-
tar Banco Irmãos Guimarães — Adm.
Bens, R. Quitanda, 80 — Tel. 52:4165.

(0S021) 29

CONGRESSO
EUCARÍSTICO

ALUGA-SE
NESSE PERÍODO, quarto para casal,
com café da manhl, em apartamen-
to confortável. — Informações pelo
telefone: 57-3425 — Copacabana.

(10984) 38

ALUGA-SE-APARTAMENTO
pequeno, finamente mobiliado, para pessoa de alto tratamento, cons-tando de uma sala grande, 1 quarto, bom banheiro e cozinha com.

pleta. Ver à Rua Belfort Roxo n. 376, apto. 304. Tratar com o II.Álvaro, na Rua Sâo José, 50, sala 702. (25384) 31

CENTRO
•

Aluga-se ótima loja, c/ sobre-loja e subsolo, com a área
global de 300 m2, ponto excelente, em rua central de grandi
movimento. Tratar com LAMART, S/A., Rua da Assembléia
n. 11 - 2." pavimento - Fone 52-2828 — Rio. (25393) 38

ALUGA-SE — Cr$ 8.000,00 maravl-
lhoso apto, de frente sito á rua Ge-neral Glicério n». 326, apto. 201, comhall, 2 ótimas salas, suntuoso e gran-de jardim dc inverno, 3 quartos, co-
pa-cozinha, garage e demais depen-
dências. Ver no local, chaves com o
porteiro. Tratar tel. 42-2223 com o
sr. LEOPOLDO. (11458) 16
LARANJEIRAS — CONGRESSO EU-CARISTICO - Aluga-se em casa defamilia católica francesa, 2 quartos
para casal, possivelmente com café
pela manhã. Edifício Novo. Banhos
quentes. Ônibus na porta e parada

IPANEMA — Aluga-se ótimo apar-
tamento à Rua Visconde de Pirajá,
500, apto. 802 com sala de jantar com _, „,„ , ., . - -
varanda, 2 quartos conjugados, ba- na íraÇa do Congresso. Aluguel por
nheiro completo, cozinha com copa, casal a,e dla W.Jãf 3'000, ~ Tl'a"
área com tanque e dependências com-l'?.1' eom dolla MARTA. Rua Bellsario
pletas de empregada. Tratar n0 Ba:i-íTavora' 5S1' ,?P'0' si I02 — Ônibus
co Costa Monteiro S. A. pelo telefon-»'110' lim da )lnna' escadas a esquer-
23-3350 com Sr. Arthur. là±_ (25478) 16

RIO COMPRIDO — Alugam-se os
aptos. 104 e 302, recém construídos,
da Rua Tte, Vieira Sampaio 154 com
sala, 3 quartos, cozinha, banheiro em
cor, armários embutidos e dependên-
cias de empregada — Chaves com o
porteiro — Tratar na Auxiliadora
Predial S. A. - Trav. Ouvidor, 32 -2° andar das 12 ás 17 horas, telefo-
ne 52-5007. (7572) 22

Santa Teresa
SANTA TERESA - Aluga-se apar-tamento térreo com 2 quartos, 2 sa-las e mais dependências — Telefone22-7376. (24826) 23
ALUGA-SE um apartamento comhall, 1 sala, 4 quartos, 2 varandas,
e demais dependências. Rua Elizeu
Visconti, 441 sobrado. Largo Fran-
ça. Ver sábados e domingos das 14
às 17 horas. Outros dias telefone
05-Ramal 830. Adhemar. (07799) 23

S. FRANCISCO XAVIER — Aluga-
mos ótimos apartamentos em primei-ra locação, à Rua 24 de Maio, 215,
com 3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, quarto e WC. de empregada e
área dc serviço com tanque. Ver
no local, chaves com o porteiro e
tratar na Seção de Locações do Ban-
co Imbiliário e Comercial S.A,, à
Av. Erasmo Braga n" 255-A Sobrelo-
ja, no horário de 9,30 às 17 horas,
pelo telefone 52-3833 — Ramal 41.

(823) 29
MEIER — Alugam-se ótimos aparta-
mentos em prédio recém construído
a Rua Dias da Cruz, 637, com: sa-
la, 1 ou 2 quartos, demais depen-
dências, em ótimo ponto residencial.
Chaves no local, Preços a partir de
CrS 3.000.00. Tratar Banco Irmãos
GuimarSes Adm. Bens. Rua Quitanda,
80 — Tel. 52:4165. (06027) 29

CONGRESSO EUCARÍSTICO
Aluga-sc apartamento mobiliado,

com geladeira e telefone, no Flnmen-
go, por período de tempo a combinar.
Base: CrS 400,00 por dia. Telefonar
das 13 às 15 horas, para Mmc. CAR-
VALHO - Telefone: 25-0505.

(11459) 38

APARTAMENTO
Senhor inglês, precisa urgente de

um com telefone. Em Ipanema ou
suas proximidades. — 47-2317, após
às 10 horas, (10314) 38

DEL CASTILLO — Aluga-se a casa à
Av. Suburbana, 5.717, composta de
sala, 2 quartos, terraços, cozinha, ba-
nheiro, jardim e quintal. Chaves nolocal. Tratar BANCO IRMÃOS GUI-
MARÃES, S|A. - R. Quitanda, 80,sobreloja — Tel.: 52-4165.

(25489) 29

Subúrbios da
Leopoldina

CONSULTÓRIO MÉDICO
Procuro colega quo possa ceder o

consultório nos dias pares das 3 às 5
ou das 4 às 6 horas, — Tratar peloteleíone: 26-7244, (25417) 38

CASA - IPANEMA
Aluga-se á rua Barão da Tor-

re n. 350 (Pca. N. S, da Paz),
com três quartos, duas salas, jar-
dim de inverno, copa, cozinha,
banheiro em côr, dependências
para empregados fora do corpo
da casa e garagem. Ver das 9 ás
12 horas. (11447) 38

Apartamento sia Avenida
Atlântica N.° 3.514

Aluga-se, 10.° andar inteiro, fundos para Rua Aires Saldanha,
com 4 quartos, 3 salas, saleta, copa e cozinha, garagem, ete.
Preço: Cr$ 13.500,00. Ver no local, chaves com porteiro e tratar
à Cia. Imobiliária Paissandu S. A., à Rua Araújo Porto Alegra
n. 70, 3.° andar, salas 312-13 - Tel. 32-2977. (25466) 38

LOJA EM COPACABANA
Transpassa-se uma loja com 140 metros quadrados, 4

portas, contrato de 5 anos, tratar pelo tel. 46-2180.
 (11427) 88

LINDA RESIDÊNCIA PRÓPRIA
PARA DESCANÇO

JACAREPAGUÁ
Aluga-se, dois pavimentos, terreno 33 metros frente, ajardinado, 4 qual-tos, 2 salas, jardim inverno, hall, sacada, 2 banheiros, copa, cozinba, de-

pendências, ônibus 74, apear Praça Sêca, seguir Baronesa • Quiririm.Aluguel 6,000 cruzeiros. Ver e tratar Rua Guarapes n. 49. Tel. 43-3231,
chamar sr. Zaluskl, (11518) 31

LAGOA — Alugamos na Av. Lineu
da Paula Machado, 61, apartamento
301 com ampla sala, 3 quartos, co-
zinha, banheiro, dependências de

apartamento de frente, banhadoJacarepaguá

empregada etc. Chaves no aparta-
mento 102, tratar na E. U. C. I.
Av. Erasmo Braga 227, 3.°iç andar,
laias 305/7, teleíone 42-1077.

(26498) 11

JACAREPAGUÁ' — FREGUESIA —
Aluga-sc por CrS 3.500,00, ótimo pré-

pelo sol da manhã, todo pintado
a óleo, com 3 amplos quartos, 2
salas grandes, varanda envidra-
cada, área de serviço em azulejosdlo com 2 salas, 3 quartos, copa, co-

zinha, varanda o dependências de om-e dependências de empregados.
pregada, recem-reíormado à Rua Co-:Garagem. Não falta água, 8o an-
mendador Siqueira n. ll esquina com!dar, na R. General Glicério. Tra-Av. Geremano Dantas — Procurar i for AS 1074., ,,^. «„««,. .chaves com o sr. Leondrlno, à Av.i ^j-ív<*. ....... .,ALUGAMOS apartamentos na Lagoa, ceremario Dantas n. 498 -Maiores 2_550pM6predm novo. Rua Cons. Macedo Soa- informações pelo telefone 43-5145 res, 23. (Esta rua começa na Av. Epi- iokíitY n

tácio Pessoa 1.800), com 3 dormito- umjqjj
rios, sala, cozinha, banheiro, tanque,[JACAREPAGUÁ' - Aluga-se magnifi-  _ _
dependências de empregada e garage. j ca casa com 3 quartos, e demais LEBLON — Aluga-se apto. de sala,
Ver no local e tratar na "Atlantidaidependências, varanda em forma de grande armário, banheiro, cozinha
Imóveis Ltda", Rua Sen. Dantas, 80."L", caixa dágua para 12 mil li-jCom íogão de 2 bocas e íorno — To-— 18° andar, tel. 42-2104. ;tros, garagem, em terreno de 26 x das as peças claras com luz direta —

(2C311) 11 45, todo arborizado, ver a Rua Ana Chaves no apo. 3 da rua Rita Ludolí
metros do bonde '5 — final dos lotações Leblon

Leblon

PRÉDIO EM SANTA TEBEZA - A.
luga-se residência moderna em per-feito estado de conservação e pin-turas, com vista para a Baia de
Guanabara, em rua plana e curta dis-
tancia dos bondes. (Estação de Cur-
velo) e a 10 minutos do Largo da
Carioca composta de 3 quartos 2
salas, 2 varandas, quarto de empre-
gadas e demais dependências. Aca-
bamento fino tendo nos quartos prin-cipais amplos armários embutidos.
Rua Dias de Barros. 46-A. — Alu-
guel CrS 7.500,00. Informações. Fone
32:0719. (10286) 23
SANTA TEREZA — Aluga-se casa
descortinando linda vista para a Gua-
nabara, de sala visitas, sala jantr 2
vrandas, copa, cozinha, 3 quartos
quarto de costura, e dependências
empregada, à Rua Progresso 103 -
bonde Paula Matos à porta — Ver
das 8 às 1130 e das 2 às 5 horas.

(11410) 23

LOJAS — Rua Bsriri 440 — Dc-
fronte ao Sport Club Olaria' área
48 m2, l.« locação. Tel: 42:1314.

(26561) 30
LOJAS EM BONSUCESSO i- Aluga-
mos ótimas lojas em primeira loca-
ção. A rua Dr. Noguchi, 196 (De-
pois do número 262) contrato de cin-
co anos com fiador. Ver no. local,
chaves com o porteiro, e tratar na
SeçS de Locações do BANCO.IMO-
BILIARIO E COMERCIAL S, A. á
Av. Erasmo Braga, n. 255-A. Sobre-
loja, no horário de 9,30 às 17 ho-
ras, pelo telefone 52:3833. Ramal 41.

(00S29) 30

Tijuca
SAENZ PENA - Aluga-se a 200 me
tros do Tijuca Tênis Club, aparta-
mento de saleta, sala, varanda, quar-to, banheiro, cozinha, área com tan-
que, depósito para malas, entrada

VICENTE DE CARVALHO - Casa
com 4 quartos 2 salas, 2 banheiros,
terraço, cozinha, varanda, entrada
para carro e grande quintal — Alu-
guel Crí 5.000,00 — Ver e tratar Av.
Meriti 2854. (25447) 30

Procura-se
Diplomata procura casa

na Zona Sul, constando no
mínimo de 3 salas, 3 quar-
tos, 2 banheiros e outras
dependências. Cerca de CrS
20.000,00. Favor telefonar
para 52-0152, entre 9 e 17
noras, dias úteis.

(17995) 38

Castelo - Aluga-se
GRUPO DE SALAS

A Avenida Presidente Roosevelt n.° 39 —
Edifício Portugal, 7.° andar, as salas n°s. 704 —
705 - 706 — 707 - 708 — 709 - 710 — 711
— 712 e 713. Tratar diariamente pêlo telefone
42-6030 —Sr. Carlos. (25492) 38

Andar-Na Av. Rio Branco
Aluga-se andor com 150 m2, à Avenida Rio Branco n. 12,

com elevador. Tratar no mesmo endereço na Casa Bancário
Lloyd Português Ltda., a partir das 8,30 horas. Telefone 43-7055.

(09452) 38

FAMÍLIA AMERICANA
procura casa eom quatro ou cinco quartos, dois banheiros t

jardim. Ipanema, Leblon, Jardim Botânico ou Lagoa.
Favor telefonar 47-7603.
(7776) 38

HIGIENOPOLIS - Aluga-sc aparta-
mento de frente composto de uma
sala com varanda, 2 quartos, banhei-
ro completo, cozinha e área de ser-
viço com tanque. Vêr na Rua Pa-
checo JordSo, 121, ap. 202 e tratar
pelos tels. 32-8021 e 22-2345 com Snr.EZEQUIEL. (11483) 30

Niterói
NITERÓI — ICARAI - Alugam-se
amplos e luxuosos apartamentos de

PROFESSORES

ALUGA-SE por motivo de viagem, Silva 45, 150
completamente mobiliado, com tele-, freguezia, a qualquer hora. Aluguel I 
fone, tapetes, etc. o apartamento n.:CrS 4.000,00. Tratar na Av. Gere-,ALUGA-SE
402 da Rua Marques de São Vicente mario Dantas, 498. ' •"

para carro, completamente mobilia-lfrÇr11', i^AIamcda Carolina 33 com:» domicilio. Tratar: dias úteis pela _— Tel. 46-1787.
do com móveis. Chipendale, colchão

ELECTROLUX — Enceradeira ulti-.ALEMÃO — Professora nata ensina
mo tipo, vendo por preço de oca- conversação e gramática por meto
sião. Rua Pires de Almeida, 45 apt.Ido rápido e fácil, 37:3358.
302 — Tel. 45:6386. Laranjeiras. (07774) 87

(U64^) 87 
jFRANCÊS. Professor paraense dipíõ-

PORTUGUÊS prático, especialmente mado, leciona na zona sul. As me-
para estrangeiros. Professor brasileiro ,'lhores referências. Fonc pela manhã
ensina a CrS 40,00 a hora. Av. Co-157:8675. '(04874) 87
pacabana, 920 apt. 802. (10454) 87 iNGLÊS NAT0 _ prepara para quafEXPLICADOR, Colégio Militar c Ins- quer fim em sua residência ou do
tituto dc Educaçfc. Aceita-se curso aluno. Rua Paissandu 156 apto. 102 " (7804) 87

(4914) 17,de molas, geladeira G. E, de 9 pés,utensílios de cozinha, algumas lou-
ÜÜ22 «IpKTpr/re^, trêsbquadr-|ÇC Sit TuLa^V ""'ínT

«. 378, com dois (2) quartos, duas JACAREPAGUÁ' Freguesia - ,os e dependências completas. Mo-" Guimarães, 40 ap. 302.
(2) salas, banheiro, cozinha, arca e Aluga-se ou vende-se, boa resídên- Vc,s fin-os' fteladeira. telefone etc. In-I umoi)

sala, jardim de Inverno, 3 quartos e;manhã com dr. Bcrnardino Silva. Tel., Iim, u ri» Pila nrninAiini»
?eP.!1d.ên£!as. c9mnleta» P°r. CrS .. [49:2490. (24844) 871 INGLEú ÉM üUA HfcolUEflCIA4.300,00. Tratar na mesma Alameda
n» 41, apto. 301, (785) 33

dependências de empregado — Ver a. centro terreno plano, medindo fT°r3ma^es "-"i88' v«r 
,n.°„ 'f3'; Rua TIJÜCÃ

ç porte.ro. JOSÉ" -Tratar com *^F&fi^^£S+ wW""*» * »' ">^ ^ ™ '"¦¦ '"qualquer hora, chaves no local com
o porteiro JOSÉ' — Trat,

~r ~ ' 
(254f)3| 11 f ro' completo e cozinha com gás Es- LEBLON — Aluga-se o apartamento

wMMMM«w,mwMmvwuwm so. Quarto fora, tanque, banheiro 112 da Rua Joio Lira, 32 com sala, 2
i empregada. Rua calçada, abundância quartos, cozinha, banheiro, depen-

lOanema 'água. Perto estrada ligação Grajaú.(denclas de empregada, quintal —Tratar 
rua Ituverna 702. Tel. Ja-,Chaves com o porteiro — Aluguel de

IPANEMA — Aluga-se um aparta- carepaguá. 1032. e 37:9536. |CrS 4.500.00 — Tratar n» AUXILIA-
mento com garage na Rua Garcia (02307) "DORA PREDIAL S. A. - Trav. do
«'**"» fl5' W_i2 JACAREPAOOA-- Aluga-se casa em ffiflg, - W^nSSn' 

"" " *'
IPANEMA — Aluga-sc o apartamen- centro de terreno, com duas salas, ' ,11372,

27'ALUGA-SE em Icarai ou vende-se,
i apartamento de frente com 2 quar-

Aluga-se á rua Conde de ,os' sala' cozinha, banheiro c área
com tanque à Rua Gavião Peixoto— As chaves e tratar h Rua Olivei-
ra Botelho 1.442 — Neves — Tel.:
23150. (2868) 33

cação, dc 1 sala, 2 quartos, cozinha
espaçosa, banheiro com box, área de
serviço com tanque e demais depen-
denclas para empregada — Aluguel
CrÇ 4.700,00 — Ver no local e tratar
com Sobral & Sobral S. A. pelo te-
lefone 57-8133. (25421) 27
TIJUCA — Aluga-se ótimo aparta-
mento de frente, pintado de novo

171 com uma sala, 3 bons quartos, ba-
,, nheiro completo, cozinha, área com

  .... -¦»,., J A'u«a-sc o apto. 302 da I tanque, suarto e WC - Ver i rua
nheiro completo cozinha, caixa dá-:p-ra empregados e outras dependên- AV. visconde de Albuquerque n. 187 Antônio Basilio 137, aplo 201 — Cha-
gua de reserva, liar.heiro dc empre- "Ias. Ver h Avenida Geremárlo Dan- «f»™ 2salas^3 quartos, cozinha arma- Ves por favor no apto. 101 — Tratar

to 10 da rua Barãn da Torre 698, quatro quarto, copa, cozinha e ba-
Dispõe dc sala, três quartos, ba- nhelro completo com gás Esso, casajLEBLON

NITERÓI — Icarai — Aluga-se apar.tamento de frente confortável. Gran-de sala e 3 quartos. Informações. —
Tel, Niterói, 7286,

(25479) 33 _?!_
AWV>^MAM^^^^AA<VWWWVi- | FÍSICA

MATEMÁTICA E PORTUGUÊS —
p. primário e ginásio, professor com-
petente leciona. Tel. 46:0812.

(07797) 87
MATEMÁTICA — Técnico em ensino
prepara para provas c exames. Au-
las individuais 100,00. Tel. 37:3505.
Sr. Haroldo, (27863) 87
PROFESSORA DE VIOLÃO7" — 

~mT-

ria Teresa. Ensino completo em pou-cos meses. Aulas individuais e cm
turmas. Rua Salvador Mendonça, 113,
apto. 102, Rio Comprido. Telefones

e 34:7554. (229J6) 87

Tenho çxcelentc método, pronuncia
original e vários anos dc ambiente,
— Queira telefonar apenas dc ma-
nhi, 57-2284. (07803) 87

INGLÊS-FRANCÊS
Aprcnde-sc cm 6 meses com liçóes

Individuais, combinadas. — Sistema
Americano. — CrS 180,00 por mês. —
Conversação, — Inf. Edifício DARKE,
13 de Maio, 23, 6.» andar, Sala 607 —
frente Teatro Municipal.

(26353) 87

MATEMÁTICA - Aulas a doíbiClUo
para o ginasial e o científico. Fo«
nes: 28:0239 ou 27:1148. Cahamar
Maj. Regis. (07783) It

VESTIBULARES""
CURSO VITÓRIA

Aulas Intensivas. Turmas pela ma-
nhS, á tarde e à noite. — Aula* dt
Português o Latim, ministrados peloProf. ENÉAS MARTINS DE BARROS,
Rua Evaristo da Veiga, 35, sala 8»,
esquina Senador Dantas. Inscrições:
das 14 às 20 horas.

(07812) 87

VIOLÃO
Acompanhamentos e canto, músicas

folclóricas e Internacionais. 47-1906.
(08434) fl

ENGLISH TEAOHER
Jovem londrino com grande práti-ca, dispondo de algumas horas, acelt»

alunos cm turma ou separadamente.
Conversação, etc. — 47-2317, após si
10 horas. 110315) 87

Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — Lote de

matemática, vestibular a
Universidade do Brasil, científico e
ginasial — Aulas individuais a Cr$
80,00. no Centro da Cidade e a do-
micilio. Telefone 30-4065.

tico e teórico por pro-gada e tanque.' Chaves na portaria.(tas. 806, tratar com dona MARIA pe- rios embutidos, banheiro, dependência h rua do Ouvidor 169 _ 5.» andar, «a- vv_ Jardim rírlir» 
antlga RuaiINGLÊS prat

Tratar pelo teleíone 38:3251. Io teleíone 47-4613, das 8 às 12 ho- de empregada. 8aragc - Aluguel: |a 514 _ Tel. 23-6075 - Aluguel Crt IMOOOfjÒ tocmtando.ie AdmmUt™ fCssora in*]tsa
IUS019) 12 (H298) 13 Ci $ 6 oOO 00 -Ver no local - Tra-; 3.500 00. (25450) 27 taihclonal A? pré/ln V lpanema apl°' 2" av' Epi,aci° PíS->' serviço de empreitada íornecen.lar 1™ Au*ltljrinN Pr„Hi,, e «ora N„< mnal. A\. Pres. Ant. Cai- sra 3678. nio TeI> 47;6M0 . de material. Tel. 37-3533 Senhor

DIVERSOS
Mrs. Wilson Hotel EMPREITEIRO de pintura

los 615, 2.° pav. Tel. .42:1314
(26569) 34

_:PROFESSORA, diplomada pela E. N. LUSTRADOR. armações, empalha-'. 
ILHA DO GOVERNADOR — Aluga- ric Musica- leciona piano, ritmo e sol-1 ções. consertos de móveis, estufador

vWninT^m";^'1» com varanda, dois quartos com ar-ise no Jardim Carioca, bairro dejfcjo. - Telefone 27-0202.  
'JLAMAHTINE - Encarrega-se tel.viinriiiu.1 lUIíl ires „i„;rt »mu,,4;rf« K««U*:_- 1. _. I fll'

IPANEMA — Alugamos na Av. Hen- JACAREPAGUÁ' — Casas novas Trav. do Ouvidor 32 — 2." andar das TIJUCA — Aluga-se o atpo 402 da
rique Dumont. 158 apartamentos no-;— Alugam-se casas acabadas de,12 às 17 horas — Tel. 52-5097. iRua Alzira Brandão 36, a um pontovos dc quarto c sala conjugados construir, com varanda, sala, dois 111384) 17.de parada depois do Largo da Segun
e quarto e tala separados cozinha; ( e WQ em-1 ALUGA-SE - Apartamento téweõ ,da Feira «""Posto, de vestibulo sa
» v? ta?' tratar Hi E U C 

P'V P^dos, entrada para carro; luz em prédio de 2 pavimentos " 
•""' "¦ •' •

Av;Erà:motrBragana227E-.7"-aC„dar:|cIétrica, íogáo a gás, água pró-H»; ^ 
»^^.

saias 305/7. Te,. 42-1077. ,26500) "'^^^
çaua, a rua araguaya n. 515, na ,nforma(,oes ptl0 telefonc 27.0819 _
Freguezia. - Preço CrS 3.000,00 r, igarspava, 71 _ Leblon , , ,. , , ¦•<•¦--,„,¦ , , <¦ ,
com fiador OU depósito. Chaves! (25435) nlmala« 

- v« nojocal a qualquer ho:|dos. Pode ser visitada sábado e do-[27-0671,

(101113) 87 .quês.
a-

(05071) 74

IPANEMA - R. B. de Jaguaribe 204
— Aluga-se esplendido apartamento

. jmário embutido,_ banheiro, ampla co-]futuro balneário^ Estr. do Dendê,

, 2.;, f,.„ 12 pria em abundância, em"rua 
"cal- 

ITJ^T-'™^'.'0*' 
""_"'""" "'"""""

- „.,.»„ A ,..„ a-,.-,,,,,., „« eis „»ííardlm' are8. "itrada de automóvel

(11549) 87-48-4352 - 38-6153.
zinha, com armário embutido e pra-jna Rlla Malta. '8, casa nova comlAMERICAN ENGLISH
teleiras de mármore, área com tan- deslumbrante vista, c/ sala, 2 quar- fessóra norte-americana,

tipo casa, frente, duplex, saleta. 2 sa
ÍS Ba;..Ly.ffff' Jg.,-^ISgÍ.,L!J!!^ Jte.l JfAEMgBZirr Alugo ótimo e confora-l* tratar eom sr. Jayme telefone co-imensal de Cr* 2.700.00. Contrato

que e dependências para empregada, fo*. grande cozinha, chuveiro com ciai e comercial. Método americano,
com armário embutido e lugar para box> W.C. tanque e área dos fun- rápido e prático. Prof. Anita, tel.malas — Ver no local a qualquer ho- dos. Pode ser visitada sábado e do- 27-0871. (05715) Í7
ra, chaves com D. Idalina, apto. 101|mingo de-9 ás 16 horas. Aluguel

Por pro-1PINTURAS em geral de prédios, aparinglês so- tamentos, pequenas reformas, servi

Acei-iPOR MOTIVOS de natureza familiar
cede-se a totalidade das quotas de
uma sociedade cm excelentes condi-
ções econômicas, ciando muilo bom
lucro, sendo o seu patrimônio da
ordem de nove milhões do cruzei-
ros. Respostas pára o dr. Guy Lad-
vocat, na Av. Almirante Barroso n.
90 — salas 210-212 — Tel.: 52:950í
Dns 14 ás 16 horas. (06012) 74

(5265) 74

nha, demais dependências comp. stu-'diariamente. Tratar pelo telefone
SVtf-llrl""?* t7a.a,,T.8878¦-!42•30i^O.U.«a.,!' S^f°S ? d°mÍ"-
Av. Alie. Barroso 90
p. manhã — 27-8692 ¦

- S. 402
Di. Hélio.

(11437)

_. oi, fos no próprio locai com o sr.
Marques Pereira.

vel apartamento novo à rua HumberJmercial 42-5136 residência 34-3984. jfiador Idôneo. Informações dias úteis,!'fc1ion".p."tu*uês
to de Campos 635, o de número 201
Ver no local e tratar pelo teleíone:: „._,.-——: —42-7111. (11300) l7|HADDOCK LOBO

(11303) 27 tel. 23-2156 Sr. Max. (02552) 34

I ADMISSÃO -. Primário e ginasial,
matemática. —

(0779!) 87Tel. 25:5516.
•

12
IPANEMA, Aluíamos ótimo apto. a
rua Prudente de Moraes, 814. apto.
10.1. rom hall. sala, rom varanda, 3

Jardim Botânico

Alugam-se em:ILHA DO GOVERNADOR - Aluga-
^un u:—;^,-;",,;, 7^ ?, ^^^^^^T jbiffVS mJmPmmk

PROFESSORA prepara com cflclên-
cia ao admissão — Tel. 37-2026.

ço por empreitada, pessoa de inteira
responsabilidade etc. — Tel. 22-9289,
cnm o sr. Wilson. (24837) 74

quartos, banheiro completo, cozinha, JARDIM BOTÂNICO — Alugam-se
arca c, tanque, quarto c W. C. ie 2 ótimos apartamentos, em iqcal apra

apartamento de frente cnm 2 salas i todas frente' à rua Delgado de Car- .""a,rlos', s,la' cozinna, banheiro, . .. , . «
varanda. 2 quartos, banhc.ro, cozi:, valho 87 esquina de Itaplilpe -- víriqí,ntí,I• entíi|,l>, 1"? ¦««"««¦•"v etc. AULAlnha, quarto. W. C. empregada e área no local - Smaçíe? ULV-MmÍ ?"* Z'J±°£_Y £5 £ Vnr£ Alll/K aHcom tanque Ver a Rua Dias Fer- [113841 27ib.&,JS^dE£'-JE& andar AUIdS aD

CÓDIGO PETERSON — Ultima edi-
ção — Vende-se. Tralar fones 
23-1101 — 23-1253 ou 25-2994.

investigações LUZ - Executam-!r-77P^„<T,„n—; 3—-L25^-^
sc quaisquer serviços do ramo - cri-lLUSTnAD0R c lavador dc móveis;
tório e sigilo absolutos. Rua Pedro)de velll° laz llovo c íaz serviço com
Américo 241 — Tels. 25-6762 25-9231 muita honestidade. Chamar o sr. San-

(24836) nidcl, telefone 42-9834. (11402) 74
(05255) 871 MANICURE — Pedicure, calos calo- MARCENARIA aceita encomenda de

zr-z  ¦-¦¦ |sidade. Atende a domicilio, em Co-larmarios embutido, varanda, estan-
D E PIANO P'icabana' a senhoras. Trabalho ga-!tes' divisões em madeira, instalações

iranlldo. Tel. 57-0131. (7730) 74

reira, 417 apt. 201. sábado e domin- (U394) 27 salas 305-307 telefone 12:107
(

âdiâmâd3S de píanO: Idourador - Executa-se qualquer'm* 34:Madaiiie Pélrus Verdié, da EMS&&. ftXV^vTimempregada, garage com box para zivei com linda vista para a lacoa. *° das 2 as 6 horas- <°<9WI " ™^°L~* 
,£7e ° ¦ .confo,rt,av,f1! . . ,,.,._ ._ ,,,

mTZmMZStJA te 5S& s^fcáKVJSÊ. S£ \S^¥Í^^S=nV^MA^.^ fSmt ««Bate primeira locação, apar- Cuia LeSCllflZkl. FíM: 27-8411" ° 
J^/fT BeiMrr?r™Ào^TÇíQl;i'.art.0L:i,!i í'1Í!Lr" ™:Zlt0;.T.: Tante. lado da VombraVom 3 qto.<.!4 quartos, terraço. 2 banheiro*; ar-jdependências completas de emprega

comerciais, móveis por encomenda,
telefone 43-9034, .12-0264. Recados pa-ra Oliveira. Os melhores preços or-
çamentos, grati.v e facilita o paga-mento. (11560) 74

Sín v Çrnl^Sr.?»A,NCc MOBÍLIA, pi. cozinha varanda dependências Mi,, banhPir0 de ror. boa cozinha, marios embutidos, cozinha" 
"grande,Idas, 

jardim de inverno e garagem.
rl=.J^K?J?rl ,« » c ti 11 . eJ?Prefad'', pn,cr;,da dp f"v'5".!qin. t dep. de «mprrgada mm ou dependências de empregada e gara-lgás esso. próximo a praia, condu-Zmmo Bran. n. 255-A. Sobreloja no etc. Hua Senador Simonsen, 245,- - sem garac- - Próximo a praça An- gem - Tratsr m Auxiliadora Pre-câo a porta. Cr$ 3.500.00 - Ver ehorário de 9.30 ás 17 horas, pelo Final de Benumm Batista — NSo lera d* Quental - Chaves Av. Del-.dial S. A -Trav do Ouvidor 33--Weíone 52:3833, Ramal 41. falta águs. Tel. 46:9236. fim Moreira 558 apto. 2. jVandar dll 12 as 17 hóri, _ Tel.

IW9M) 12 (W01J) 14| . (26527) 17,52-5007. (11369) ti

(85003)

estilo. Rua Carlos de Carvalho, 60, „.„_. r.R„ln.apt" 214. 22-2025 Oliveira CABELEIREIRA especializada em'(25185) 
7.(iPermanentc a frio atende a domicl-

{lio especialmente na zona sul. onde
Tel. 31-2153.iT|i iiiif) DOCES e SALGADOS aceito serviço?,i- muito radicada

11 ALIANU 1 finos dr casamentos, coquetel, alugo
iraiar .' ) • « PínTiiitra n 51? Fr. I DDnr.cc^r, -..,.,... „.. ._. .. '•rocas, tslhprr*. cristais. Tratar Rua FAZ-SE Sandwlch americano tratar
ÍÜ5Ü *ríl!a 7J°r£"!„."•... '2' Fr'"l PROFESSOR ENSINA, SEU IDIOMA iGeneral Ribeiro da Costa No 163 -pelo telefone 37:1531. Av. PrincesaTEL: 3i-0543. [Telefone 37-3424. jlssncl. 38 — Apto. 604. COPACA»

(5511!) 8") (8H4) 74'BANA. (Í84ÍJ) 74
guesia, Ilha do Governador.

l:"V>; 14!
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2.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Sábado, 18 de Julho de 1955

Cent ro
Ç____I_M^VENDADE PRÉDIOS E TERRENOS

13

.v-

S WgAaNsCOe Í\TglFANDEGA ANDARES DÍ U00 mqu'
?J2. construídos, somente paracompanhias, tendo cihcoenta metrosfrente para Avenida, c 22m. para
fpnmríE amPIos sa,ões "« Gr$12.000.000,00. entrega dentro de dois
?"%• *i;?>;_°. construção R. Rebeohie ua.'- Ltda, construtores dos Edi-
Tw0.,t_- CMte^ o Ali América.Rufolf Karter e Cia. Ltda, vende-dores exclusivos, Avenida Rio Bran-
ÇO "3. sobreloja, tel. 42:4635 e ..
_':6545- (11029) 100
CENTRO — Vende-se apartamento àRua Evaristo da Veiga n° 41. Entra-oa sala, quarto separados, armário
_í2&i__do ?tc- Esti alugado por Cr$4.000,00. Tratar pelos fones 

BOTAFOGO - Será vendido em pra-
_._rt__^° da 2a-,Vara de 0rfãos, oprédio e terreno à Rua Mena Bar-
_?.° n l5!v_medind° o terreno 13ms por 32,30 ms. Base CrJ750.OCO/». A venda será realizadaem frente ao imóvel no dia 26 docorrente às 16 horas. ínformaçSescom o porteiro dos auditórios Almel-da Cunha. (11478) m

42-5325 e 32-6041 ou com o porteiroJosé. (5969) 100
CENTRO — Desejo comprar na Av.Rio Branco, de frente, grupo de 2salas e banheiro. — Inf. LaudelinoMartins — Telefones 22-5353 e —
25-8299. (5089) 100
CENTRO - Vendo no Ed. Patriarca
grupo de 3 quartos de sala-quarto,banheiro e kitch. Preço Cr$ 380.000,00 cada uma com 173.000,00financiado em 18 anos, o restante acombinar. Tratar 27-9953 e 42-0054com DINORAH.  (755) 100
CENTRO - Vendemos ótimõ"bãrcom todo o estoque — aparelhagemde primeira. Tratar com Ernesto Bur-rowes Ltda., à Av. 15 de Novembro,804 ~540' 

andar, — Telefone • 4484 —Petrópolis, (580) 100

í£?0;, E,M HEAL GRANDEZA, por120 mil de entrada e.160 mil facili-tados e financiados, _« andar, vazio,ae frente, com grande quarto, sale-ta, kit e banheiro. Eng. TITO LIVIO— Vende. Av. Rio Branco, 134 —42-1769 - 52-7736 — 57-9074
(10567) 400

APARTAMENTO - Vende-se de qto.sala, cozinha e. banheiro a Rua SãoClemente próximo a Praia. Preço 240mil, sendo 100 a combinar c 140 fi-nanciados. Tratar Senador Dantas 20sala 1009 — Muniz. Tel.: 22-4991 —Domingo 45-6007. (6125) 400

POSTO 6 _ próximo à Praia - Parapronta entreca vende-se ótimo apto.de frente composto de Jardim de ln-verno, sala quarto, banheiro com box,cozinha com íogáo e tanque. Ver
£° 10Ca 5?m ° Porteiro à Avenida«• H. de Copacabana, 1355 — infor-maçfles à Avenida Rio Branco, 17314.° andar — Tel. 42-2407 e 52-0119.

(11472) 700

COMPRO - Apto. no Ex-Pálace Ho-tel, frente para Avertida ou Almi-rante Barroso. Quero tratar com odonQ,..Eng. T.ITO LIVIO — Av. RioBrançp 134 — 42-1769 — 57-9074.
. ..'." .. .''..' (10565) 100

PALACE HOTEL - Apto. 1.925 -Saleta, amplo quarto, banheiro com-
pleto. ,e kitchnete, lado da sombra,deslumbrante vista para o mar. —
vendemos por CrJ 440.000,00, comCrS 164.500,00 financiados em 18 anose o restante a combinar. Tratar na"Balmeida, Imobiliária e Comercial•Ltda." — Av. Erasmo Braga, 299 —

Grupo 501 — Telefone 52-2868.
. ¦„- (11473) 100

COMPRO SALA. Compro boa sala
para escritório em condomínio cen-

BOTAFOGO - Vendo à Rua AssisBueno, 26, aptos, de quarto e sa-la separados, cozinha, banheiro, dep.de empíegada, entrega em 150 dias,grande facilidade de pagamento. In-formações e vendas na Predial Ita-maraty, Rua da Assembléia, 93, 11»sala 1104 — Tel:: 52-2226,
(11446) 400

BOTAFOGO (Grand." oportunidade)— Vendo c. entrega imediata, apar-tamento de frente, prestações men-sais de Cr$ 1.820,00. Terraço, sala,2 qtos, banh. compl, e cozinha. Pre-
ço 370 mil com uma entrada de230 mil, a rua Vitoro da Costa 5apt. 303 no Largo dos Leões, próxi-mo ao Corpo de Bombeiros, podeser visitado diariamente das 10 às16 horas. Tratar c. dr. Franco Ruada Quitanda, 3, 12.» and. sala 1212tel. 52.2764. ¦ (06002) 400
VENDE-SE o apto. 608, na Ruã"dasPalmeiras, 93, sala, 3 quartos, banhei-
ro completo, cozinha, e quarto deempregado. Tratar c. Reynaldo naRua Juan Pablo Duarte, 36 — Tel.^'7396.  ,(10316) 400

?•?.__. •'. a~ .Partamento no últimoandar, todo pintado a óleo, compôs-to de saleta. sala e quarto, banheiro
.-,cnoz_nhl_ com í0*s°- ver o apto,
i210da Avenida N. S. de Copacaba-na, 1150 com o encarregado PrecoCrt 380.000,00 com Crt 180.000,00 para
_ nSmftent0 em 30 Prestações de Crt6 000,00 e o restante a combinar. -Maiores detalhes à Avenida Rio Bran-co> "3 - 14-° andar — Tels. 42-2407

COPACABANA - Vende-se aplo. cl3 quartos, grande, sala, banheiro clbox, cozinha, dependências de i em-pregada e vaga na garage, muita água-yer,Av. N. S. de Copacabana 1181apto 1002, das 14 às 16 horas. Tratarpelo tel. 47-0236. (11399)700

e 52-0119. (11470) 700
APARTAMENTO NOVO - A Aveni-da Copacabana, 1285, apto. 703 —Vende-6e no Posto 6, com sala 2quartos, cozinha, banheiro e depén-dência para criada. Garage. Fl-nanclamento de 50 por cento em 15anos, mensalidade de Crt 2.880,00 -Restante a combinar - chave no lo-cTa) coto o Sr. FRANCISCO — InfJ. C. FARIA - Avenida Almte. Bar-roso, 90, sala 207 - Fone 42-4978 oupelo 25-5193, fora das horas de ex-

AV. ATLÂNTICA, 928 _ Vende-s.novo, frente para o mar, o apto. 603,c| quarto, cozinha americana e ba-
SsnEir0\Ver no local com porteiro.350 contos com financ. Inf. 27-4003.

 (27927)700AV COPACABANA."31 -"Vende-se
íf._^entl0,apt0- m< com 2 salas, :quartos, banheiro, cozinha e dep em-pregada, 8 armários embutidos e ou-tros melhoramentos. Ver no local clporteiro ZÉ LUIZ - CrS 700.000,00com tinanc.amento. Inf, 27-4003.

(27928) 700

VENDE-SE aparUmento com 3 q. 2s. e demais dependências em pré-dio de 2 apts. por andar. Rua Domingos Ferreira, 226. Tel. 47:0870.Preço CrS 980.000 à vista. Negóciodireto. ¦ Favor telefonar para marcarn°ra. (06007) 700

pedlente. (10416) 700

BOTAFOGO — Vende-se a Rua SãoClemente na parte larga, terreno de12,60 x 24,85, ou troca-se por bomopto. além do posto 6 e na basede 2 milhSes. Tratar com o senhorLima tel. 43:7174. (10309) 400
APARTAMENTO de frente, com Qts,sala j. inverno, dependências de em-trai, Ofertas para H. B. a.c. desteiP"-. e area c. tanque. Entrega den-

COPACABANA - Vendo apto. de 2quartos, sala, cozinha, banheiro, de-pendência de empregada, edifício só-
p.f»PnQíl„ 1-_1°C"S-o, peças claras,Rua Bulhões de Carvalho, 181, com55 por cento financiado. Informaçõese vendas na PREDIAL ITAMARATY,Rua da Assembléia, 93, 11° andar,sala 1104, telefone 52-2226.

(11445) 700
CASTELO — Em apto. de casaf~detodo respeito, aluga-se ótimo quartosomente a casal nas mesmas condi-
ções e fino tratamento — Ambienteexclusivamente familiar - pede-sereferências. Avenida Beira Mar, 216-. Apto, 501, (11449) i

COPACABANA - Vendo apto. dêfrente,' 3.» andar, 4 quartos, 2 ba-nheiros, 3 salões, armários embuti-aos em todas as peças, luz indire-,ta, 2 quartos de emp., cozinha comarmários, garage acabamento de lu»xlo. Crí. 2.400.000, parte à vista, faci-litado e financiado, fone 57-0110, fi-ca* a 50 passos da praia. '••
 (00716)-700

APARTAMENTO - Vende-se com
grande financiamento, saleta, sala,
quarto grande, banheiro, copa, co_i-nha, quarto empregada, área, tanque;Ver, tratar Rua Djalma UlrleK 201apto. 406 — Tel. 47-4087.

¦ ' ' ' (11412) 700

S^-ótl^ Tonele-LAGOA - Vende-se
salas conjugadas 3 quartos amplostodos aposentos de frente, banheirodependências de empregada etc. —
Facilita-se o pagamento. Tel. 45-5109-37-3034. (24847) 700

jornal sob. n. 6430, (064301 100
P -Hfê ENTREGA IMEDIATA -
A Av. Mem de Sá, apartamen
tos prontos e desocupados, todos
de frente, constando de: Entrada,
sala, quarto, banheiro completo e
kitchlhette. Freios: Cr? 
290.000,00 a Cr$ 350.000,00 com
sinaj,de CrJ 43.500,00, parte fi-
Manejada e parte facilitada sem
juros. CIVIA — Tra_\ Ouvidor,
17-2.» (Seção de Vendas). Tel.:?52-8166, de 8,30 às 18,00.

tro de 50 dias. Preço CrS 430.000,00
sendo 170 mil de entrada, 30 mil
no habite-se e 230 mil financ.ados
em 20 anos. Ver na R. Aiuru (en-trada pela R. Miguel Pereira) emBotafogo. Tratar pelos tels. 42:8967
e 52:8841. (10318) 400
PARA PRONTA ENTREGA —
Apartamentos situados à Avda.
Pasteur, de fundos, constando de:
Saleta, sala, varanda, 3 quartos,banheiro completo com box, co-

COPACABANA - Apartamento -
...__.  _.„„, „,__, UM- Vendemos o de n.o 803, i. Rua Tone-

zinha, quarto e dep, de empre- ae™l£ 
««•» 

££•"_¦ * saias, 3

R. DOMINGOS FERREIRA - Arèa300 m2 — Vista permanente para apraia —Vendo amplo e espaçosoapartamento em edificio de apenas 5proprietários, dividindo-se em: haUem mármore com - chapelaria, 2grandes salões (separados), Jardimimenso todo frente, envidraçado, pisomármore, 4 amplos quartos comgrande varanda envidraçada e pisomámore, escadas em mármore, 2 ba-nheiros sociais, sendo 1 todo revesti-do mármore rosa estrangeiro,'outroem eflr, 1 tollette em cor, sala dealmoço, ampla cozinha, 2 áreas 'de
serviço, quarto e banheiro completoempregadas, garage — Preço Crí .. .2.400,000.00 (multo barato I) — Tra-tar com VIEIRA DE MATTOS, Tel32-9206. (25500) 700

COPACABANA — Vendem-se ótimosaptos, prontos em 60 dias. Edlfí-cio sobre pilotis — Posto 3-1/2, sala,3 quartos (2 conjugados), banheiro
c/ box, cozinha, área serviço, quar-to e instalações para empregada. Só-
mente 100 mil entrada; 150 nas cha-ves e 400 em 12 anos. A Vista 550
mil. Fone 46-6771 exceto dominga

(05190) 10Ú
COPACABANA — Vende-se à RuaSiqueira Campos 164 o apartamento501, era-término de construção, cons-tando de 2 quartos, sala, cozinha, ba-nheiro e dependências de emprega-da. Preço Cr$ 650.000,00; sinal de Cr$200.000,00 e o saldo em prestações deCr? 6.456,20, a partir da entrega daschaves.. Ver no local, tratar com aConstrutora Silva Cardoso Lida." —
Rua, do Catete 248, tel. 25-0605.

(1147) 700
COPACABANA - Vende-se o apt.201 á Rua Maestro Francisco Bra-
ga, 90, com: sala, 2 quartos bemespaçosos, banheiro, cozinha, depen-dênclas de empregada e area comtanque. Chaves c. o zelador do n.205, sr. Francisco. Tratar Banco Ir-mãos Guimarães — Adm. Bens. R.
Quitanda, 80 — Tel. 52:4165

(06026) 700

EDIF. BÉLGICA - Vende-se lindoapto. de sala, 3 quartos, cozinha ebanh., c| bòx, quarto e wc'empr. clarmários embutidos- mold. nòs tetos,
pmtura k óleo etc. Ver Rua Figuei-redo Magalhães 134' apto. 904 com
porteiro. Tratar Rua' Siqueira 'Cam-
pos 34 com Oliveira. Tel. '37-8633.

[25460) 700
COPACABANA - È___êÜíte_ãpto.novo, de frente, 3 quartos,'2 boas sa-Ias, vários armários embutidos, gran-dc cozinha, garage, etc. Vende-se,base Cr? 1.400,00. Telefone'27-3388.

_____________ (11308) 700
POSTO 6 — Vende-se ou aluga-se, 

"lu
xuoso apartamento/ em primeira loca-çao, mobiliado ou hão à' Av. Rainha
íftftSÍ? n°'371 - 10-° 'andar sob on.o 1007 -¦ Indevassável, pela frentee fundo3, corri .belíssima vista perma-nente para a praia" do Arpoador — E'pintado em estilo moderno com lindojogo de cores, Possui sancas de luxoem todos os compartipientos. 100 porcen_m/íapet.ado e. encortinado. Seumobiliário e novo,, bonito, macio etrabalhado a mão..Acomodações: halle escada do 3* para o 10.° andar, pri-
yativos, lindo jardim de inverno sa-i 57:8441.la, 2 quartos, grande armário embu-tido, 2 varandas, banheiro social combox, boa cozinha com armários, áreade serviço, envidraçada com tanque earmário da aço conjugado com mesa,quarto e banheiro para hóspede ouempregada e garage. Ver e tratar nolocal com o proprietário a qualquerhora. Tem água com abundância.

(11334) 700

COPACABANA - Luxuosíssimo apto.todo o andar, 3 salões com lustresde cristal e grande espelho, jardimdc inverno em mármore italiano, 3amplos quartos, todos com armários  _embutidos (todas essas peças de fren- COPACABANA - Rua Domingos
&£__?_ a.rua),, chapelaria, toilete, Ferreira 123. V_nJn StiSSg.

ros n. 119 — Vende-se apartamento pronto para habitar, comampla sala, dois quartos com ar-mários embutidos, banheiro emcor, cozinha, dependências paracriada e garagem. Chaves no apt.404. Tratar no local ou pelo te-lefone 37-2567.
(2906) 700

.----.- -"«"-'oc à Rua Saco»pa, ótimo lote com 15 m. de fren-te e 25 de lado. Magnifica vistaPreço 450.000 cruzeiros Tratar nò279. Tel. 46-9212. (01621) 1001

(10199) 700
Telefone AVENIDA ATLÂNTICA — Posto

rouparia, adega, _ b3nheiros"em"m_r-'l_rel'reÍra4 123' V,end° apartamento
more italiano cozinha, cop., Tre. 2 d* 

?uarto . ™-a conjugados, ba-
quartos criados e garage. pronta en-l elro c cozmha, para entrega nes-trega Financio CrS 2.000.000,00 à|te mes- Preço Cr$ 250 mil. Sinal
C°rS 3 coodo__TP..d.r' ._re,ço to,lal_.rSÍ50,miI e ° restante facilita--r* _.000.000,00. Tratar sábado e do- do. Tratar tel- 42-722. __.__, _. ¦_.mlngo até 13 horas, tel. 47-1953. Ou- Carlos ° "'
tros dias, de 14 às 17 horas. AvenidaRio Branco 108. sala 1803- Telefone,^-6898 - Dr. paulo. Jj, Apartamento nor.."ainda' não"l-iat-i <oo habitado, em edificio sobre pilotis.Vendo com 4 quartos, dois salões,

sala de jantar, dois banheiros so-ciais em cor, dois quartos de em-
pregada, garage, etc. Preço CrS ..2.200.000,00 com facilidade de pa-gamento. Tratar com Carlos. Tel.:42-'223. (10198) 700

COPACABANA - Vendo apto. de 12, 3 e 4 quartos etc. em diversasruas. Tratar com.Souza Dias na ruados Andradas 96, sala 904 — Teicfo-ne 43-5377. (_6575) 700

gadas. Preco' CrS" _80~00_rift~a ?tU.Mt0?' ? D—helros. copa, cozinha—~~*~~~~&mm hã^^M^M s^Çtf^^assçf
Ándarai

ANDARAÍ - Vendo a casa
13. da Vila, à Rua Ladislau
Néto.n.0 30, cora sala, 3 quarlos, banheiro, cozinha. Preço
Cr$ 400.000,00 sendo Cr$ ....200.000,00 à vista o restante
a prazo. Pode ser vista das
9 às 12 horas. Tratar com Sr.
Süvá, na IMOBILIÁRIA LE»
MOS LTDA., àAv. Nilo Peça-
iihá;/26 — sala 701 — Tel
42-9506.
ANDARAÍ-.. Vendo - à RuaDona Amélia, 102-A — apto.
303, com 1 saia, 3 quartos,banheiro, cozinha, e quartode empregada. Preço Cr$
G00.000,00 - Cr$ 200.000,00 à
vista e o restante financiado
em 20 anos pela C. Eçoiiômi-
ca. Ver no local, das 14 às
17 horas. Tratar com Sr. Sil-
va, na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA., à Av. Nilo Peçanha,
26 - sala 701 - Tel. 42-9506.

(34309) 300

100.000,00, parte financiada em 5
anos, e parte facilitada sem ju-ros. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17-2.» (Seção de Vendas). Tel.:* 52-8166, de 8,30 às 18,00.

(39926) 400
BOTAFOGO — Vendo ótimo
apartamento vazio no 2.° pavimento, com 2 bons 'quartos,
ampla sala, 2 varandas, copa-
cozinha, banheiro, quarto e
W.C. de empregada e área
de serviço. Parte a vista e o
restante financiado em 15
anos. Ver e tratar com 6 Sr.
GABRIEL, à Rua Real Gran-
deza n." 59 — Tel. 26-4662.

1.300.000,00 com parte financiada —IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Ave-nlda Nilo Peçanha, 26, sala 702 —Tel. 22-2483 e 42-9506.
(11508) 700

COPACABANA — Vendo apart. c.2 salas, 4 quartos, dependências e
garagem de frente e 2 banheiros. Pre-
ço de ^oportunidade única. -Inf. c.Sousa Dias na rua dos Andradas 98sala 904. Tel: 43:5377. (26574) jod
COPACABANA. Vendo a rua StaClara, 313 apárt. 403, de frente, 2
qs. sala, banhs. dep. de empreg.-Cr$ 800.000, financiado, facilitado e
pàrté a vista chave com o portei-ro. Tratar fone 57:0110. (00717) 700

GRANDE, OPORTUNIDADE - RBelfort Roxo — Vende-se, desocupa-dp, recem-construido, luxuoso, apto.de fundo, vista indevassável, edificiosobre lilotls pintura pleo todos como-
*• í?ncas' hal1' àaIa enorme, 3qtos, 125- n2 aquecimento central au-tomatico, incinerador, elev, Atlas, águaabundante, grande financiamento

CrS 1.050.000,0". IMOB. LIDO R Bel-
í.rL_.0X0 esq> N- s- Copacab. Tel.37:_020. (07595) 700

COPACABANA - Rua Constante Ra-mos oportunidade; Vendo sem con-trato de frente, sombra, apto. de1 salão, três quartos grandes, ba-nheiro em cor, ampla cozinha, oti-ma area dependências completas deempregadas. Somente dois por an-dar, ambos de frente. Preço sem in-termediário :r$ 1.100.000,00 com 50;em 5 anos. c. j. e 50',' em um ano.Tratar a Rua Constante Ramos 121apt. 102. das 8 às' 12 e das 2 àshoras. Sr. Luiz ou pelo tel.
(076J5) 7ÓÒ

RUA SA FERREIRA, 183 - Prédio
pequeno, vazio, em terreno de 9,50 x15. Cr$ 1.800.000,00, sendo CrS 600.000,00à vista, Cr? 300,000,00 facilitados, o orestante financiado 5 anos. — Tratarcom proprietário, telefone 47-0462.

. ' (8142) 700

Estácio
ESTACIO - Vende-se, na ru.-Tde-ao Carlos, logo n0 inicio, prédio,antigo, situado em terreno de 1100ms por 38,00 ms. — Tratar a avAm. Barroso. 91, sala 416, ou nelotel. 42:3606, das 14 ás 18 horas

(24838) 800»wv»*_ WWW

JARDIM BOTÂNICO - Rua Paché-co Leão, particular deseja comprarnesta rua, um lote de aproximada-
S_e_l_f_ 2000m2- Favor telefonar para26:8285 ou 40:8214, sr. Mozart.

(00710) 1001
t**W vAV/A ~ Grande °P°r:Umidade. Vende-se lindo terreno to-
r°_itP..no_54.D_m2 no «Wieço. Rua'
fon. •£'.£', Inf- °- Mar8a"da. tele-fone 37-6511. (02í54) im
JARDIM BOTÂNICO _ Vende-se ter- -reno Rua Itaipava - área 360 me-tros quadrados com 26 metros defrente Preço CrÇ 1.500.000,00. Tra-tar tel. 46-0150. (25567) 1001
GÁVEA _ Apartamento — Vende»mos à- Praça Santos Dumont 160, apto402 de frente, 2 salas, 4 quartos, 2banheiros em cor. cozinha, 2 quar-tos e WC de criados, área de servi-
S?__Preço CrS 1- 300.000,00 com C»630.000.00 financiados a ha»i pra» 

"
em prestações mensais pela tabela -Price. Entrega imediata. - Visitas »-combinar previamente com Imobillá-na Lemos Ltda. Av. Nilo PecanhiM, sala 702. Tel. 42-9506 - 2.-2483 

'

(11509) 10Ó1

flamengo

PÔSTO 6..- Vende-se apto. de quar-to, saja, banh,, cozinha e banh. emprFino acabamento. Todas as peças defrente. Telef. 57-3093. . (59751 700

COPACABANA — Apartamento ideal1 quarto, 1 sala separada, cozinha,banheiro completo com box, quar-to e banheiro de empregada em ruaestrit. residencial, somente 2 por an-dar, sobre pilotls. Prontos ou paraentrega em 8 meses. Plantas e inf.o| Souza Dias na Rua dos Andradas96 sala 904, tel. 43-5377 - Venha es-colher antes que seja tarde.
(26576) 700

COPACABANA - Vendo apto. 
"cõm

2 salas, 4 quartos, dependências i
garage de frente e.2 banheiros. Pre
ço de oportunidade única. Inf. comSouza Dias na Rua dos Andradas 96sala 904. .Tel, 43-5377. (26574) 700

FLAMENGO - Vendo magnifico ap.frente p| praia novo vazio, primeiralocação soberba sala, 3 ótimos dorm.dep. criada área c| tanque, grandegarage. enorme copa, etc. Preços econdições excepcionais. Inf, e visi-tas a Rua Álvaro Alvim 48, 11», sa-
(24818) 900la 1114.

(25377)' 400
Catete

Botafogo
BOTAEOGO — Compro terreno, comarca,, proximada de 7.000 ms.2, plano,mesmo - contendo prédios ¦ pára denv>Ur, — Tratar com MILTON FERREI-EA DE CARVALHO, à rua Evaristoda Vel^a, 16, 17," andar, Tel, 32-5757.

_JV . _-. (7631) 400

CATETE — Vende-se o apto. 203 daRua Artur Bernardes n.» 27, com ga-rage, 2 quartos, cozinha, banheiro edependências de empregados. PreçoCr$ 670.000,00 sinal de 
CrÇ 200.000,00, e o restante financialdo. Tratar com Construtora Silva Car-doso Ltda. Rua do Catete n.o 248, telefone 25-0605. (11404) 600

COPACABANA - Apto. - Vendemosde excelente construçáo sobre -pilo-tis, Edifício Dona Fátima, à esquinade Barata Ribeiro com República doPeru, apto. 404, frente para a RuaBarata Ribeiro, com 2 salas, 4 quar»to. com armário sociais, copa, cozi-nha, quarto e W. C. de criados egaragem. Ocupaçáo imediatí. Pre-ÇO — Cr$ 1.600.000,00, com Crt'.330,000,00 financiados a longo nrazo eCrt 400.000,00 facilitados. ! Informa-
ções e visitas com Sr. FREIRE naIMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Avenlda Nilo Peçanha, 26, sala 702 —Tel. 42-9506, 22-2483.

(11510) 700

EDIF. SEVILHA - Av. Atlantldâ.2516 — Vende-se .apto. com 2 salas,conjugadas,,, quartos, copa, cozinha,banheiro, quarto empregada, area c.tanque, preço CrS 900 mil — entra-da de Cr? 300 mil e Cr$ 600 milfinanciados em 10 anos, tabela Pricever no local con porteiro Miltone tratar.com Miguel das 18 às 22horas — Tel, 27:4645. (00728) 700
COPACABANA (POSTO 5) - Vendoapartamentos com sala, quarto, varan-da, .cozinha e sanitário a CrS ..28p.00Ô,00. Nfio falta agua e entregovaziq. Preço' a combinar. Tratar pelotelefone 46:4.95.. (07795) 700

CIA CONSTRUTORA compra pro-priedade -em ' Copacabana e Ipane-ma. Telefone 42-8683 — MATHIAS
(2823) 700

PÔSTO 4 — Vende-se apartamentcTnõ-vo, com 2 quartos, sala, cozinha, ba-nhelro com box e demal? dependên-cias, multa água; apenas 2 aparta-mentos por andar. Preço base: CrS580.000,00. Area 88 ms.2. Ver no local,à rua Constante Ramos, 89, com o
EPÍiSÍ*- - Detalhes pelo telefone42-6685, das 13 às 17 hs., com sr. José
_____^_ (10958) 700

Copacabana - Avenida Atlântica-vendemos o apartamento, 501 don.« 3388, para entrega em 8 meses. 2salões, 4 quartos com I armários, 2banheiros, copa, cozinha, área de ser-viço, quarto e W. C. de criados è ga-ragem. Preço _ Crt 2.000.000,00 àvista podendo estudar proposta de
r™nqnT%r._rCeiad0- "OBILIARIALEMOS LTDA. à Avenida Nilo Fe
_. _ía: 26, saIa 702 - Tel. 22-2483 -

RUA DONA MARIANA 35 vendemos, ptlmos apartamentos duplex duasBalas três quartos, varandas (qua-tro) em prédio de somente cincoapartamentos, também vendemos 1apr.rtamento de 1 sala, 1 quartohanheiro, completo, cozinha, area,
tânk, "e bho. para empregada, Crí55C.OCO.00 (apto. DUPLEX- Cr$ ., .1.300.000,00) com grande facilidade,
Rurtolí Karter e Cia. Ltda. Avenida
Rio Branco 173 sobreloja 22:6545 e
f2:4635. (11027) 400
BOTAFOGO - Vendê-se 

"magnífico
apartamento,- constando de hall de
entrada, grande livin_, sala de jantar,três quartos, dois tanhelros sociais,
cozinha, quarto e banheiro de empre-
gados, área de serviço e garagem,Vêr à Praia de Botafogo n1 422, apt.702, pela manhã. Tratar . AvenidaVenezuela n° 27, salas 818/22, telefo-
ne 43-8218 — CICA (7541) 400

CATETE — Vendo o apartamento 101da Rua Artur Bernardes n.o 27 a_a-bado de construir de frente com . .CrS 200.000,00 de entrada e o saldoa pagar em 60 prestações de . ,Cr$ 5.630,00 e mais de CrS 1.209,00,inclusive juros pela tabela Price.Ver no local e tratar com ConstrutoraSilva Cardoso Ltda. Rua do Cateten.o 248, telefone 25-0605.
(11405) 500

CATETE - Vendo o apartamento daRua Artur Bernardes n.« 49 com 2
quartos, sala, banheiro, cozinha e de-
pendências de empregadas. PreÇbCr$ 500,000,00, sendo Cr? 200.000,00 deentrada e o saldo a combinar. Tratarcom Construtora Silva Cardoso Ltda.Rua do Catete n.o 248. Telefone ,.25-0605. (H403) S0o

_____ (11504) 700
COPACABANA _ Vendemos aparta-mentos à Rua Assis Brasil, 57' juntoà Praça, Arcoverde, de frente, 3.o eO.0 pavimentos. Excelente constru-çáo, bastante adiantada, hall de em-pregados, 2 salas, 4 quartos, 2 ba-nlieiros sociais, cozinha, quartos eW. C. de criados, área de serviço egaragem. Facilita-se - Preço de CrS
J.500.000,00 por unidade. Tratar nl
3E5SW LEM0S "BA. à Ave-"lda Nllo Peçanha, 26, sala 702 - Tel22-2483 e 42-9506. (11M1) "0v

VENDO ;aptó. com vista para-o mar,a cem metros da Av. Atlântica, naAv. Copacabana esquina de Duvivier
(põstó 2), com todas aspeças defrente, todo pintado a óleo, tendo2 grandes salas com sancas, 4 quar-tos, ¦ jardim de inverno, varanda, 2banheiros com box, copa-cozinha. areade serviço ladrilhada, quarto empre-
ga.dá.. W. C. e vaga na garage. Tel.37:9662 e 52:4622.* "(07780) 700
AV. ATLÂNTICA. - Vende-se-non. 1810, posto 2, apartamento de fun-dos ocupado sem contrato de esme-rada construção, com saleta, sala,grande varanda, 2 quartos, banheiroem cor com box, cozinha, quartoembregada, area serviço,- com finan-ciamento. de' OO* I -longo prazo. Inf.37'.9662-'-e 52:4622, (07779) 700

COPACABANA - Ipanema. Vende-se ou aluga-sp. em-la. locação, apar-tamento de frente, de fino acaba-mento, pertq da 'praia e da PraçaGeneral Osório, composto de gran-de living, 2 .quartos,. banheiro, cozi-nha, quarto de empregada, garageme demais dependências. Ver à RuaGomes Carneiro;' 58, apto. 801. Cha-ves com o vigia.1 Tratar pelo te-lefone 27-3628. (27830) 700
APTO., COPACABANA - Vendo" r.Bolivar, 106, apto, 102, edif. de esqui-na,- c/ apenas 2 por and., ótimo apto.
de frente, 1.» pav. elevado, indevas-
sável, sala, 3 qtos., banh. çoz„ qtode criados área c/ tanque, garagemc/ 2 entradas. Preço ,'Cr$ ,,750.000,0050% á vista,' restante a comfjjnar,
Chaves- c/, porteiro. — Diret. c/ MÂ-
LAQUIAS ROCHA, r. 7 de Setembrn,
65, s/ 21, fone 42-0279/ (5164) 700

COPACABANA - Posto 6 - Vendona Av. Atlântica apartamento com 2
quartos e todas dependências etc. —
Tratar com Sousa Dias na Rua dosAndradas 96, sala 304 — Tel. 43-5377.

(26577) 700
COPACABANA - Vende-se aparta-mento de dois quartos, sala, cozi-nha, banheiro, area de serviço comtanque, quarto e dependências deempregada. Adiantado estado de cons-trução, faltando 5 meses para entregadas chaves. Rua Domingos Ferrei-ra 140, apto. 1004 - Tratar direta-mente com o proprietário, sr. Ni-vardo, pelo tel. 32-1695 até ir horasou à noite. (4918) 700

PRAIA DO FLAMENGO - Frente
para o mar, 2.» and. — Apto. de lu-xo, com 4 quartos, 3 salas com 70ms.2, varanda, 3 banheiros em côr 2
qtos. p/ emp., copa, eozinha, gara-gem. etc Entrega vazio. Preço CrS2.300.000,00, com 50% financiados. Chi-ves a rua Senador Dantas, 20 10»and., s/ 1009, c/ DR. LINDOLFO, tei52-1!)0°- (26546) 900

GÁVEA — Vendemos para entregaimediata, com apenas CrS 350.000.00de entrada e CrS 750.000,0o em 15anos luxuoso apartamento de esqui»na_de frente, sobre pilotis. tendo, 1saião, 3 bom, quartos, grande cozi»nha, dependência de empregada, __•rage com box e entrada privativa, Sr-mários embutidos, prédio de 3 pavl-mentos com elevador. Ver à RuaRaimundo Magalhães. 14, apto IM- Chaves com o porteiro. Tralar naImobiliária Lemos Ltdn. _ Av Ni-
__ lt .anlVL_a!a m ~ Telefones22-2483 - 42-9506. (H507) 1001

VENDE-SE o apto. novo, à praia doFlamengo, 100, esquina de FerreiraViana, ed. Guarablra, o apto. n» 210,de fundos, c/ 2 grandes salas conjs.,2 quartos, sendo um com arm. embu-tido, banh. completo com box e arm,,cozinha e copa com arm. emb., quar-to e banh. de empr., área. Preço 150mil cruzs,, sendo 290 mil financiadosem 18 anos e o restante a combinar.Chaves com o porteiro, sr. Rabello,e tratar pelo te), 43-6350. (4943) 900

Av- EPITACIO PESSOA 1576 - Ven»de-se apartamento ocupando todo o
ririü.'Vi0"rfr^.te para a Laü°a Ho»
?„T de Fieltas' acabad0 de «oni»truir, com duas saIaSi 3nheiro completo, copa, cozinha, quar-to e banheiro de empregada, tanquee garage. -Ponto final do lotaçãoLins-Lagoa. Pagamento parte finan-ciado parte facilitado. Tratar Traves-» ,0u^d0'- "i «la 601 _ Dr. Bi.»uni. chaves com o porteiro. Inf.tel. 26-2320 ou 26-6217.

(25496) 1001
BARRA DA TIJUCA-Grande opof-
nr_i1_,.?• 7ende.m"Se 2 ótimos lotes,próximos da praia. Negócio urgente.Terrenos magniflcamente localizados,prontos para construção. Tratar naRua Debret 23, 11» and„ sala Ul!'15-.Tel 42-8271. '(30888) 100?

Glóoria
FLAMENGO - Vende-se apto., praiaFlamengo, 39.., ocupando todo andar(400 ms.2), acabado' de construir. Verdiariamente com o porteiro. — Tra-tar ri'-i do Rosário, 84, sala 701 tels2.-4393, 43-1647. (24867) 900

POSTO 6 — Rua Joaquim- .Na.uco
esquina de Bulhões de Carvalho.
Vendo apartamento de quarto esaia sejfaraflòs,1. para entrega em
agosto próximo. Tel.: 42-7223 com
o sr. Carlos. (11193) 700

Copacabana
COPACABANA — Terreno —
Vende-se, Bairro Peixoto, juntoá praça, ótimo terreno de 18 x 30,
bem localizado. Preço Cr$. ..
3.000.000,00. Trata-se diretamente
d proprietário. Tel.: 22-0022.

(9499) 700

BOTAFOGO - Vendo à Rua
Heál, Grandeza, 207 — apar-
lamento 503 de frente (Du-
plex), com sala, quarto, ba-
nheiro completo e cozinha,
com armários embutidos
Vazio — Ver no local, chaves
na loja. Preço Cr$ 370.000,00
sendo, Cr$ 150.000,00 à vista
o restante a prazo. — Tratar
telefone 25-8299.

(34308) 400

COPACABANA - Travessa Escadi-nhas Saint Roman, 5, apto. 302.Proprietáro vende excelente aparta-
mento de frente, composto de sale-ta, salão, 3 grandes quartos, banhei-
ro, cozinha, dependências de em-
pregada e grande área externa. Pre-
ço 800 mil cruzeiros, modo de pa-
gamento a tratar. (24793) 700

COPACABANA - Apartamento -Vendemos no Posto 6, Avenida Co-
F.iC^I?h'B(,eSCIUl?la de Av- RalnhaEUzabeth 8.» pavimento de alto luxoem todos os detalhes. Garagem, 2
i , „ 4 9«°rtos, 2 banheiros, copa,

_?_Íh_\2 ^S1108' W- c- de """losgrande área de serviço. Preco Cri2.800.000,00. Maiores detalhes n„IMOBILIÁRIA LEIGOS LTDA à AvNllo Peçanha, 26, sala 702 — T_ i22-2483 e 42-9506.' (11502™™

COPACABANA - Rua Sá Ferreira— entrega em dezembro, qto. e sa-la conjugado, banh. e Kit. Cr$15.000,00 nas chaves; 15 prestaçõesde Cr$ 2.000; CrS 80.000, financiadosem 10 anos, prestaçóes de CrS ....
J.147,80, após as chaves e CrS '....
125.000 a combinar, Tel. 26-2649' 

... (25470) 7C0

APTOS., COPACABANA - Vendo
prontos e novos, à 'r, Sá Ferreira, 152
No 8.° pav., frente e fundos, c/ 3
qtos., sala, etc. ótima construção eiluminação. Ver a qualquer hora c/
porteiro. Preços Cr$ 880.000,00 e Cr?
780,000,00. — Tratar c/ MALAQUIAS
ROCHA, r. 7 de Setembro, 65, s/ 21
Tel. 42-0279. (5163) 700

f.Ii<_yEIR^ i.AMPOS 164 - Vendo
só _imPl0, ína de trução Cr$20.000,00 de sinal; Cr$ 30.000,00 naescritura: Cr$ 50.000,00%m o_Ui.ro e
?__,__ em Preslac°es de CrS 5.000,00 ou a combinar tem 2 quar-tos, sala e dependências. Tratar comConstrutora Silva Cardoso Ltda Ru_do Catete 248, tel. 25-0605

(11406) 700

VENDE -SE a casa à rua Alfredo
Chaves 53, transversal à S. Clemen-te em frente à rua Conde Irajá.Tem 4 quartos, 3 salas, garage, etc.Preço único Cr$ 1.250.000.00, tendo
60. financiados. Informações 37:1270
das 9 às 11 horas. (05941) 400
VENDO APTã 304, rua~L_uro~MÍ_T-
ler (entrada Túnel Leme), quarto, sa-la, varanda, cozinha e banheiro. Pre-
ço 350.000,00, com 60c_ financiados. —
Trata-se telef. 37-3051. (27831) 400

TERRENO — Vende-se de 10x28,30
direita, no começo da Ladeira Ta-bajaras 274, c/ magnifica vista, ga-barito de 5 pavlmentos. Tratar dire-tamente com o proprietário pela ma-nhã, ou das 19 horas em diante.

Tel. 22-8119 (07623) 700

BOTAFOGO - Vende-se em
final de construção, paraentrega imediata, os ulti-
mos confortáveis apartamen-
tos com 2 salas, 2 quartosamplos, banheiro completo,
copa-cozinha e dependências
para empregada. O edifício
tem somente 4 pavimentosservidos por elevador e tô-
das as suas dependências sem
exceção, recebem luz e ar
diretamente. Peitoris, soleiras
e hall principal em mármore.
Fiorões e sancas de gêsso nos
principais cômodos. Preço
CrS 750 mil — Sinal Cr$ 300
mil facilitados e o restante
financiado em 15 ou 20 anos.
Ver e tratar à Rua Real Gran-
deza n.° 59 "Jardim Monte-
vidéu", com o Sr. NUNES.

(25376) 400

VENDE-SE EM COPACABA-
NA — 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. 3dormitórios, sendo um duplo,
2 banheiros completos sendo
um nobre revestido de már-
more italiano, closet, copa ecozinha completas com arma-
rios, piso em São Caetano,
área com tanque revestida deazulejo e piso em São Cae-tano, quarto e banheiro paraempregada, vaga na gara-
gem. O apartamento recente-
mente foi inteiramente pinta-do a óleo, com sancas, nichos,
vitrinas, guarda-louça com
portas^ e espelhos, consoles
em mármore estrangeiro, am

vei no Posto 4 _4 em luear ult- o
SvfmSt™ RU^ S 2pavimentos, por 1 milháo e 200 milpagamento o mais fácil _ Eng. TITOLIVIO vende com jardim, 2 vi andas
pS5 Mma yista' 3 "««'os, salso,'
em S°'m!!\de slm°5°' banheiroem cor com box separado — Po_.
56.-64V3.ta «» hora - Telefone3.-B436 — 42-1769 — 57-9074.

(10563) 700

COPACABANA - Com apenas Cr$70.000,00 de entrada, vendemos àTuaPompeu Loureiro apartamento emconstrução adiantada, composto de 2salas, 4 quartos, 2 banheiros, copa-cozinha e dependências de empre-gada. Financiamento dc Cr? i658.000,00 cm 15 anos e o restante
JnUlto facilitado. Tratar com EMACOLTDA. Rua da Assembléia 51 sobre-loja grupo 201-. Tels. 42:5531 e •42:B2°5. (07820) 700
AVENIDA ATLÂNTICA - EdifícioPrelúdio. Junto ao Copacabana Pala-ce, vende-se maravilhoso apartamen-to 1202 com todos os requintes deconforto, moderno, inclusive ar re-írigerado. Ver ao incal e tratar como sr. Lima, 43:7174. Entrega em 60-90 dias. Preço Cr$ 2.800.000.00.

(10308) 700

COPACABANA - Vendo
apartamentos novos para en-
trega ém 90 dias à Rua To-
neleros> 138, lado da sombra,
edifício ' sobre pilotis, todo
ajardinado a partir de ....
1.300.000,00 com 50% facilita-
dp e 50% financiado em 5
anos, constando de hall, jar-dim de inverno, 2 salões, 4
dormitórios com armários. 2
banheiros sociais, e amplas
dependências de empregadas
e garagem; Tratar à Av. Nilo
Peçanha, 12 — 8.".-, sL 801/3-- Fone: 42-5737. Corretores
no local todos os dias.

.. (37600) 700

COPACABANA — POSTO 4 -
No mais aprazivel e pitoresco lo-
cal de. Copacabana, á 50 metros
da rua Anita Garibaldl, junto ábela praça Edmundo Bittencourt— em local 100 % familiar — Rua
com recanto magnifico paru di-vertimento das crianças de pou-
quissimo movimento, sem ruidos,
poeira, «te, Vendo apartamento
de frente, em novo, belo e dis-
tinto Edificio, recém-concluido,
com apenas 3 pavimentos, csplen-
dlda garagem no subsolo, com
entrada e saída independente —
Amplos reservatórios dágua —
Condominlo já instalado e muito
econômico, com: - Esplêndida sa-
la-Iiving, pinturas a oléo e san-
cas — 2 amplos dormitórios —
bainheiro completo com box, lou-
ça porcelanizada, pisos em mosai-
co, etc. — Magnifica e bem ilu-
minada cozinha — quarto e ba-
nheiro para criados, com entra-
da independente. — Valor inciu-
sive garagem — Cr$ 750.000,00 —
parte a vista — parte facilitada
e financiamento de 5 anos — Di-
retamente no local — Rua Mães
tro Francisco Braga, 533 — apar-
tamento n. 201 — com o Sr. Na-
varro - Tel.: 32-9191.

(38275) 700

FLAMENGO - Rua SenadorVergueiro, 174 — Vendo aparta-mento com 2 ótimos quartos, boasala, cozinha, banheiro com box,area com tanque e _ep. comple-tas para empregada. Preço espe-ciai com grande facilidade e fi-nanclamento. Aos domingos aten-de-se no local das 9 às 12 horas.Tratar com Averbuck. Tels.32-9449 e 42-8452." 
 (5084) 900

GLORIA - Vende-se apto. de frentec| sala, quarto, cozinha, banheiro etc.renda anual 36.000,00. Ver na rua-
F.ndídl__,_íendes m - Trat8r pelotel. 47-0202. (60fi6) Pim

FLAMENGO - Magníficos apar-tamentos de frente, com saleta
(3,10 x 2,00 m), sala, 2 quartos,dependências, em ótima disposi-
çao. Ver no local á rua Senador
Vergueiro n. 207 e tratar na In,
corporadora Imobiliária Mazza
Ltda. — Rua da Assembléia, 67,
30. Tel.: 42-8070. (37465) 900

VENDE-SE vazio, apartamento devestibulo, sala, de jantar, dormitó-no com armários embutidos, cozi-r.n_, quarto de banho completo, cor-redor e varanda. Rua Taylor 39, 2<>-andar - Cr$ 300.000,00 a vista e 139mil em 7 anos. Aceita-se propostapara permuta ou aluguel. Para vermarcar hora pelo tel. 28-2612
(11290) UOO

EDIFÍCIO PABIMA _ Rua CândidoMendes 101 - Vendemos o aparta-mento 401, de frente, com sala, quar- -
to separado, banheiro completo, co-zinha, área de serviço com tanque •
.! /c ,e,mAPre,g»a_a- Ver "o local ho-Je, das 14 às 17 horas, com o sr. Má-no, tratar na "Balmeida, Imobiliáriae Comercial Ltda." _ Av. ErasmoBraga 299 - Gr. 501 - Tel. 52-2868

(11474) 1100

FLAMENGO - Grande oportunida-
de, p, entrega imediata, vende-serégio apt. de írpnte, fronteiro ao mo-numento do Alte. Barroso na Praiado Russei, t. terraço envidraçado,1 dormitório, sala, banh.. compl. co-zinha e W. C. de empreg. Preço 500mil, entrada 300 mil, restante a com-binar. Maiores- detalhes, Dr. Fran-co, tel. 52:2764, a partir de 2." fei-ra. (06003) 900

Grajaú
GRAJAU — Vende-se casa (entre-ga vazia): 2 pavimentos, 3 quartos, Xsalas etc., área e abrigo para carr»~— Rua Itabalana 117.

(25572) 1200-

™P,ApCABANA _ VendT_e~0^
Fai m,!LCarValh0 n° 619 <a"tlgo181). magnficos apartamentos, parapronta entrega de frente fino aca-
quartos, banheiro c| box, cozinha, de-pend. empregada, abrigo pi automóveis etc Ver c| porteiro ar. jSS
T___a°rÍP*#_ «I,«nanclamraT^:Tratar c| C. Moreira fone 47-2553

(25426) 700

Av- ATLANTITICA P. 6. Vendo apt.'
çom ou sem mobília, Ed. Novo, si-tuaçao privilegiada, c. saleta, ótimasala c. varanda, 2 bons dormitórios,ampla coz. bro. c. box, dep. deempreg. e garage. Valor inclusivelustres, espelho e cortinas, 650.000,00,Condições a combinar. Tel. 57:4008.

(06064) 700

A?PNCASBAHNV Venude-Se aPtos" naav. N. S. de Copacabana IM, sendo
n____J qu(Ttfs' 1 Mlao com 52m2, ba-nheiro social, copa-cozinha, dependencias de empregada, garage e 2 de2 quartos, sala, banheiro, cozinha cdependências de empregada, íste edi-ficio acha-se situado em frente aoLido, tratar Av. Pres. Wilson 210 -4". sala 406. (11347) 700
COPACABANA _ Vende-se co^íá-vel apto. vazio à Rua Ministro Vi-\eiros de Castro 79 constando de 3quartos, 2 saias, banheiro e demaisdependências. Tratar Av, Preside,te Wilson 210, 4». «ala 406'-nlfeUr«~te- (11349) 700
COPACABANA - Vende-se aparta-mento de luxo, totalmente pintado aóleo com sancas cm todas as depen-dtncias, composto de saleta, grandesala com living, 3 amplos quartos, ba-
cor «mT 

b°f-ueín_louça inS-^sA de
. rf.n?.,'3 c,02lnha' área c°m tanquee dependências para empregadas. -Ver áBua Santa Clara 112. apto. 102" 

!.«•,-. com ° Proprietário telefo-

PARA ENTREGA DESOCUPA-
DO —. Apartamento de fundos, àRua Santa Clara (em Edificiode esq. com Av. Atlântica),
constando de: Hall, ampla sala,
çom cerca de 40,00m2, 3 quar-tos, banheiro completo, cozinha,
quarto e dep. de empregada. —
Preço: Cr$ 1.000.000,00 com 50%financiado. CIVIA — Travessa
Ouvidor, 17-2.o (Seção de Ven-das) Tel.: * 52-8166, de 8,30 às18,00

PARA PRONTÃ~~ENTREGA —
Apartamentos vagos à R. Tone-leros, lado da sombra, de fundos(dando para um amplo Play-Ground) estando a construçãomais próxima a cerca de 25,00m.,constando de: Saleta, 1 sala, 3quartos, armários embutidos, ba-nheiro completo com box, cozi-nha, quarto e dep. de empregadae garagem. Preço: Cr$ ....850.000,00 a CrS 885.000,00 comsinal de CrS 120.000,00, parte fi-nanciada em 5 anos e parte fa-cihtada CIVIA - Travessa On-vidos, 17-2.o (Seção de Ven

COPACABANA -Vendemos
apartamentos de frente, com saia
e quarto separados, á rua Minis-
tro Viveiros de Castro, esquina
de Belfort Roxo. Entrega em 10
meses. — Tratar á Incorporadora
Imobiliária Mazza Ltda., Rua da
Assembléia n. 67, 3o andar. Tel.:
42-8070. (37466) 700
COPACABANA--Posto 6--
pertoda praia, entrega em 30
dias, últimos dois aptos, de
luxo, 2 salas, 3 quartos, arma»
rios embutidos, todas depen-
dencias, banheiro em cor, pin-turas _ olèo, áreas azulejadas,
acabamento de luxo. Predio
sobre pUotis com play-ground
e garage subterrânea. Preços
de oportunidade a partir de:
860 mil cruzeiros/ visitar no
loeal: Av. Rainha Elisabeth,;.
685, Edif. "Viviane". Tratar
diretamente com os incorpora-
dores "Emerco" Ltda., Rio
Branco, 151, Fones 22-7102 e
42-5836.

(5,54) 700
OPORTUNIDADE - Para en-
trega èm 30 dias os últimos

,...,  ,,_,. 3 apartamentos do magnífico
íloo TeI': * 52'8166, de 8,3° às Edifícfo Eleonor, Av. Copa

COPACABANA — Vende-se no
Edifício Vista Alegre à rua Santa
Clara 313 o apto. n.° 806 ou 807
inteiramente novo com sala, li-
ving, quarto, banheiro social, co-
zinha, área com tanque e depen-
dencias dc empregada. Preço CrS
480.000,00. Sendo Cr$ 150.000,00
financiados a 15 anos e o restan
te a combinar. As chaves no lo
cal com o porteiro demais escla-
recimentos telefonar 47-4541.

(19946) 700
AV. ATLÂNTICA - Edifício
Cannes. Vende-se pelo sis-
tema de construçãc por ad-
ministração, extraordinários
apt°s„ com 2 salões de fren»
te p/o mar, 3 quartos de fren»
te para a Rúa 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
pilotis na Av. Atlântica, 416

APARTAMENTO - Novo - Flamen-
go — Vendo, no edificio Guarabirj,
esquina da praia do Flamengo comFerreira Viana, o apto. 906, no 9» pa-vimento, com todas as peças de fren-te para rua Ferreira Viana, mas, .omlinda vista para o mar, constante desaleta, sala dupla, 3 dormitórios, to-dos com armários embutidos, ba-nheiro completo, copa-cozinha, quar-to de empregada etc. Preço 900 milcrs., sendo 500 mil a vista e os res-tantes, em 18 anos, em prestaçõesde apenas 4 mil crs. mensais. Cha-ves hoje, domingo e segunda, das2 às 5, na entrada do edificio. Cor-retor UTINGUASSU, Rua da Assem-bléia 104, sala 511, fone 32-6442.

(25379) 900

GRAJAU — Vende-se magnifico apar»tamento de frente e vazio em rilasossegada onde ha multa condução.Rua Alexandre Calaza 54, tratar noaPt0- 301- (25381) 1200
GRAJAU — Engenho Novo — Vende-se lindo prédio, moderno e elegantede construção esmerada, tendo gara-gem, quintal, 2 salas, copa, cozinha,três quartos, ótimo banheiro. PrecoCrS 1.000.000,00, aceitando-se ofertas'Facilita-se o pagamento. Próximo áRua Barão do Bom Retiro. Rua calça--da. Muita condução. Tratar na OR.-GANIZAÇAO TÉCNICA ImÓbILIA:RIA NORMA LTDA. Rua do Carmo.71, andar 8"., salas 801 e 802.

FLAMENGO - Vende-se apto. nobloco B do Ed. Mame à Praia doFlamengo 82, constando de 2 salas, 3
quartos, banheiro, copa-cozinha o (ie-
pendências de empregada. Tratar AvPres. Wilson 210, 4o, sala 406.

(11350) 900

Ipanema

MORRO DA VIUVA - Apto. frente,novo, salão, 3 quartos e dependeu-
cias. Entrada 500.000,00. Tt^fones57-6503 - 43-1981. (25575) 900
ENTRADA 100 mil cr$ vendo ou alu-
go apto,, hall, sala, quarto 18 mts.,cozinha, fogão 3 bocas, banh. arm.embut. Financ. p| Lar e facilidades— Ver R. Senador Vergueiro 106apto. 201. Tel. 57-4726.

(6068)900
FLAMENGO — Vendem-se õs
apts. 301 e 1202, da rua Marquês
de Abrantes n. 37, com ampla sa-
la, quarto, banheiro e kit. Tratar
no Banco Auxiliar da Produção
na Travessa Ouvidor, 12. Telefo-
nc 52-2220. (H413) 900

_~ . _. . _..„'..- grande sala, jardim de'inverno, dois
O VUStaVO SampaíO, 211. Ven-lamPlos Quartos, copa cozinha, quar-
das diretas corri os Construto-t0-íe e.m^è!lã.os **_ em edifício
res e Incorporadores IRMAOS
DUÉK LTDA., à Rua 7 de Se-
tembro, 66, 7.« and. Telefs.:
42-9543 e 32-8641.

700

no 43-5726. (11346) 700
COPACABANA - pã_'to 2 _ Vende-se apartamento simpático, com gran-nn c4li 1 _,,._.___ _.„ _ .**de sala, 3 quartos grandes, 2 terra-„.„„ .. . ¦ " w»"»'". .ranoes, _ terra

PIOS e dlVerSOS gUarda-rOU-Kos' banheiro de cor completo cr
pas, forrados com espelhosgr^
em cristal e portas adornadas
com motivos em vielle doru-
rc. Completamente atapeta»
do. Pode ser habitado ime-
diatamente por família domais alto tratamento. Ver
diariamente no local e tratar
pelo telefone 52-6224.

(37804) 700à

18,00.

PARA ENTREGÃEVIEDIATA -
mimo apartamenU. de frente, la-do da sombra, constando de: Hall,2 salas, varanda, toilette, 3 quar-tos com armários embutidos, ba-nheiro completo, cozinha, quartoe dependências de empregadas e
gemgem. Preço: CrS 1.100.000,00
com CrS 600.000,00 financiadoem 5 anos. CIVIA — Travessa

COPACABANA - Construção adian-tada, ed. Bretagnc, Rua Barata RI-beiro 38, esquina dc Belfort Roxo -Lido — apto. de frente, qto. o salaseparados, banh., coz., jard. inver-no. Cr? 120.000. entrada; CrÇ 60.000
. como o comprador, quiser; CrS 53.000

IPANEMA — Vendemos a cxcelent»residência da rua Paul Redfcrn, 32,
pertinho da praia, do Bar 20 e doJardim de Allah, vazia, com 2 salas,4 quartos, demais dependências com-
pletas inclusive garagem, e mais um
3." pavimento, com 3 quartos e grandaterraço. Teto de lage; não precisa re-
íermas. Preço Cr$ 1.850.000,00, tendoCr$ 1.000.000,00 financiados em 10 anos.A vista, vende-se com boa redução.'
Chaves, por favor no n." 35 da mes»ma rua. — Tratar na ORG. IMOB.DR. GABRIEL DE ANDRADE, Almte.1Barroso, 90, s/ 815. Tels. 42-9777 a"22-2931. (5972) 1300:

IPANEMA - Edif. em centro
de terreno, R. Barão da Tor-
re, 42, próximo à Praça Ge*
neral Osório. Vendemos mag-
nificos aptos, em construção,
compostos de vestibulo, "li-
ving", 3 quartos, banheiro
completo com "box", copa-co-
zinha com 2 pias, area de ser-
viço com 2 tanques, quarto t
banheiro de empregada com"box", ou sala e 2 quartos, c|
as mesmas dependências. —.
Construção já na terceira la-
je. Apenas 4 aptos, por an-
dar, todos de frente, inteira-
mente indevassaveis. Acaba-
mento de luxo. Elevadores
servindo a apenas 2 aptos. p|andar. Escritura mediante o
pagamento do sinal de 10 porcento. Propriedade e constru-

SÃO CONRADO — Vendo!Ção da Empresa de Constru-

Gá v ea
VENDE-SE ótimos apartamentos de

residencial de luxo. Preço ' CrS780.000,00. Ver à rua Araucária 159apartamento 203 é 204. Informações
37:1220 das 9 às 11 horas.
SAO CONRADO - Magníficos ter-renos planos, prontos para construir
junto á praia, vendem-se a longo
prazo. Tel. 32:1819. (11033) 1001

cabana ROÍ .nnct.n.o Aa c_ ,la entrc«a das chaves 30 prestaçõesi-udna, oa, constante de sa- a. crs 4.867,50. Tot.i c.$379.12500lao, jardim de inverno, 2 scm -ur°s - Tci. 20-2649.
quartos com armários embu-' ,2547I) m
tidos,
nheiro completo em côr com

orando vnronAo ho !C°PACABANA - Baratlssimo -Rranue varanda, ba- vendo a Rua sá Ferreira. 2 aptos.

box, grande cozinha, área deserviço, quarto e W.C. de em-
pregada. Absoluta claridade
em todas as peças, indevasOuvidor, 17-2.0 (Seção de Ven- sáVel. Preços a nartir dP Tr*das). Tel, • 52-8166, d, 8,30 às 640.0Óo7o ' 

Cond^e/ d. 
"

geminados por Cr$ 420.000,00 de qtoe sala conjugados, banh., Kit., sen-do, pelos dois: Cr$ 150.000,00 dc cn-trada, Cr$ 34.000, a combinar, 12 pres-tações de CrS 3.000; Cr$ 40.000 na en-trega das chaves, cm dezembro, eCr$ 160.000 financiados cm 10 anos,
prestações de CrS 2.300,00. após aentrega das chaves. Pelos dois sain-do a CrS 210.000,00 cada. Tel. 26-2649

junto ao Largo de São Con-
rado, do lado da Igreja, no

ções Gerais S. A. — Vendas
exclusivamente com "Emaco"

prolongamento da Av. Nie-iL,da., Rua da Assembléia, 51
meyer lote de 20 x 33 pron- sobreloja, Gr. 201. Telefones:
to para construir. Preço: .... ,¦ 42-5531 e 42-8205 ou no Io»
520.000,00 com financiamento. !calc '"d-ive aos domingos o
Tratar com Mattos pelo fo
ne: 42-5737. (38191) 1001

feriados. Tel. 57-2105.
(36868) 1300

IPANEMA — Vendo magnificoGÁVEA — Terreno — Vendemos no!Gávea Parque, com entrada pela cs-;apartamento, de frente, com en-trada da Gávea n° 142, em loteamcn-l trada, 2 salas, com varanda deto selecionado, um lote com "80m2,1 mármore, 4 quartos, sendo auetendo 30 metros dc testada. Todas!Um de frente pode sir usado co-as obras complementarei estilo con- ¦_,. «_fi. V l_,,i._V. ° ,cluid_s, poden.o construir imediata- jm° 
S„a' % *¦"**-* .°Pa- coz "

mente. Grande parte dos lotes já tem ?"?• "?•'• } redlo pronto, em pi-
(25469) 7(Ü residências habitadas 011 em ía<:p de;l°''s- Ver á Av. Epitacio Pessoa,

,,.,...,,,, conclusão. Preço Cr$ 500.ooo.oo com798, com o porteiro e tratar dl-
e O Sal- •>VEJV.DA ATLÂNTICA — Praça facilidade r. pagamento. Informa-'retamente com o proprietário, sr.

(.„,,,,,,,,,. .,. 1 gamento: Sinal Cr$ lOO.QOÓr ' ,: "t!
U to "~ «Par- — 50% financiados e o sa
«ia "m^SSrtÜM*» a «"«binar. Ver no MJUflJj^

tar Av Rio Branco 9. sala 311 com

:^s___r^___^: ™ '•» ar.«___-_! «pt *_<*3_ _S -3___us
ótimos apartamentos ns. 503 e 601 daRua Siqueira Campos 210, com sale-ta, sala, 3 quartos e demais depen-dencias. Preços 650 e 600 mil cruzei-ros, tom flnanclamenlo. Chave» e!o porteiro. Tel. 37-2765.

(25581) 700

42-9506. (37467) 1300

;,,, f„,i_in mi-irl ¦ ', 
,f,"" i 

¦"-'"""» «vuii.u ... .nivn-i"s »'»., r fisi;;.:, ..n.-«. r-m,i.u..n (11503) 1QQ1 IPANEMA - Vendce a R. Nas-
ermTOdnahaga?aUgaem. fcSeS? 

~ Av' Atlântica 2634, ésq.K.>-*** ™ «*««- o^NDE-SE terreno rua Marquês« ^527 _ para entreg em
1.250.000,00 com CrS 700.000,00financiado em 15 anos, juros de
10% a.a. CIVIA - TravessaOuvidor, 17-2.o (Seção de Ven-das). Tel.: • 52-8166, de 8,30 às
WQ •- (38013) 300

fie Sta. Clara - Tels. 57-3606isr- Carlos-
e 57-0383 (aberto todOS os!COPACABÃNA - Vende-se aparta-
dias inclusive aos domingos ejS^.Vo^ .SEMBEíeriados das 9 as 22 horas). Motlvo de ai«*n.ia - sito à Rua

__._(___ -_n_i:Pompeu loureiro — Tratar tel
\091P4), 700137-0981. (06131) 700

(10200) 700 São Vicente frente 20 metros — IM
201, 103, 203, 403,

404, con.tando de vestibulo
area total 1.000 metros quadra- > bom qto. banheiro c kitch. a co-
dos, gabarito seis andares, faci-moçar de 270.000.00. c. entrada dt
lidade de paramento sem inter-1'50 P1"* ° restante, em 12 mesei

___S_fr___SSfl di"lamen,CÍoP°òSca?.aeC,rtag. S\" _& „fcinclusive domingo. jres> u0 ,. 603i te]cione ^mu e.
(10939) 1001, o sr. Lima. (10310) 1300

í
__________Bt

[SiS. _. s
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IPANEMA— Rua-Joanna Auge-
lica n. 31 — Entre Av. Vieira
Souto e Rua Prudente de Moraes-- A 30 metros da praia — Pre-
«lio sobre pilotis c/ elevador e só-
mente 1 apt. por andar. Vende-se
fipt. de frente composto de vesti
bulo, 2 salas, j. de inverno, 3
grandes qts. c/ armários embuti-
dos, 2 banheiros em côr c/ box,
copa-cozinha c/ armários, area de
serviço, toda revestida de azule-
jos c/ 2 tanques, qt. p/ malas e qt,
e banheiro q.i box p/ empregada.
Preço Cr$ 1.570.000,00. Para en
trega em 14 meses. Tratar com
Mello de Araújo & Filhos, Ltda
á rua México n. 98, 9o andar. —
Gr. 908. Tel.: 42-8885.

(836) 1300
IPANEMA — Rua Nascimento
Silva — Perto da Praça N. S. da
Paz — Vendem-se ótimos apts.
de frente, c/ vestibulo, 2 amplas
salas, 3 grandes quartos c/ arma-
rios embutidos, 2 banheiros em
côr c/ box, ótima copa-cozinha,
area de serviço c/ 2 tanques, qt. e
banheiro dé empregadas. Prédio
de 4 pavimentos sobre pilotis, c/
elevador e somente um apt. por
andar. Acabamento de luxo. Para
entrega em 16 meses. Preço CrS
1.400.000,00. Tratar c/ Mello de
Araújo & Filhos Ltda. á rua Me-
xico n. 98, 9o andar, grupo 908. —
Tel.: 42-8885.

(838) 1300
IPANEMA — R. Nasc. Silva 84— Vende-se último apto. frente,
final de const., para entrega 120
dias, serv. com elevador, incine-
rador, com saleta, sala, 2 qts.
banh. compl. com box em azu-
lejo de côr, coz., dep. empreg.,
irea revestida de azulejo e gara-
gem. Com 50% financiados. Tra-
tar com J. Constantino. Av. Rio
Branco 81-11.° — Sala 1.107.
Tels. 23-2609 e 23-3218.
__ (7539) 1300
IPANEMA — Vende-se pequeno
apt. de frente no ultimo pavimen-
to, composto de ótima sala, gran
de terraço com mais de 50 mts.
quadrados, amplo qt„ banheiro c/
box e pequena cozinha. Acaba
mento de luxo. Linda vista para
a Lagoa e para o mar. Rua Nasci-
mento Silva e perto da Praça N.
S. da Paz. Preço Cr$ 470.000,00.
Para entrega em 16 meses. Tra-
tar c/ Mello de Araújo & Filhos*
Ltda., á rua México n. 98, 9° an-
dar. G. 908. — Tel: 42-8885.

(837) 1300

LEBLON — Vendo, na av. Afranio
Mello Franco n.° 37, oi apartamentos
ns. 104 e 301, com sala, quarto, ba-
nheiro e cozinha. Preço 330 mil cru-
zeiros e 270 mil cruzeiros com íacili-
dade de pagamento. Ver no local aci-
ma e tratar com HUGO CINTRA, av
Rio Branco, 128, 15.», sala 1513, telef.
52-7660. (7832) 1500
LEBLON — Av. Ataulfo de Paiva,
1335, apto. 701, de frente, 7.» andar.
Vendo ou troco por uma casa em
Jacarèpaguá, o apartamento tem 2
quartos, sala, cozinha e banheiro de
empregada, em edifício novo de Ro-
nald, final de condução, pode ser
visto a qualquer hora, entrego va-
zio. Tratar à Av. Antônio Carlos,
213-A, no cartório com o sr Cor-
rêa. (2.4.4) 1500
LEBLON - LUXUOSO APTO
FRENTE — Vende-se no ult
andar do MAJESTOSO EDI-
FICIO "SIMOGÉR" de 4
pavts., recém-terminado, ain
da não habitado, à R. Aris
tides Espinola 49, quart. da
praia, L. da sombra, sô-
bre pilotis de mármore,
(Único no Leblon) com
magnif. entrada de agrad.
ambiente. TODO MATERIAL
DE 1». PINTURA A OLEO
Contém: Vest., 2 salas, J. de
inverno, galeria, 3 dormts.,
banh. nobre em côr, toilete
soe, copa, coz. e depends.
compl» de empreg. (Var. arm.
embutidos). ACUA PRÓPRIA
ABUNDANTE. Cr$ 1.475 mil.
c/ facilid. a combinar. EN-
TREGA IMEDIATA. Ver c/ o
porteiro sr. Geraldo. Tratar
diret. c/ o propriet. no local.

(22999) 1500

IPANEMA - Jardim de'Allah — Entrega em 60 dias.
Não deixe de visitar os
apartamentos 301 e 401 do
Ed. Ocapema, à Rua Visconde
de Pirajá, 631. Situação ini-
gualável èm esquina de 3

. ruas, com todas as peças so-
ciais de frente e indevassá-
yeis. Vista maravilhosa para
o Leblon, Jardim de Allah e
Lagoa. Preços excepcionais,
com facilidades e financia-
mento. Tratar com a proprie-
tária, IMOBILIÁRIA CALI-
FORNIA LTDA. Tels. 32-6366
e 52-1210. (33795) 1300
IPANEMA — Por CrS 350 mil so-
mente vendo o novo apto. 405 à
rua Alberto de Campos 51 com 2
ótimos quartos de 12,00 m2 cada um,
saleta, cozinha, banheiro e garage.Financiados CrS 150. mil em 10 anos.
Água abundante. Prédio tem eleva-
dor. Tratar com o porteiro sr, João,
íutorisado pelo proprietário.

(06006) 1.300
IPANEMA — Vendo o apto. 407 da
Av. Henrique Dumont 85, no largo
do Bar 20, de quarto, com 5,40 n 3,
sala de 15m2, banheiro, cozinha e área
com tanque. Ver 'no apto. sábado e
domingo das 13 às 18 horas com o
proprietário. Preço 390.000,00 com
parte financiada. (25498) 1300

instalações e pequena área de ser-
viço com tanque. Ver e tratar Rua
Ribeiro de Almeida 2 (esquina de
Laranjeiras) apartamento 7 — Não
tem financiamento. (25407) 1400
LEB0ON — Terieno — Vendo esplen-
d'da área plana, de 70 x 400, com

TERRENOS INDUSTRIAIS em fren-
te à Estação Del Castilho, Avenida
Automóvel Club, vendemos áreas pa-ra indústria com desvio de Estrada
de Ferro (possibilidade) tendo até
500m frenet para Estrada de. ferro,
para Industria Pesada, facilita-se o
pagamento a longo prazo. Rudolf Kar-
ter e Cia. Ltda. Avenida Rio Bran-
co 173 sobre loja. em frente à Ga-
leria Cruzeiro, tel. 42:4635 e 22:6545.

(11019) 2.400
PRÉDIO PARA INDUSTRIA - Ven-
demos ótimo prédio para indústria
situado no centro da zona industrial— Para maiores informações — Er
nesto Burrowes Ltda. à Av. 15 de
Novembro 804, 4.» andar — Telefone:
4484 - Petropolis.

(00581) 2400

2.° Caderno

Tijuca
SAENS PENA — Prédio — Vende-se
ótima residência de 2 pavimentos c|
4 quartos, saleta, sala, copa, cozinha,
dependências de criada e garage. To-
da pintada de novo entregando-se
com telefone gás etc. Acha-se vazia.
Para ver Rua dos Araujos 5, casa 34
(não é vila, linda rua particular).Tratar com o proprietário no local.

(9527) 2500
ATENÇÃO — Vende-se apartamentos
na Rua Moraes e Silva, 97, com 2 ou3 quartos, 1 ou 2 salas e demais de-
pendências. Em edifício sóbre pilotiscom vaga para carro, incinerador eelevador — Construção bem adianta-da, ver e tratar no local-Inclusive
domingo. (5817) 2500
ALTO DA BOA VISTA. Vende-se
ótimo - terreno na rua Butui juntoao prédio 78 medindo 38 metros defrente em area dc 1.-100 m2, c tra-
tar na rua do Carmo 38 sala 602.
Com Monteiro, tel. 22 2710.

(06060) 2.500
TIJUCA - Vende-se à R. Maria
Amalia junto ao n. 750, lindo lote
de 23 de /rente e area de 390m2,
e também onde se acha o prédio750 c. 21,50 de frente e área de
400m2. Preço para o primeiro: 400
e para o segundo 550, podendo-sefacilitar uma parte. Ver no local,
e tratar c. o sr. Lima à R. Bue-
nos Aires, 140 s. 603, telef. 43:7174.

(1 31 ) 2.500

Vila Isabel
VENDE-SE apts. em Vila Isabel,
á rua Torres Homem n. 1154, —
próximo í praça Barào de.Dru-
mond, com 2 quartos, sala, ba-
nheiro com box, cozinha, 2 áreas,
quarto e WC de empregados, —
Preço Cr? 430.000,00. Sinal Cr$
140.000,00 e 70 % financiado pelaTabela Price. Ver no local com

JACAREPAGUA — Casa em terreno22x90. 1.200.000,00 — 530.000.00 financ.
15 anos. Tel. 43-1981 e 57-6503.

_ _. . „ , ..--..._ (25576)3001
?í- w„VA 

d^m-"AjllS„,8 
¥ JACAREPAGUA - Vende-se confor-12 horas e tratar na Imobiliária

Martins Ferreira Ltda., á rua
Evaristo da Veiga n. 16, s/ 1403,

(7758) 2700

TIJUCAMAR — Vende-se ótimo lo
. ___ , te de 12 x 53 na Avenida princi

frente para a Estrada da Barar da PaI (E) com 649m2, Preço Cr$
Tijuca, a 20 minutos do Hotel Le
blon, em 50 prestações mensais de
CrS 1,00 (um cruzeiro) por metro qua-drado. — Documentaço em perfeitaordem — Av. Alm. Barroso 90, sala
417 — Tel. 42-8625. (6091) 1500

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Rua Coelho Neto
35 — Vendemos ótima casa de 2 pa-vimentos, constando de duas salas
três quartos amplos, banheiro, cozi-
nha dependências de empregados e
área. Tratar na EMPRESA BRASI-
LEIRA de ADMINISTRAÇÃO LTDA.— Rua da Quitanda 47, 3» andar, sala
1 — Tel. 22-5827, Entrega imedia-
ta. Preço CrS 080.000. (7678) 1400

VENDE-SE o apartamento 802 da
Rua das Laranjeiras 356, com salão
de 29m2, copa, cozinha, banheiro so-
ciai, a oleo, 3 bons quarlos, grandeárea de serviço, dependências de
empregada, garage e 70 metros de
quintal comum. Financiamento de
CrS 350.000,00. Tratar com o sr. Mar-
cio Tel. 57-2864. (6458) 1400
VENDE-SE um apartamento na rua
do Cosme Velho. Informações diá-
lias pelo tel. 25-1910, Laranjeiras.

(25573) 1400
LARANJEIRAS — Apartamento de
luxo — Vendemos à Rua Cardoso
Júnior 5, excepcionalmente bem aca-
bado para entrega imediata, único no
pavimento, com todas as peças Ue
frente para 3 ruas. Dois salões, bi-
blioteca, 2 jardins de inverno, 5 am-
pios dormitórios com muitos arma-
lios, rouparia, 3 banheiros nobres, 2
quartos de empregadas, lavanderia,
WC de criados e garage. preço CrS
2.300.000,00 podendo facilitar 50ÍÍ a
longo prazo. Imobiliária Lemos Li-
mitada — Av. Nilo Peçanha 26, sala
702 — Tel. 22-2483 — 42-9506.

(11505) 1400
PARQUE EDUARDO GUINLE —
Para entrega desocupado, magni-
fico apartamento dc frente, cons-
tando de: Salão c> 55,00 m2, 3
amplos quartos c/ armários em-
butidos, varanda, 2 banheiros, co-
zinha, 2 quartos e dep. de empre-
gada, garagem. Preço: CrS
2.700.000,00 c/ CrS 970.000,00 fi-
nanciado cm 17 anos c/ juros de
10 %. CIVIA — Trv. Ouvidor, 17,
2o (Secção de Vendas). Telefone:• 52-8166, de 8,30 ás 18,00.

(39927) 1400

APARTAMENTOS DE FINO ACABA-
MENTO — 50fo financiados e 50% acombinar. Vendemos os últimos, cons-
tando de grande living, 3 quartos com
armários, copa-cozinha, banheiro emcôr, e dependências completas deempregada. Ver à rua Dias Ferreira,
617 com Dona Linda, de 9 às 14 ho-ras e informações pelos tels. 57-7026e 47-7866. Preços a partir de CrS ..720.000,00, (25436) 1500
LEBLON — Em edificio em ter
mino de construção e com eleva-
dor já funcionando, apartamento
de fundos, porém c/ ótima vista,
constando de: 1 sala, 2 quartos,banheiro completo em côr e com
box, cozinha, quarto e dep. de
empregada. Preço: CrÇ 500.000,00
c/ parte financiada em 10 anos.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17, 2o
(Sécção de Vendas). — Telefo-
ne: * 52-8166, de 8,30 ás 18,00.
LEBLON — Luxuoso apartamen-
to de frente em Edificio de 4 pav.com elevador, situado á rua Sam-
baiba, e para entrega dentro de
90 dias, constando de: 2 salas —
(sendo 1 c/ 32,00 m2 e a outra
c/ 26,00 m2), 4 quartos com am-
pios armários embutidos, 2 ba-
nheiros completos, 2 quartos e
dep. de empregadas, garagem pa-ra 2 carros. Preço: Cr$
2.000.000,00 c/ 50 % financiado.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17, 2"
(Secção de Vendas). Telefone:* 52-8166, de 8,30 ás 18,00.

(38042) 1500
LEBLON — Vendo terrenos em situa"-
ção incomparável, na aristocráticaAv. Visconde de Albuquerque de 14
28 e 42 metros de frente por 35 deextensão — Av. Almirante Barroso
90, sala 417 — Tel. 42-8625.

(07527) lõuo

150.000. Tratar com o proprietário
tel. 27:1617. (26524) 2.500
JARDIM OCEÂNICO - Barra da
Tijuca. Vende-se otlmo lote de 15x
35 na Avenida 11, perto do Bar Cor-
sário, A vista CrS 150.000. Tratar
com o proprietário tel. 27:1617,

(26525) 2.500

VILA ISABEL — Apartamentos com
70 por cento financiados a longo pra-zo. Entrega imediata. Vendem-se àRua Teodoxo da Silva, 325. entreGonzaga Bastos e Vise. Abaeté emedificio de 2 pavimentos, em centro deterreno com sala e de 2 e 3 quartos,banheiro, cozinha, dep. para criadae área — Ver na obra com o sr. OTI-LIO, diariamente, inclusive aos do-mingos — Vendas J. C. PARIA -
Av. Almirante Barroso, 90 — sala207 — Telefone 42-4978 ou pelo -.. '.
25-5193, fora das horas do expedlen-

 (00436) 2700
VENDE-SE OU ALUGA-SE uma casana rua Jaceguai, em Vila Isabel, dedois pavimentos, tendo no Io, 2 salas,lavatorlo c/WC, cozinha e dependen-cias para empregados; e no 20, 3
quartos, banheiro, varanda» etc*, e
quintal. Tratar com LAMART, S. A.rua da Assembléia n. 11 — 2o pavl-mento. Fone 52-2828 — Rio.

  (25394) 2700
VILA ISABEL — Maracanã —Av. 2.de Setembro 74 — Vendo nesta es'
plendida localização, apartamentos
térreos e sobrado, bastante amplos,sendo um tipo com' sala, 2 quartos edependências, por 575 mil cruzeiros,com 175 mil de entrada e o restantefinanciado em 5 anos, e o outro desala, 3 quartos e dependências por425 mil cruzeiros, sendo 175 mil deentrada e o resto financiado em 5anos. Procurar o tr. José no local -
Vendas com o corretor Frazão na Ruado Carmo 38 sala 503.

(6134) 2700

JACAREPAGUA — Vende-se terre.
no plano, ótimamente situado, comágua e luz, com 15 m. de frente,30 m. fundos o 102 m. de cada lado
com área total de 3.042 m2. Facili-
ta-se parte. Ver à Rua Jerônimo Pln-
to, junto e depois do n°. 588. Tratar
com PAULO. Tel. 38-7600.

 (00683) 3001

tavel casa à Estrada do pau Ferro,
toda asfaltada, lotação h porta Ape-nas CrS 350.000 com Cr$ 200.000 fl-nanciados e o restante a combinar.
Tel. 27-9646. Aceita-se carro como
parte do pagamento.¦ 

 (11541) 3001
JACAREPAGUA — Próximo ao largo
do Campinho vendo 5 lotes de terreno
juntos, medindo ao todo 110,00 ms. de
frente e 60,00 ms. de fundo, situados
à rua Telles. Preço 1.500.000,00 — Tra-
tar à rua Senador Dantas, 20, 10°
and., s/ 1009, c/ DR. LINDOLFO, tel.
52-1900. (26545) 3001

SACO DB S. FRANCISCO — PAR-
QUE ESTEFANIA — LOCAL PRIVI-
LEGIADO — Vende-se o lote n. 10
na quadra 2, da rua Aimoré, quaseesq. com a rua General Rondon, com
360 m2 — PERTO DA PARIA —
Tratar BANCO IRMÃOS GUIMA-
RAES — Adm. Bens. R. Quitanda 80— Tel. 52-4165. (6031) 3300

PETROPOLIS — Parque Nogueira —
Vende-se ótimo terreno com 1300 m2,
à rua B, junto ao Club Campestre
de Nogueira. Local de grande valo-rlzação. todo.edificado. Preço ,.i.
390.00,00. — Informações 34-0362 >e
43-0010. (25457) 3500

CASA — Vende-se no Saco de SSo
Francisco — Icarai — terreno 11 x 30
(nova e moderna) 450:00. — Inform
Niterói 3001 das 7 às 10 da noite com
o dono. (6223) 3300

VENDEM-SE ótimos apartamen.
tos de dois e três quartos, gran-
de sala, copa-cozinha e depen-
dencias de empregada, Edificio
em primeira locação. Ver á rua
Haddock Lobo n. 379 e tratar di-
retamente com o proprietário á
rua da Alfândega n. 330 (loja).
Fone: 43-3611.

(11498) 2500
LOJA — Vende-se á rua Had-
dock Lobo n. 379, magnifica loja
em edificio acabado de construir
e já com habite-se. Tratar dire-
tamente com o proprietário á rua
da Alfândega n. 330 (loja). Fone:
43-3611. (11499) 2500
TIJUCA — Casa — Vendo —
General Roca junto Saenz Pena,
2 pavimentos com 5 quartos, 2
salas, 2 Q. empregada, alpendre
coberto de 5 x 5 mts. em terreno
de 344 m2. Tratar Sr. José. Tel.:
57-6346. (11331) 2500

VWWSAAAArfVSAfWWWWWWWWW

Leme
APARTAMENTO — LEME — Vendese ou aluga-se. Três quartos, duassalas, varanda, banheiro completo, boacozinha e dependência dc empregado.
Rua Gustavo Sampaio 358 apto. 803
(frente para rua Araújo Gondim).Chaves com o porteiro c tratar à ruada Alfândega 21 — 5" andar, tele-fone 43-0797. (11411) 1600
LEME — Para entrega em 3 meses
em final de construção. Vende-se osluxuosos apartamentos n. 201, fren-te para Rua Gustavo Sampaio n.344, e 202 frente para a Rua Gene-ral Ribeiro da Costa, consta-do am-bos de 4 amplos quartos, 2 gran-des salas, 2 banheiros sociais, varan-
da, envidraçada, com pisos de már-
more, copa-cozinha c demais depen-
dências de empregada. Preço Cr$ ..
1.200.000,00 com parte financiada em18 anos. Ver no local e informa-
ções pelo- telefone 26:6263,

(05917) 1.600

TIJUCA — Vende-se otlmo aparta-
mento para entrega imediata, com
lindo jardim de verão - com gra-des de ferro encoberto de "Ajax",
com piso de São Caetano, medindo
3x4 metros, três salas dois quar-tos grandes dependências para em-
pregada, cozinha e banheiro comple-
to, grande terraço de serviço mui-
ta água. Este apto. ocupa um an-
dar inteiro. Preço 780 mil cruzeiros
com ioijgo financiamento. Para pa-
gamento, a vista um desconto excep-
cional. Tratar no local diretamente
com o proprietário na Rua Almiran-
te Gavião 36 apto. 401 (em frente

Subúrbios da Central
ENGENHO NOVO - Vende-~se~èm1 vila moderna, toda arborizadasomente de 8 casas estilo Bungalô',todas com as fachadas em pó depedra, teto de lage, com 1 salaampla, 1 quarto amplo, cozinha com-pleta, com fogão a gaz, quintal, ba-nheiro completo, com aquecedor etcPreço Cr$ 230.000,00. Sendo 100 miicruzeiros à vista e os restantes fà-cintados em 7 anos à Cr? 2 295 00cruzeiros mensais. Está alugada semcontrato Ver a partir de domingodas 9 às 12 horas à rua Gregoriodas Neves 68 casa V. a rua come-
ça na rua 21 de Maio 965 e ter-mina na rua Barão de Bom Retl-ro 289 Tratar c. J .B. de CarvalhoImóveis à rua Almirante Barroso91-8.0 andar, sala 801, Telefone ..52:1710, das 9 às 18 horas. Aceita-se oferta para pagamento à vista.

(10303) 2800
VENDE-SE grande terreno de esqui",na com 2 frentes, tendo grande pré-dio ao centro; Situação, excepcionai
para construção de garage. cinemaou apartamentos. Rua Padre Nobre-
ga, 16 - Piedade, com d. Augusta,

<26__8) 2.800

JACAREPAGUA' — Vende-se a RuaXi.igu, 59 bom prédio moderno,, cos-
tando de 3 qts, 1 sala, copa, cozi-
nha, banheiro em terreno de 12x
29, Preço Crí 380.000,00 tendo finan-
clamento de 150 mil pela Cx. Eco-
nômica, restante a combinar. Tam-
bém se vende o terreno dos fun-
dos, c. entrada de 3 mts. até a
extensão de 29 onde alarga para 15
por mais 55 de extensão, tendo no
mesmo uma construção ligeira de
qto, sala, cozinha e banheiro, por280.000,00 c. pequena entrada e o. res-
tante a combinar. Ver no local, acasa será entregue vasia em 80-90,
dias e tratar á R. Buenos ¦ Aires,
140 s, 603, telefone, 43:7174 c. o sr,
Lima. (10311) 3001

ICARAI — praia das Flexas 171 -
Vende-se ótimo apto. situado no ul-
tlmo andar do ed. Itapuca, com bela
vista para o Rio, composto de 3 quar-tos, 1 sala envidraçada, banheiro, co-
zinha e dependências de empregada.
Chaves com dona Ruth. Informações
à Av. Rio Branco 173, 14° andar —
Tel. 22-0859. (11471) 3300
TRANSFERE-SE com excepcio-
nais vantagens um terreno, belis-
sima praia "Maralegre", Niterói,
beira mar, motivo viagem. Nego
cio urgente diretamente, sem ia
termediarios. Fone: 45-9275.

(25462) 3300

PETROPOLIS — Vende-se uma casacom 4 quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro completo — Terreno medin-do 24x181 — Rua Galdino Pimentel
305, Blngen — Perto da Estrada dé
Contorno — Preço Cr$ 360.000,00 —
Tratar com o sr. José — Rua Darms-
tadt 63 — Petropolis.(29987) 3500

Ilhas
VENDE-SE a casa da Estrada do
Dendê n. 509 (Ilha do Governador)
pronta para habitar. Três quartossala dupla, varanda, dependências.'
Rua asfaltada, terreno grande, aca-
bamento ótimo, estilo moderno. Tra-
tar pelo telefone 52:6913 à tarde,

(25370) 3.400

*W>^^A^^A^^^^^A^^A^M^^WWV^^y>

Méier
MEYER — Vende-se com terreno
46m de frente, por 35m de fun-
dos de frente para a Rua ou troca-
se por apartamento tem prédio. Tra-
tar Rua Baldraco n. 259. Cachambi.

' (077.6) 3100
MEIER — Vende-se. Prédio a Aven.
Amaro Cavalcanti 357 em terreno
de 13,60 x 35,60. Ver diariamente,
das 15 ás 18 horas, Não se aten-
de por tel. (08125) 3.100
MEIER — Vendemos apto. de luxo
a Rua Magalhães Couto n, 99, es-
quina da Rua Dias da Cruz Pronta
entrega. Com grande sala, dois e
três qtos, copa, cozinha, banheiro
completo, qt. e banheiro de empre-
gada, area de serviço com tanque.
Preço a partir de 450.000,00 peque-na entrada e o restante a longo pra-zo. Ver e tratar diariamente, no lo-
cal acima, (07301) 3,100

ILHA DO GOVERNADOR - Vende
se terreno j de 12x42 — Vila Nazareth,
na rua Arriba, a 33 mts. da rua Ipicui
próximo da Praia da Bica. CrS ....150.000,00 à vista e 25 prestações deCrS 2.000,00. Fones 48-3886 e 43-3146.

(11538) 3400
ILHA DO GOVERNADOR - praiadas. Pltangueiras, vende-se terreno àrua Engenheiro Maia Filho, Junto e
depois d0 prédio 156, com 12x36,50,
próprio para construção de edificio ou
residência de luxo. Preço Cr$ ....
200.000,00. — Informações 34-0362 e
43-0010. (45455) 3400
ILHA DO GOVERNADOR - Vende-
se 2 magníficos lotes no Jardim Gua-
nabara, em local de grande valoriza-
cão, facilidade no pagamento, tratar
à Av. Pres. Wilson 210 — 4o, sala 406,

(11348) 3400
ILHA GOVERNADOR - Vende-se
ótimo lote na Praia Dendê, em frente
ao mar junto a rua Sena. Preço CrS
180.000,00. Informações na rua Ca
pitão Barbosa 698 com dr. EZIO -
Tel. Governador, 20. (11391) 3400

PETROPOLIS - Vende-se casa nova,no Bairro das Hortensias — Rua Fre-derlco Pinheiro, 91 (Entrada pela RuaAfranio Peixoto — Bingen) - comdois pavimentos. No Io. — 3 qts.com armários embutidos — 2 s. —
com lareira — banh. compl. em cõrazul —i coz. c| fogão á gás — copa —
varanda envidrac. — qt. e banh. p|empregada — duas lavanderias. —
No 2*. — 2 qts. sala, varanda, banh.compl. — coz. c| fogão á gás -r-
água quente e' fria — Garage p|, 2
carros — bosque c| caramanchão —
água própria. Terreno 33 mts. fren-te — Belíssimo panorama. — Tratarc| o proprietário no local ou pelo tel.5843, a qualquer hora. i

 (Í6993) 3300

VENDO ótimos terrenos no Ji
Salaco, já com água e luz elétftaa,
clima seco e lindo panorama, _*•
gando apenas I0,í de entrada e •restante em 100 meses, sem juros.Vendo terreno na- Alameda de tt>mitage, com áreas aproximada do
800 m2. Preço CrS 270.000,00 facilito
pagamento. Vendo na Rua Gotingul*
ba próximo à Prefeitura, medind»
20x50. Preço Cr$ 500.000,00. Vendo unia
boa casa com 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, pequena varanda, água
encanada e luz elétrica, terreno mo-
dlndo 32 x 100. Preço CrS 320.000,00.
Facilito pagamento. Vendo terreno!
sitios, prédios e apartamentos em
vários locais. PLÍNIO TRINDADE AV.
Delfim Moreira 306.- Tel. 25:93.

9(26529) 3.809

VALPARAISO - Vendemos boa ca.
sa com 1 sala, 3 quartos e demais de-
pendências — Terreno 12x18 _ Pre-
ço Crí 500.000,00, sendo um terço fi-
nanciado em 12 anos — Tratar comErnesto Burrowes Ltda. à Av. 15 deNovembro 804 — 4.» andar — Tele-
fone 4484 — Petropolis.

¦__ (00582) 3500
RESIDÊNCIA - Ótima casa com a
quartos, sala, sala do almoço, coz., de-
pendências de empregada — Terre-
no 1.300 m2. — Preço Cr$ 1.100.00U
com 50% financiado — Tratar com
Ernesto Burrowes Ltda., à Av. 15 deNovembro 804 — 4.° andar — Telef.4484 — Petropolis.

-- (00584) 3500
FlSÍ9F.0Í'IS - APARTAMENTO
MOBILIADO - Vende-se à Rua Ba-rao do Rio Branco 1.592, apto. 102apartamento novo com 1 sala de 24mi, 2 quartos de 12 m2, 1: quarto de
! "12> dois banheiros, cozinha confortável com armários de aço, gara-ge, armários embutidos em todos os
quartos, cortinas Paramount móveissimples e bem conservados. PreçoCrS 600.000,00 sendo Cr$ 200 a vistae CrS 400 financiados. Chaves como sr. Antônio à Rua Barão do RioBranco n» 1.650 — Informações noRio pelos telefones 42-1309 e 27-6519

TERESÓPOLIS — Vendo apartamen-
to em construção adiantada. 26-2649
e 52-4731 — DR. CLÁUDIO.

(25582) 3600
TERESÓPOLIS — Vendo terreno
10x40, à Rua Padre Tintório, por trás
do Hotel, deslumbrando bela vista,
Cr? 130.000,00, com metade financia-
da. Tel. 26-2649. (25468) 380»
TERESÓPOLIS — Vende-se um ter»
reno nc "Jardim Europa", próximo I
Estação da Várzea. Tratar pelo tele-
fone 57:6164. (07675) 3.609
TERESÓPOLIS — Na várzea vendi
apartamento de quarto e sala sepa-
rados, cozinha, banheiro com box,
instalação de água quente, área dt
serviço envidraçada, e uma varanda
de frente que serve para um dor-
mitório, ver com o porteiro Liberta
na Av, Feliciano Sodré, 1134, apto,
105, por cima da casa Flora de Ti-
resopolis, pode ser tratado na AV.
Delfim Moreira, 766, D, Nagila, ai»
Rio a Av, Antônio Carlos, 213-A,
Cartório com o Corrêa, também tro»
co por uma casa em Jacarèpaguá.

(26493) 36»

Subúrbios da
Leopoldina

ENGENHO NOVO. Vende-se em 
"l

vila Moderna toda arborizada, so-mente, de 8 casas estilo Bungalô,todas em pó de pedra, teto de la-
ge, com 1 sala ampla, 2 quartos am-
pios, cozinha completa com fogão á
gás, despensa, banheiro completo, quintal grande e todo aclmentado, tan-
que, etc. Alugadas sem contrato Pre-
ço: Crí 300.000,00. Sendo 130 mil' oru-zeiros à vista e o saldo financiado
em prestações mensais de 3 mil cru-zeiros. Aceitam-se oferta para pa-gamento à vista. Ver à partir dedomingo à Rua Gregorio das Ne-ves 68, casas 1 a VIII, das 9 às12 horas. A rua começa na Rua24 de Maio, 965 e termina na ruaBarão de Bom Retiro 289. Tratarc, J. B. de Carvalho Imóveis, àAv. Almirante Barroso, 91 — 8.°
andar. Sala 801. Telefone 52:1710,

das 9 às 18 horas. (10304) 2.800

ap Instituto Lafaiete).
(24433) 2500

APARTAMENTOS de alto luxo
para fino gosto com 170 m2
vendo á rua Conde Bonfim em
construção compostos de: vesti-
bulo, 3 amplas salas, 3 ótimos
quartos, copa e cozinha, area de
serviço (320 x 3) e dep. empre-
gada. Preço de Cr$ 720.000,00 até
860.000,00. Privativo do edificio
campo de tênis, voley e basquete.
Garagem edificada no terreno.
Tratar diretamente tel. 26-0281
Anita Gelbert — Diariamente das
9 ás 20 horas. Raro negocio.

(5060) 2500

APARTAMENTO LEME: Ven-
do magnífico, duas salas, três
quartos, banh., copa-cozinha,
quarto 2 empregadas, duas
varandas envidraçadas, garage, servido elevador pró
prio, de frente. Entrega ime*
diata. Parte financiada, par-te facilitada. Ver Rua Gusta-
vo Sampaio 345, apto. 601.
Chaves com porteiro.

(798) 1600

LARANJEIRAS - Vende-se em prédio
de 6 pavimentos, com dois aparta-
mentos por andar, um apartamento
com 2 salas, 3 quartos, 1 varanda en-
vldraçada, ótima cozinha com dois
armários embutidos, banheiro c&m-
pleto, quarto para empregada com _instalações c peauena área de ser-|«"jj3Ío
viço com tanque. Ver e traiar à RuaI _______  __Ribeiro de Almeida 2 (esquina de La- jLINS DE VASCONCELOS — Vendem-ranjeiras) apto. 7 - Não tem finan-\se apartamentos prontos, na rua Joa-(25407) JíOO.quim Meyer, 555, com 2 quartos, sa->/WW|la, cozinha a gás, banheiro comple-

to e area c. tanque. Facilita-se. Tra-
tar com Orlando. Tel.: 23:5387, sr.
Salomão. Telefone 37:5960.

Lins de Vasconcelos
LINS DE VASCONCELLOS — Pro-
prietario vende residência de 2 pavi-mentos construída em centro de ter-
reno medindo 10.00 x 43,00 No 1.°
pav. saleta, sala dupla, cozinha ba-
nheiro, c quarto de empregada de3.00 x 5.00. No 2.° pav. 3 ótimos
quartos, sendo um duplo e banhei-
ro social com box em cor. Preço:
1.200 mil sendo 400 a vista, 400
mii facilitados em 4 anos e o res-
tante financiado em 6 anos. Ver
a rua Antônio Portela, 54 chaves
no local e tratar a Av. Almirante
Barroso, 72 - li.» sala 1112. Tel.

(06051) 1.700

Leblon
LEBLON — Vende-se por 700 mil cru-
zeiros, magnífico apto. novo, de
frente, um por andar, com amplo ]i-
Ving, dois crandes quartos, água
quente em todas as dependências de
serviço, elevador, garage, fartura de
água. Ver o apto. 403 da Rua Hum-
berto de Campos G35, e tratar pelote!. 38-9076. (24814) 1500
LEBLON — Vendo o apartamen-
to n. 204, ultimo á venda, no lu-

(11292) 1700

São Cristóvão
SAO CRISTÓVÃO — Vende-se:
Terreno com uma casa antiga á
rua Bela n. 71 tendo de frente 22
metros com um total de 585 me-
tros quadrados. Base um milhão

xm.so edificio "M'n- \vw -le cem mil cruzeíros- Aceitamos
r^DÍFeíreiS^X com fffi ?í 22*862? 

d° LaVrad,°
uma sala, dois quartos e dcmaisl •f.SWn 2200dependências, por CrS 670.000,00.' —' ££Í±LcÍZ!!
Apenas CrS 250.000,00 dc sinal, o; i.
resto facilitado e financiado a1 mOraCana

TIJUCA — Vende-se, à rua José Hi
gino, para entrega imediata, aparta-
mento novo, ótimo acabamento, con
fortável, com jardim de inverno, li-
ving, 2 salas, 3 quartos, cozinha, ba,
nheiro completo, área de serviço com
tanque, quarto e banheiro de empre-
gada e garagem. Facilita-se parte do
pagamento — Tratar diretamente com
o SR. MOTTA, à rua Teófilo Otont n.»
15, sala 1204, telefones 43-5341 ou
43-9469, (7820) 2500
TIJUCA — Casa moderna: Vende-
se em explêndidas condições. Extre-
mente confotvárel. Pirmelro pavl -
mento — Living, sala de jantar, es-
critório, quarto de hospedes com la-
vatório em cor, copa, adega, cozinha,
despensa, garage, com dependências
empregados. Segundo pavimento —
hall, quatro quartos, dois banheiros
em cor, rouparia. Terraço — em tó-
da a area do prédio com depósito
e pergola coberta. Possue ainda jar-
dim, escada de mármore, etc. Todo
conforto moderno. Base dois milhões
e oitocentos mil cruzeiros. Forma de
pagamento oitocentos mil cruzeiros
financiados, o restante parte a vis-
ta parte facilitada. Rua Campos Sal-
les 71. Pede-se o obséquio de mar-
car hora para visita pelo telefone
28:0448. (U8486) 2500

CAMPO GRANDE - Vende-se terre-
no com cerca de 50.000 metros qua-drados, dando frente para duas estra-das. Esplendida oportunidade parauma residência de campo, dado a to-
pografia do terreno. Podendo tam-bém ser aproveitado construção deuma fábrica, que seria construída amargem da estrada e na elevação 'as
casas de engenheiros, proprietários,etc. Preço base Cr$ 40,00 o metro
quadrado, aceitando-se como paga-mento ou parte apartamento na Av
Atlântica, Delfim Moreira ou Vieira
Souto, informações no telefone ....26-5827. (07650) 2800

TIJUCA — Vende-se em ma próxi-
>ma à Muda da Tijuca um lote de
terreno pronto para construir, pelo
preço de 450.000,00, medindo 15x28,
sendo a rua calçada, tendo água, luz
e esgotada. Verificar pelo telefone
58-2148. Sem intermediário.

(10347) 2500

CASCADURA —Vende-se um terre-no na rua Carvalho de Souza, en-tre os ns. 90 e 104, com fundos pa-ra a rua Santo Sepulcro. Mede..,. .24,50 mts. de frente, 22,00 mts. defundo, 61,80 mts, pela esquerda
54,50 mts. pela direita. Isto é...
1.352,00 mts2. Tel. 23-0436.

(07632) 2800

AV. BRASIL — RAMOS — Vendo
terreno plano de 16x47, zona indus-
trial, distante 20 metros da av, Bra-
sil, Preço 950 mil cruzeiros, à vista.- Tratar com HUGO CINTRA, av.
Rio Branco, 128, 15.°, sala 1513, telef.
52-7660. (7831) 3200
OLARIA — Atenção I — Vende-se um
dos melhores prédios assobradados
com três salas, dois dormitórios, va-
randa, dependência ele empregada,
entrada para automóvel, etc. Rua Fi-
lomena Nunes, a 200 metros da aveni-
da Brasil. Terreno 8x40., Facilitam-se
50%. — Tratar < exclusivamente com
SR, MACHADO, tel. 48-7149. (677) 3200
SUBÚRBIOS LEOPOLDINA. Terrenos
a 20 minutos da Praça Mauá, Men-
saudade: CrS 358,40. Telefone: ',..'.
46:1026 Monteiro, (08118) 3.200
TERRENO — Passa-se. por motivo de
viagem, 2 magníficos lotes, no segun-
do distrito de Caxias; passa-se, sem
lucro, por 500,00, e outro 3.500,00. —
Mais informações, com Catarina, telef.-
25.8953. (4942) 3200
ÃV. BRASIL - Vende-se à Rua t7í-
xeira Ribeiro, Bonsucesso, à 200 me-
tros da variante, ótimo terreno in-
dustrial de 11 x 50 com um prédioantigo. — Tratar com o dr. Ramos— Tel. 23-4328 de 12 às 18 horas ou38-2172. (25488) 3-00

ESTAÇÃO DO RIACHÚELO - Ven-
de-se belíssimo apartamento com dois
quartos, uma grande sala. jardim de
inverno, banheiro completo com box,
dependências de empregada, garagem
própria. Condições CrS 155.000,00 de
entrada, prestações de Cr$ 2.688,40
mensais. Facilito a entrada e entre-
go vazio. Ver na rua Cerqueira Lima,
190, fundos, apto. n.° 201. — Tratar
diretamente com o sr. Machado, telef,
48-7149. (676) 2800

RIACHÚELO — Casa — Vende-
se á rua Figueira Lima n. 44-A,
com 2 salas, 3 quartos e depen-
dencias para empregada, por CrS
450.000,00, com CrS 300.000,00 á
vista e 150 em 2 anos, grande
oportunidade. (11356) 2800
ENGENHO NOVO. Vende-se 1 casa
frente de rua, estilo moderno, em
centre de terreno, toda revestida em
pó de pedra, cl varanda, teto de laje
Ia, 2 quartos amplos, cozinha ampla
e moderna com fogão a gaz, 1 ba-
nheiro completo, quarto e W. C
de empregada, entrada para auto-
móvel. Jardim na frente quintalamplo todo aclmentado etc. Preço
Cr$ 450.000,00 sendo 200 mll cruzei-
ros à vista e o restante financiado
c. prestações mensais suaves. Acel-
tam-se oferta para pagamento à vis-
ta. Ver à partir de domingo das 9
âs 12 horas, a rua Gregorio das Ne-
ves 66. A rua começa na rua 24
de maio 965 e termina na rua Ba-
rão de Bom Retiro, 289. Está aluga-
da sem contrato. Tratar com J. B,
de Carvalho, Imóveis a Av. Almte.
Barroso, 91-8.° and. sala 801.. Telef.:
52:1710, das 9 às 18 horas.

(10305) 2.800
TIJUCA — Praça Saenz Pena — Ven-
de-se o apartamento n. 104 da Rua
Guapeni, 8 (esq. Conde de Bonfim)
térreo, de frente, com 3 quartos, 2
salas, banheiro, cozinKa, dep. empre-
gada e pequeno quintal. CrS 250 mil
de entrada e o restante financiado. JACAREPAGUA x BOTAFOGO.Vèn-
w,. e^JSlJSSf1 as M d° 500.000,00 casa nova, financiada

Jacarèpaguá

horas. Será entregue vazio.
(25437) 2500 Caixa Econômica 3 q. sala, coz. 2

varandas, banheiro com box, água
TIJUCA - Vendem-se apartamentos. ?uen,e e„íria4- em centr° <Je bom
com 30% de entrada e 70% em dez terre"°\ ,0u troco Tpor apartamento
anos, rua Barão Itapagipe 138, frente
Hospital Aeronáutica, com sala, 3
quartos, cozinha, banheiro, depen-
dencia empregada, área, garage. No

cm Botafogo, ou Laranjeiras. Rua
Retiro das Artistas 527. (02876) 3001
JACAREPAGUA' — No melhor pon-

,to da Av, Gercmario Dantas Vendo
l7Cno<-iCO%7°«SBia Clcer?„%n1ÍOo-S casa em terreno de 700ms2 (frente27-0861 e 47-5690. (11339) 2500j_e 35 metros) c. todas as acomoda-
TIJUCA - Vendo aptos, de 3 quar- g" npara JS,"8.' ía!TÍ1Ía d,e tra"
tos sala deu de emr, rm hin ,arr>en'°- Aceita-se automóvel, ou
edifício de ivko, entog. Z 15^J emento pequeno como darte do
ses, grande facilidade de pagamento,na Rua Carlos Vasconcelos 39, juntoà Praça Saens Pena. Informações e
vendas na Predial Itamaraty — Rua
da Assembléia 93, 11°, sala 1104 -
Tc!. 52-2226. 2500

Urca
longo prazo. Chaves com o por- „.,„.,-.,,.,
teiro Tratar com o nrnnrief ÍVin 

'< MARACANÃ - Vende-se apartamen-
l 1is 1 * o" rn?, Pííe .„]„'. t° com 3 auartos, grande sala, varan-i .«
pelo telefone 3i-5961 ou 22-,842. das envidraçadas, banheiro, cozinha.!43-1981 c 57-6503.

(26513) 1500,e quarlo e banheiro empregada, à------- Rua Luiz

pagamento. Há um financiamento
pelo I. A. P. C. de Cr$ 190 000,00.
Telefones: 27:3250 e 32:6651. Visitas
aos sábados e domingos. (00803) 3001

LEBLON — Terreno •

JACAREPAGUA' - Vende-se terre-
no 46x225, com 2 frentes, c casa de
negócio de 2 salas, quarto etc, à
Estrada da Covanca, 1764. Presta-se
para lotear, granja ou sitio. Posse
imediata. CrS 500.000,00 à vista

NITERÓI — Vendem-se em edificio
em construção, lojas, sobrelojas, aptos.

,.,- --.- ,-. ,.- com 1, 2 c 3 quartos, à rua Santa(25577) 2600 JACAREPAGUA-Vende-se lindo ter-i Rosa n. 20, com facilidades de pa-reno 9.400 m2 — tendo 55 mts fren-'gamento e financiamento cm cinco

;7_7TT  ... r—;  imeaiaia. i_r» suu.uuu.uu a vista eURCA - PRAIA - Aptos pequenos. Cr$ 300.000.00 em 5 anos pela T P°,C„UKS „?>! ,vazlos- 140.000.00 e Telef. 34:0621150.000.00. 70'.;, financ. 7 anos. Tel.' (24Í0J) 3001

HIGIENOPILIS - Vende-se , ótimacasa, em centro, de grande terreno,com 3 .quartos, linda varanda inte-irior de 7 x 3, garage, dependências
de empregada independente, galinheirro, toda cimentada em volta. Ótimolugar para crianças. Ver á Rua Jamtti
37. Chaves,- por 'favor, na esqtirnàRua Uarumã, onde cómeja. Tratar
à Rua México 21, grupo 1902 —
(Também aluga-se).

(10355) 3200
BONSUCESSO — Vendo espaçoso apto.na rua João Romariz, 74 apto. 101 defrente, vazio, chaves por favor no75 (café), preço CrS 400,000,00, sendo
CrS 150.000,00 de entrada e o restante
financiado em prestações de CrS ..3.939,00. Dr. CLÁUDIO, tel. 26-2649ou das 16 ás 18 hs. tel. 52-4731 e52-6590. Av. 13 de Maio, 23 — 19° an-dar, sala 1902. (25472) 3200

ILHA DO GOVERNADOR - Vendo à
Est. da Porteira lote plano, pronto
para construir, preço de 130 mil cru-
zeiros, com 70 mil de entrada e o
resto muito facilitado. Lote no J.
Guanabara por 160 mil com 50 mil
de entrada. Informações e vendasna
Rua Cleto Campeio 114, ou pelo tel
52-22?6. (11442) 3400
ILHA DO GOVERNADOR - Vendo à
Rua Capanema 375, junto à Praia da
Rosa, aptos, de 2 quartos, sala, coz.
ban. de emp., peças bem amplas, tu>
do de primeira, primeira locação, pre-
ços de 430 mil cruzeiros, com facili-
dado de pagamento. Informações e
vendas na Predial Itamaraty, Sua da
Assembléia 93, 11», sala 1104 — Tel.
52-2226, sáb. e dom. na Ilha, Av.
Paranapuã, 1597. (11444) 3400
GOVERNADOR - Vendo terreno 37
ms. de frente Rua Fernandes da Fon-
seca, junto à Avenida 174 e perto
das praias da Engenhoca e Ribei-
ra. Preço Cr$ 400.000,00. Tratar das
14,30 às 17 noras com Carlos. Av,
Pres. Vargas, 416, sala 406. — Tele-
fone 43:6352. (25357) 3.400

Petropolis

TERRENO — Subúrbio - Vende-semagnífico terreno, Rodovia Preslden-te Dutra — Km. 4, tendo uma áreade 1.550 m2, tendo grande frente —
Preço CrS 350.000,00 aceltando-se
cferta3. Tratar na Organização Téc-nica Imobiliária Norma Ltda. — Ruado Carmo 71, 8c andar, salas 801 e802, Corretores e administradores'dc
___[_ (11488) 3200

PETROPOLIS — TERESÓPOLIS —
Vale da Boa Esperança — Vendo-
mos 2 magnificos lotes juntos ou
separados, um com 3.000 e outro com
í.400 m2. Lugar aprasivel comlin-
das construções, clima frio e seco.
Atrações como sejam esportes, pis-clna natural etc. Luz e água à por-ta. Telefone próximo. Preços: Cr$ ..
400.000,00 e 850,000,00 respectlvamen-
te, facilitancjo^e parte do pagamen-
to. Tratar com EMACO LTDA. Rua
da Assembléia 51 — sobreloja, grupo20'. Tels. 42:3531 e 42:8205.
,• .. (07817) 3.5O0

NOGUEIRA — Vendo 3 lotes, situa-do no Parque Nogueira, com '2.200
m2, próximo a estrada União Indús-tria e estrada de ferro. Preço- CrS880.000,00 com parte facilitada -
Planta e informações com HILTONUCHÔA CAVALCANTI - Av. Eras.mo Braga no. 299 -1 grupo 302 —
Tel: 42-4472 e 22-1569.
LOJA PETROPOLIS.. Vende-se, deso-cupada, entrega imedata, centro daAv. 15 de Novembro, ótima oportu-nidade, CrÇ 8.000,00 por metro qua-drado, com SO.Í facilitados e 50;!financiados a longo prazo, (aceita-mos pela parte financiada, casa ousitio em Petropolis) ' 

tratar com oproprietário a av. 15 de Novembro,n. 41. Apto. 301. Fone 2371. Petró-
P°lis- (27827) 3.500
PETROPOLIS - Nogueira - Vendi-
se excelente Casa de Campo - Inf.Tel: 57:1114 - Pela. manhã. ..

(02850) 3.500
TERRENOS PARA INDUSTRIAS. -
Vendo em conjunto ou separadamen-
te, três ótimos terrenos para finsindustriais, respectivamente com asáreas de 800 ms2. e 1.300 ms2, emesquina de ruas, pronto para cons-trução. Ótimo, local cm zona fabril,
próximo ao Centro, em rua calça-da e Junto de estrada de ferro eUsina Distribuidora da ,Cia. Brasilei-ra. Preços: 320 mil cruz. e 520 milcruz. Informações e plantas para ven-
das com o sr, Luiz à Av. 15 deNovembro n. 133, Fone 5895, emPetropolis. (00707) 3500*^VyrVMrVMMMr>^^^^\^/^WWWVy

Teresópolis

PETROPOLIS — Vende-se no Km.
um da Estrada de Araras proprie-
dade com 24.000 metros, boa casa,
4 quartos, duas saias, multa água
fruteiras, em produção. Lugar alto
e aprazível. Detalhes pelo telefone
25:2172'às 20 horas. Preço CrS ..
1.300.000,00. (077Í9) 3.500
VENDE-SE OU TROCA-SE —
Petropolis — Mosela — Vendo ou
troco por automóvel. Terreno bem
localizado pronto para construir,
á rua Pedra Branca n. 61. Prepa
CrS 250.000,00, facilito CrS
100.000,00. Tratar com Sr. Gas-
tão. Telefone: 3645 ou 5965. Nite-
rói. (12966) 3500
PETROPOLIS — Vende-se terreno de
1.693 m2. na melhor situação de Bon-
clima, em frente ao lago e aos jar-
dins do Promenade Hotel, com 57
metros pela Av. Costaneira, por pre-
ço de rara oportunidade facilitando,
se o pagamento — Tratar na Av. Alm.
Barroso 90, 4.° andar, sala 417 —
Tel. 42-8625.

(07526) 3500

Nite roí
VENDE-SE ou aluga-se em Icarai,
apt. de frente, de sala, .2 quartos,cozinha, banheiro e area com tan-
que à rua Gavião Peixoto. As cha-ves e tratar à rua Oliveira Botelho
1442. Neves. Tel. 23:150.

(02865) 3300
PRAIA DE ICARAI — Vendemos
apartamento pronto de sala, 2 quar-tos, cozinha, banheiro e dependen-
cia- de empregados. Praia de Icarai,
51 apto. 301. Preço: CrS 550.000,00
com financiamento. Ver no local,chaves no apartamento 302. Tratar
com a EMACO LTDA. Rua da As-
sembléia, 51 sobreloja grupo 201
Tels. 42:8205 e 42:5531. (7J19) 330Q
PRAIA DE ICARAI — Vendemos
belo apartamento para entrega em
30 dias, composto de sala, 3 quar-tos, cozinha, banheiro, quarto e W.
C de. empregados e arca de servi-
ço com tanque. Construção sóbre pi-lotis e de ótimo acabamento. Linda
vista sobre a baia de Guanabara. Pre
ço: CrS 800.000,00 com financiamen-
to. Tratar com EMACO LTDA. Rua
da Assembléia 51 sóbre loja grupo
201. — Tels. 42 5531 e 42:8205.

(0771.) 3300
VENDE-SE .ou aluga-se em Icarai,
à Rua Miguel Couto n» 338, bellssi-
mo prédio residencial de 2 pavlmen-tos com jardim e quintal, próximoao Campo S. Bento. Pavimento su-
perlor, 4 dormitórios, banheiro, va-
randa e terraço; no inferior, escrito-
rio, 2 salas, 1 quarto, banheiro, co-
pa, cozinha e dep. empregados. —
Grande facilidade de pagamento. —
Negócio direto. Pode ser visitada.
Maiores informações pelo tel
43-5142, à tarde.

(27907) 3300
NITERÓI - ICARAI — Vende-se ca-
sa de vila. Informações pelo telefo-
nc 4685 Niterói, depois das 19 horas.

(11531) 3.300
NITERÓI — SANTA ROSA. Vende-
se terreno area 2.300 metros qua-
drados com quatro prédios e disponl-
vel para outras construções. Infor-
mações pelo telefone 4685 Niterói,
depois das 19 horas. (11289) 3.300
NITERÓI — ICARAI. Vende-se ótimo
apartamento com vista para o mar,
com 2 salas, 3 quartos e dependen-
cias completas. Sinal de CrS .
150.000,00, CrS 200.000,00 n combinar
e Cr$ 200000,00 financiados em 15
anos. Ver à rua Joaquim Távora, n
101, apto. 1104. (25431) 3300

VENDE-SE rio Bairro Carangola —
Casa em centro de magnifico ter
reno plano e ajardinado com 50 x
140; água em abundância, casa de
empregado, galinheiros, horta, pomar
etc. Ponto final do Ônibus. Tratar
pelo tel. 27:6882 ou Petropolis .
4661. (27821) 3.500
PETROPOLIS — Vende-se casa, com
2 salas, 4 quartos, 2 copas, 2 banhei
ros e dependências, própria para fa
brica de confecções ou outra indús
tria visto o terreno ter uma área de
dez mll metros quadrados e está si
tuado em zona industrial. Tratar em
Petropolis, pelo tel. 467 com Bar
bosa. (7802) 3500

VENDO em Petropolis, lindo terre
no plano com 15,50x59 no Bairro
Helvetia, preço de ocasião 250.000.—
Tratar pelo fone 37-6598. Aceito tro-
ca por imóvel no Rio. (24811) 3500
TETROPOLIS — Compro terreno pia-
no próximo ao centro mnimo 10 x
30 ou casa precisando reforma, pa-
gamento a vista. Direto. Dr. So
bial— Tel. 27-6361. (561) 35C0
PETROPOLIS — Vende-se urgente
terreno com 1.060 m2. Na Estação de
Bonclima, junto ao Contry Club de
Petropolis. Tratar pelo tel. 32-5857
ou 57-8996 Loureiro. Preço CrS .
70.000,00. (11418) 3500
ITAIPAVA — Vende-se na Estrada
das Arcas em Itaipava, próximo do
Hotel Santa Monica, no lindo Vale
da Pedra Negra, uma pitoresca e
confortável casa antiga bem avizi-
nhada, com 4 quartos, 2 salas, ba-
nheiro e cozinha, área com tanque,
luz, gás e água própria em abundân-
cia, em terreno plano com flores e
árvores frutíferas. Facilita-se o pa-
gamento. Tratnr diariamente no local
com o proprietário. Fausto. Informa-
ções no Hotel Santa Monica ou Rio,
telefone 32-6668. (33646) 3500

PETROPOLIS — VENDO residência
cm centro de terreno c| 2 salas, 3
qts. armários embutidos, copa-cozi-
nha, amplas dep. de empregada e ga-
rage. Preço cl móveis e telefone CrS
)00.000,O0. Tratar telef. 27-9953 e ....
12-0054 — c. DINORAH.

(00756) 3500
BINGEN — Vendemos magnífico ter-
reno com cerca de 12.600 m2., multa
água — Preço de ocasião — Tratar
com Ernesto Burrowes Ltda.. à Av.
15 de Novembro 804 — 4.» andar —
Tel. 4484 — Petropolis.

(00578) 3500

 _.lz Gama 4, apto. 406, esquina URCA - Vende-se ótima residência „TlM£__P._7.rr«".„?? 
mJV,íen"

¦Vendo.esplen- General Canab_no, 
'(11558?2300 <°m 2 _., 3 bons quartos, respectlva.ih7^fd\faffiírW? ^¦a-i?B '

oiaa area p:ana, de 70 x 400. com wv^wwwvwvvvwwvwvvvv mente com 22 18 e 10m2 coóa co-! Margarida 37:6511,
frente para a Estrada da Barra da
Tijuca, a 20 minutos do Hotíl Le-
blon, cm 50 prestações mensais de
CrS 1,00 (um cruzeiro) por melroiZONA INDUSTRIAL — Terreno

Zona Industrial
'zinha garage,'banheiro em cor,"com| (02857) 3001
box, garage quarto cj dependências; JACAREPAGUA - Vende-se umade empregadas e grande terraço. -I ótima casa em centro de terreno deVer e tratar Rua Manuel Niobev 23, 1 sala 3 nuartos rnrinh» p h.nh.idrado. -Documentação em perfeita Compra-se área de 2 a 3 mil metrosí diariamente entre 14 e 19 horas -I ío e dependem?.. Ve• e tratar nótlssima ordem. Av. Alm. Barroso 90Quadrados, pronta para construçõe«'""""< <*° r>« i«nn»»i —...!,".." -pt

laia 417 — Tel, 42-8625. i— Escrever para Caixa Postal 4661

anos. Maiores Informações pelo tel.
23-0524 — Rio. Tratar com Htram.
no local ou pelo tel. 4676, Niterói.

(25465) 3300

BONCLIMA — Vendemos maravilho-
sa casa toda mobiliada situada em
centro de terreno de 10.000 m2. —
Preço: Cr$ 3.OOO.000.00 com facilidâ-
des — Tratar com Ernesto Burrowes
Ltda à Av. 15 de Novembro 804 —
4.» andar — Tel. 4484 — Petropolis.

(00583) 3500

VENDEMOS na zona urbana próximo à • Várzea, belíssima residência
em centro de terreno todo plano,medindo 7.000 m2, tendo: 3 quartos,living c. lareira, sala de almoço, jar-dim de. inverno, 2 varandas, copa
cozinha c. fogão a gás e lenha, de-
pendência de empregada, completa e
ricamente mobiliada — casa de casei-
ro. Preço: Cr$ 1,800.000,00, sendo CrS800.0GO,00 à vista e Cr$ 1.000.000,00
em 5 anos. IVO RIBEIRO e JOSE'
BOUHID - Rua Francisco Sá, n. 53,Tel. 3414,

VENDEMOS próximo ao centro, resi-
dência recém-construlda, em centro
de terreno medindo 3.00 m2 com-
posta de living c. lareira - sala pa-ra jantar — 5 quartos — sótão ha-
bitável — copa-cozinha — 2 banhei-
ros sociais — garagem independente
para 2 autos, tendo na parte supe-
rior apartamento completo para hós-
pede — piscina e mazulejos - tele-
fone e casa para zelador. Preço Cr$
1.300.000,00 c. facilidade. IVO RIBEI-
RO e JOSE' BOUHID - R. Francis-
co Sá n. 53. tel. 3414.

VENDEMOS, na Várzea, pequena re-
sidência recém-construlda, em centro
de terreno, composta de: varanda —
sala — 2 quartos — banheiro — co-
zinha - entrada p. auto. Preço: Cr$
420.000,00 c. facilidade. — IVO RI-
BEIRO e JOSE' BOUHID. Rua Fran-
cisco Sá, 53 tel. 3414.

VENDEMOS, na Várzea, em centro
d_ terreno, propriedade constituída de
2 casas, compondo-se a primeira de:
varanda — sala — 2 quartos — ba-
nheiro — cozinha c. gás — telefone,
e a segunda: sala — quarto - banhei-
ro - cozinha. Preço: CrS 370.000.00
c. facilidade. IVO RIBEIRO e JOSE'
BOUHID — R. Francsco Sá, 53 te-
lefone 3414 Compra — Venda.

VENDEMOS no .mais aristocrático
bairro residencial.'- "Fazenda Ermi-
tage" - situada no coração da cida-
de, oferecendo ás pessoas de trata-
mento um ambiente inédito — aveni-
da parque c. 43 ms. de largura, 2
grandes praças, avenidas auxiliares c.
15 ms. de largura, núcleo social c,
lago, bar, churrascaria, salões, po-
mar, play-ground, quadras de tênis,
de basquete-bol e de vollbol, reser-
va florestal c. mais de 1.000.000 m2
em condomínio — lotes a partir de
Cr$ 137.000,00 c. 15.. de entrada e o
restante em 10 anos. IVO RIBEIRO
e JOSE' BOUHID — R. Francisco
Sá, 53, tel. 3414.

VENDEMOS no interior de Tereso-
polis, áreas entre 2 e 10 alqueires,
ótima aplicação para pequenas eco-
nomlas, possibilidade de triplicação a
curto prazo, do capital empatado,
em virtude da conclusão da estrada
direta em fase de ultimação. Preços
a partir de Cr$ 200.000,00 à vista e
c. financiamento. IVO RIBEIRO e
JOSE' BOUHID - R. Fco. Sá, 53.
tel. 3414 (5S71) 3.60

TERESÓPOLIS — ALTO — Inicio dt
incorporação, Edifício River Side.
Magníficos apartamentos de sall,
quarto separados e de sala e 2 quar*
tos etc. Situação excepcional à rua
Jorge' Lossío, defronte ao Higlno Pa»
lace Hotel. Plantas e detalhes: Av.
Franklin Roosevelt, 126 — grupo M-— telefone 22-0002: Em Copacabana:'
IMOB. LIDO á rua Belfort Roxo, IM
(esq. com N, S. Copacabana) e em
Teresópolis: com o Sr, BERNARDO
a Av. Feliciano Sodré, 1.414 — Tel.
3112. (08198) 3609
TERESÓPOLIS — Nessa prospe-
ra cidade, onde o clima é um dor
melhores do Brasil, vai ser cons-
truido o Edificio Rex, em otlmo
local, próximo á Prefeitura, ao
Comercio, á Telefônica, á esta-
çáo e ao Centro da Cidade (Var-
zea). Não perca esta oportunida-
de, adquirindo um apto. no refe-
rido edificio para seu conforto no
próximo verão. Tambem é pre-
prio para fins de semana, vera-
neio, etc. Presos de Crf 110.000,00
a CrÇ 170.000,00. Pagamento de
60 % até as chaves e 40 % finan-
ciados,em 5 anos. Faça-nos uma
visita sem qualquer compromisso.
Incorporadora Imobiliária Maná'
Ltda. — Rua da Assembléia, 67,
3°. Tel.: 42-8070.

TERESOPOLIS~3*Vendo 2,mag-
nificos terrenos, planos, forman-
do ótima esquina com quase 1.000
m2 — facilidade e financiamen-
to sem juros. Náo perca está
oportunidade. Tratar diretamente
com o proprietário pelo telefone
42-8070 ou na Rua da Assembléia
n. 67 — 3o andar.

(37463) 3600

Sítios e Fazendas
SITIO — Vendo em Vera Cruz com
65 mil m2 boa casa mobil. muita
fruta e água, a menos de 2 hs. do
Rio. Terr. para peqs. sitios a 10,00
m2. Fones 27-7308 — 23-2894.

(11475) 3800
ÓTIMO SITIO — Jacarèpaguá. Ven-'
do área de 78.533 m2, testada dl
285 metros, á Est. dos Teixeiras, a,
50 metros da Est. do Rio Grande, O
melhor local pelo clima com bela
topografia, boa residência, aviárioi,
ótimas casas de empregada e dt-'
mais benfeitorias. Preço 
CrS 3,800.000,00, 50% à vista, rei-
tante a combinar, ótimo negócio..
Dírect, com MALAQUIAS ROCHA,
rua 7 de Setembro 65, s|21. Tel.
42-0279. , (05165) 3800
SITIO, quer comprar dando otlma
venda nas safras, casa com 5. q. água
encanada de nascente, esplendida, es-
trada Fones 32:6026. 25:8791.

(26487) 3.800
FAZENDA. MONNERAT — E. do
Rio. Vende-se 750 alqueires com duai
confortáveis residências para vera-
neio, ou colônia de férias, com 50
quartos, casa do administrador, casal
para 40 colonos, luz própria, tele- .
fone, ótima piscina, 3 cachoeiras dá-
gua, alambiques dc-cachaça, toneis,
etc. Engenho de cana e de serra be-
neficiadores de café e de arroz, to-
dos movidos a eletricidade 450 mll
pés dc eucaliptos com 7 à 12 anos, pi-
nheiros, madeira de lei, campo de
futebol e volcy-ball, lagos, ônibus na
porta, mais informações com o ar,
PEPE, na Rua Senador Nabuco 18
T- próximo ao Corpo dc Bombeiros

Niterói. (07616) 3.800
VENDE-SE fazenda, 57 alqueires,- 1
horas de Niterói, queda dágua, mato
virgem, CrS 700.000,00. Troca-se por
imóvel no Rio ou B. Horizonte. — In-
formações 57-1012 (7609) 3800
VENDE-SE um sitio em Jacarèpaguá

Freguézia — com 8.480m2 com
casa pré-fabricada com sala, 2 quar-
tos, 2 varandas, cozinha, banheiro,
todo plantado com árvores frutlferaiPreço 800 mil cruzeiros, 400 a vis-
ta o restante a combinar. Com o sr.
Wilson. Tel. 25-3004. (24836) 3800

TERESÓPOLIS — Vendem-se 3 lo-
tes de terreno na Várzea, próximos
a Estação medindo 12 m de frente
por 300 mais ou menos de fundos,
isto é até as vertentes do morro".
Preço 265 mil cruzeiros cada. Inf.
tel. 38:1744. (26530) 3.600
TERESÓPOLIS — Vende-se em lo-
cal prevllegiado no alto em prédiode 4 pav. com aquec. central apto.
n. 310 de frente para um lindo Jar-
dim Ed. Sumaré, constando de sala,
quarto com arm. emb. cozinha e ba-
nheire completo não é conjugado.
Preço Cr? 260 mil com parte fácil.
e CrS 68 mil. financ. em três anos.
Ver no local e tratar pelo tel. ..
45:3461. (10032) 3.600

SITIO - Vende-se com 26.000 m2
todo plantado boa casa, água, luz, etc
200 metros de frente a Av. Cesário
de Melo n° 3.962.

(7701) 3800

CHÁCARA EM MORSING
(Estado do Rio)

Vende-se, com ótima residência,
perto da E. F. Central do Brasil, com
boa estrada de rodagem ligando Rio
e São Paulo. — Clima saudável. —
Tratar no local com o Sr. Leopoldo
Amaral ou pelo telefone: Mendes 39 —
ZONA DE VERANEIO

(11297) 3800

SÍTIOS
GUAPIMIRIM — RAIZ DA SERRA

DE TERESÓPOLIS — Vendemoi si-
tios a 70 quilômetros do Rio, pelanova Estrada Rl-Fetrópolls, que se-
rá brevemente asfaltada, local com
abundância d'á_ua e mata. Altitude
a partir de 250 metros e multa caça.
Ideal para fins de semana. Area ml-
nlma de 10.000 m2. Preço razoável,
com 20% dc entrada e o restante a
combinar. — Escritura imediata.. —
Informações na Avenida Rio Branco,
106 a 108, sala 713. — Tel. 42-2633 OU
cm Guaplmirlm, c/ o Sr. Luiz Vicente.

(11479) 3800

SÍTIO EM FRIBURGO
Vendo um com 17.047 metros qua-dardos, área demarcada, frente paramagnífico rio encachoelrado. — Pre-

ço: 110 mll cruzeiros, forma de paga-mento: 5 mil na escritura dc pro-messa, o restante em 70 prestaçõesmensais de 1.500 cruzeiros, sem Juros.— Informações no Rio — telefone:
32-1819, ou em Friburgo — te>'ine-
2-188 — ANDRADE.

(11453) 3800

(6091) 1500| (4902) 2400
financiada e parte facilitada  Ia 300 mts. do Largo da Taquara. ,(11452) »00 (11323, J001

BONCLIMA — Vende-se ótima casa.
situada no centro de magnífico ter-1
reno plano — Casa com 4 quartos. 3]

————7——  I banheiros, copa cozinha, dependen-'PE PEQUENO - Casa — 500 mil cru- dai de empregada - Preço CrS ....zeiros, 4 anos construção. 3 qtos.,! 2.000.000.00 com 507o em financia.sala, cozinha, banheiro, WC dc em-j mento a combinar - Tratar com Er-
pregada. Peq. jardim. Quintal — 3
mnts. da praia de Icarai — F. 24631.

(6130)3300

nesto Burrowes Ltda., à Av. 15 de
Novembro 804 4. andar, tel 4484 —
Petfópolij. (00585) 3500

APARTAMENTOS PRONTOS
X

TERRENO NA ZONA SUL OU TIJUCA
Grande firma construtora desta capital, dispondo de

apartamentos prontos na Zona Sul (Pequenos, ótimos para
renda) troca por terreno bem localizado na Zona Sul ou Ti-
jucá. Tratar com João Silva, Imóveis, Av. 13 de Maio n. 23,
10." (Ed. Darke). Tel. 42-0332. (38268) 91

Htj.

<J

mm



2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Sábado, 16 de Julho de 1953 15"AVISO AOS CORRETORES EM GERAL"
Você sabe que já existe o seu órgão de classe, e que se chama Associação Brasileirade Corretores de Terreno - ABCDT, cujos atos constitutivos foram devidamente registra-dos e encontram-se publicados no Diárjo Oficial de 12 do corrente mês ?
Pois se ainda nâo sabe. procure informações hoje mesmo em sua sede provisória àAv.Presidente Vargas, 529 — 4.° andar — Sala 411 — Telefones: 43-6768 ou 43-1475,

Sr. Aníbal Teófilo Veras de Queiroz e faça sua inscrição como sócio fundador até
10 de agosto do corrente ano. *.

com o
o dia

(36538) 91

Hha do Governador

VENDO
fREGUEZIA — Vendo perto da Praia da Guanabara, a

í"riWlfl da llha/ lotes de tefeno o partir de Cr$ ....190.000,00, com 15% de entrada e o restante em 5 anos.
COCOTÁ — Vendo lotes de terrenos em frente à praia

do Cocorá, planos com água e luz e alguns com casas anti*
gas, à partir de Cr$ 300.000,00 - 30% de entrada e orestante em 3 anos.

PRAIA DA ROSA — Vendo bons lotes de terrenos con)
?er?A*e22 eleva?âo- com Cr$ 10.000,00 de entrada e Cr$1.500,00 mensal sem juros.

LOTEAMENTO NOVO
.ÇOCOTÁ •— Vendo perto do Mercadinho lotes de ter-reno com Cr$ 10.000,00 de entrada e o restante a longo

prazo, em prestações de Cr$ 1.580,00. Serão entregues comágua, luz e calçamento.

. !,Aa,ta"se„com Car,os - Rua CaP'-fio Bo-bosa n. 815,sala 202 - Ilha. Detalhes pelo tel. 23-3693, com José Luiz.
(32558) 91

CASA RESIDENCIAL
SUPER CONFORT

Compro — Ipanema — Leblon — Golf-Club — Alto Ti*
juça—- Laranjeiras — Santa Teresa. Diretamente com pro-
prietário. Cartas neste jornal sob n. 6049. (06049) 91

1

TERESÓP01IS

CASAS EM COPACABANA
Situadas à Rua Pompeu Loureiro (vila), constando de:1 saja, 2 quartos, banheiro, cozinha. Ocupadas c/ contratosvencidos. Preço: Cr$ 450.000,00 c/ 50% financiados em10 anos em prestações de Cr$ 3.228,70. - CÍVIA — Tra-vessa. Ouvidor 17 - 2.» (Seção de Vendas). Tel.: *52-8166,

de 8,30 as 18,00. (3813*1) o*/

LOTES COM ÁGUA CANALIZADA E LUZ ELÉTRICA,
PRONTOS PARA RECEBER CONSTRUÇÃO E 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. (07321) 91

Sítios - Lotes -- Granjas"Cadete Febres"
Lotes desde mil m2 a Cri 25.000,00, prestações de Cr*} 350,00, sementrada, sem Juros, a 72 meses, sítios de 5 mil a 30 mil m.2, novs EstradaTeresópólis e Frlburgo. Parada Modelo, trem a 200 metros, e ônibuscortando o loteamento, ja tem bomba de gasolina, armazém e várias casas,fiesmos a 20 minutos de Teresópolis e uma hora do Rio, terras férteis,multas nascentes, visite sem compromisso, reserve seu lugar domingoou quinta-feira, ônibus às 8 horas, voltamos às 13 horas — Mercantil,Agro Imobiliária S. A. «Boa Sorte» - Rua da Quitanda, 67 - salas 603-5Telefone 22-3807, (25195) 91

TIJUCA - TERRENO-
Vénde-se um terreno à Rua Rocha Miranda 707, medindo de

frente 10,50 mts por 66 mts de fundos. Pronto para edificar, pelo
preço de Cr$ 300.000,00. Aceita-se oferta pelo tel. 57-5511.

(11522)91

JARDIM DA Quuu
GRANDE

ÓTIMOS LOTES SITUADOS NA ESTRADA DA BAR-
RA DA TIJUCA, EM FRENTE ao itanhangá golf
CLUB. Com ruas abertas, meios fios e em final de urbaniza-
çâo. Bela cachoeira dentro do loteamento. Amplos parques.
Preços a partir de Cr$ 370.000,00 com três modalidades de
pagamento a longo prazo. Visitas ao local sem compromisso.

Vendas: S. STOCKLER - Av. Nilo Peçanha, 155 -
Sala 805. TELEFONE : 22-7221. (34091) 91

ATENÇÃO
Vende-se um terreno em Teresópo-lis, no Bairro Araras, medindo 813 m2,

pronto p&ra construçío. Tratar oelotelefone: 47-1656. (26510) ti

AV. VISCONDE ALBUQUERQUE
Esquina

Vende-se terreno de 1.590 x 31, comconstrução Já na 4.» laje, com garagepsra oito carros. — Tratar com a pec-prletária, pelo telefone: 47-4252.
(076JI) 81*MW~w*W<»w»Wl<ww>w»>VWI«.

Materiais de
Construção

CAIXA D'AGUA
,»IÍS.eoncreto' SOAPIN. - Telefone*38*0422. (Fábrica). (98708,W
WWI*' •"•••iVirinru-LgnAiu

Ouro e Jóias

Fazenda -- Ocasião excepcional

i

VENDE-SE belo colir de dia-mantes adapta-se também paradiadema. Tel. 27:0469.
(02900) 76

ÁREA LOTEADA
Vendo em Nova Iguaçu área com 500 lotes — Projeto

aprovado e inscrito no Registro de Imóveis em conformidade com
o Dec. n.° 58 — Ruas abertas e em local de grande procura e ime-
diata valorização. Preço excepcional com facilidades de paga-mento. Tratar com Paula Ramos pelo telefone: 42-5737. (38308) gi

CRUumu - i)e platina, vendo Cgentí'^!?,.rl<»ulMlmo. «•» penhorad©por 8 000,00. peço o mesmo ptía ou-tela, tem cordão de platina com perolas cultivadas e 16 brilhantes bria-cos e lindos. Av. N. S. de Copictfi.ns, 1038, *pto. 203. N. B. custou22.000,00 à vista. * (2S432)Ww***v-**V*VW*<WWlW<>»WWv>vw,

Advogados

FABRICIO PAULO BA6UEIRA
BANDEIRA

Advogado
Teí .WS?*" VargM' 43S* S»1* »•Tel.. 43*2105. (108p3) 82

DR. ANTÔNIO SAMPAIO
ADVOGADO

VELT, 38, B. 506. - TEL^-.SMII

RÁDIOS E GELADEIRAS
GELADEIRA FRIGIDAIRE america- VENDE-SEna, fl pés em estado de nova. CrS'30.000,00. Ver Rua Almirante Gulllo-bel. 29. Apartamento 202. Fonte daSaudade, Lagoa. (25587) 60
TELEVISÃO 17" - Vende-se com
pouco uso por CrS 16.000,00. Infor-
maçóes fone 37-5717.

¦_: (15011) 60
VENDE-SE uma geladeira reforma-
da marca G.E. com unidade e pin-tura nova, base de 11 mil cruzeiros.— Av. Prado Júnior 297 — Telefone
57-7528 das 7 ás 20 horas.-

(11434) 60

^^^^^mE^^^i^SSÍTt.modelo 1954, sofá moderno para três
pessoas, pequena mobília, sala de jan-tar e vários outros pequonos objetos
de casa. Ver á Av, N. S. de Copaca-
bana, 1.391, — Apto, 607

(00865) 60

Petrópolis "Incorporação":
Temos ótimos apartamentos em incorporação

com 60% financiados em 5 anos. Preços a par*
tir de Cr$ 434.000,00. Maiores informações —

ERNESTO BURROWES LTDA., à Av. 15 de No-
vembro, 804 — 4.° andar — Tel.: 4484 -* Pe*
trópolis. (33825) 91

I
GELADEIRA G.E. de 8 pés, ame-
ricana, com gavetas para carne e

Vende*se,*por motivos particulares, perto de SSo José do Rio Preto, verduras, vende-se Cr? 20.000,00. R.

AOS ADQUIRENTES DE IMÓVEIS
•.T,T.7ní E ,C0,NCEITIJA»0 DESPACHANTE OFICIAL DA PRE-
E5I . £n7. 21 1 ' t?,5í?mlnile [0n"at" tôda » documentaçüo rela-tlva a transações Imobiliárias, bem como, adianta dinheiro para para-mento de custas e impostos devidos, sob condições a combinar En-
«¦?•.'*£' tÍmbé*m, dÍ adm.lnlstr<";*° de Imóveis e adlantam-se alu-
iftfe-^i^T' ,NiI» P^anha n- 12, 10.» - s/ 1008 c/ José Rosa. Tel.:42-9823, das 11 às 12 horas ou das 17 às 18 horas - Tel.: 42-9755,

(07586) 91das 8 às 9 horas da manhã.

Estado do Rio, atualmente a 3 horas desta Capital, trajeto reduzido a
2 horas depois do acabamento da nova Estrada Rlo-Teresãpòlts. ótimo
clima, altitude 600 metros, 68 alqueires fluminenses, cercada, ótimos pastosIgualmente cercados, aprox. 48.000 pés de café de 2 a 10 anos, grande
parte em produçio, aprox; 50.000 mudas de café, grande horta em rendi-
mento,. água em tôda parte, cachoeira; casa residencial moblliada com
instalação elétrica, geladeira, fogão .a gás engarrafado, uma casa de admi-
nlstrador, 20 casas de colonos quase todas novas, com telhas francesas,
motor elétrico, terreiro de cimento, instalações para crlaçSo de 15.000
galinhas c pintos, estábulo, Jeep, trator quase novo, 50 cabeças de gado,4 cavalos, reboques, moinho Harvey para fubá e ração, debulhadeiras,
tudo quase novo, e mais todas as Instalações e material necessários parao andamento da fazenda, — Base CrS 4.500.000,00, condições a combinar.
Falar com sr. Vieira — Telefone 43-8310 ou 2J-6327. (25476) 91

Terreno em Quitandinha
(Petrópolis)

Vende-se lote plano, em rua transversal à Rio-Petró»
polis - Cr$ 320.000,00 - ADMINISTRADORA DUVIVIER
S. A. — Rua Álvaro Alvim, 31 — 8." (10350) 91

COMUNICAÇÃO AOS CORRETORES
-ABCDI-

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CORRETORES
DE TERRENOS

De ordem do sr. Presidente, Amaury Larangeira Carmo, tenhoa grata satisfação de comunicar aos profissionais da classe de cor-retagem de terrenos, que foi fundada a 11 de maio do correnteano,iaesta cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a ASSO-CIAÇÃO BRASILEIRA DE CORRETORES DE TERRENOS -
ABCDT —, órgão criado com a finalidade de cooperar para aunião, progresso, Ilustração e defesa da classe dos corretores, pres-tando, inclusive, aos associados, assistência médica, jurídica, cirúr-
glca> dentaria e farmacêutica, bem como com o objetivo de auxl-liar os corretores pecuniàriamente, nos casos de invalldez e enfer-mldade, na conformidade do Estatuto social. Os sócios da ABCDTnão respondem pelas obrigações assumidas pela Diretoria. A 5de Julho ultimo, foi eleita e empossada a primeira Diretoria e oConselho Fiscal da ABCDT, ambos já no exercício de seus car-
gos, assim distribuídos: Presidente — Amaury Larangeira Carmo,corretor do "Jardim Itambi S|A".; 1.» VIce-Presidente - Sebas-tião Pereira de Magalhães, corretor do "Banco Gramacho SIA";
m ™e",!?M*d!nte - Ayrton Coelho; Secretárlo-Qeral — AníbalTeofllo Veras de Queiroz, corretor da "Ciclo S|A"; 1.° Secretário- Nilo da Costa Silva, corretor da "Jardim Atlântico SIA"; 2.°Secretário — Gualtcr Costa, corretor da "OSA"; 1." Tesoureiro,Fernando Carrillo, corretor da "MARA"; 2." Tesoureiro - Vini-co Ribeiro de Oliveira, corretor da "Jóia Rara Ltda."; Diretor So*ciai — Silvio Ferreira Amorim, corretor da "OSA"; Diretor Téc-nico Cultura - Ruy de Almeida, corretor da "Jóia Rara Ltda.;Diretor Administrativo — Rômulo Marangoni, corretor da "Jar-
dim Atlântico SjA"; Diretor de Publicidade, Waldemar José Car*
^ggini corretor da "Vila Mar de Guaratiba S|A"; Diretor deContabilidade, Idallna Nunes Miranda, corretor da "Jóia RaraLtda. ; Diretor de Patrimônio, José Cardoso, corretor da "Mara"*
sendo membros do Conselho Fiscal: Jorge de Araújo Sanches, cor-retor da Imobiliária Del Mar S A."; João Fernando Zanottl cor*retor da "Jardim Atlântico SIA'1, e Luiz Tavares Fontes, corretordfi, Jardim Atlântico SJA". - Oportunamente, serão-feitaseleições para escolha, dentre os associados, de trinta dos cinquen*
da ABCDT 

Conselho Deliberativo, que será o órgão supremo
Serão considerados sócios fundadores todos os que se matrl-cularem nos quadros sociais da Associação até o dia treze de agôs-to do corrente ano, quando completa um mês de registro do Esta-

estatutária 
&t°$ constitutivos da ABCDT- conforme disposição

h ™ í^C'IiTJfoi ,reSistada no ^gisto Civil de Pessoas Jurídicasdo Distrito Federal, onde tomou o número de ordem 3.868 do LI-vro A-3, sendo, portanto uma sociedade civil, juridicamente per-
Estão convidados todos os profissionais da corretagem de ter-renos a inscreverem-se nos quadros sociais da Associação Brasi-leira de Corretores de Terrenos, órgão definitivo para a defesa camparo da classe.
Informações na Avenida Presidente Vargas, 529 - sala 411(telefones 43-6768 e 43-1475) sede provisória da ABCDT, com osr, Aníbal Queiroz, Secretárlo-Geral.

— assina: Secretárlo-Geral

Anibal Teofllo Veras de Queirós"A. B. C. D. T."
(36537) 91

GALPÕES NOVOS
BENFICA - PERTO DA AV. BRASIL

Magnífica construção de 1.584.00 m2. Tudo em con-
creto, inclusive partes assobradadas, próprio para cargas
pesadas, grandes instalações sanitárias, amplos portões e
janelas, muito ventilados, totalmente Isolados em terreno
com 3.628.00 m2 de área total. Grande oportunidade paraIndustrias, Oficinas, Garagens etc. Base Cr$ 8.500.000,00— Estudando-se ofertas e financiamentos. Diretamente com
os proprietários, pelos telefones 23-5594 — 45-8260 e 23-0325
com Sr. Ribeiro. (25406) 91

Domlcio da Gama, 22. Haddock Lobo
(25600) 60

ATENÇÃO: Geladeira G. E., 5 
""pés

cúbicos, americana, silenciosa e eco-
nômica, ótima para pequena família,
vendo par desocupar lugar, 11.500,00
nunca teve defeito, muito bem con-servada. Av. Mem de Sá, 104 — Fun-
dos. (07754) 60
RADIO Zenith .-Transoceanic — Ven
do último tipo, com antena "wav.e
magnetic", pegando o mundo Intel-
ro — Corrente e bateria — Preço:
CrS 11,500,00 — Rua Sen. Venanclo
Flores 632, ap. 202 — Leblon.

(O5O90) 60
GELADEIRAS AMERICANAS usadas
em estado de novas, com garantia c
facilidade de pagamento. Também
trocamos e cornáramos, Casa Gelo-
fix, rua Carvalho de Mendonça,
24-B, Copacabana, Posto 2, tel
57-5717. (08193) 60

CONSERTOS E PINTURAS DE GE"LADEIRAS, por pessoal especialisa-
do, serviços garantidos. Atendemos
com rapidez. .Orçamentos sem com-
promisso. Refrigeração Gelofix Ltda.,
rua Carvalho de Mendonça 24-C,
Copacabana. Tel. 57-5717.

(08192) 60
RADIO ZENITH TRANSOCEANIC -
Vendo preço de ocasião. Até 13 ho-ras. Tel. 57-6443, (5189) 60i

í.1.'9 Pfs americana nova na embala.
^MTlnteAlor ^ Sores* Vend° UR'GENTE. Av. Prado Júnior 186, ap101 (25588) 60

T. V. SILVERTONE, 21 polegadas,1955, duas antenas sendo uma exter-
na rotativa. Vende-se Tel. 29:5996.

(07607) 60

AMERICANO recém chegado vende
aparelho eletrola com amplifleador
de alta fidelidade, marca Zenith, com-
pletamente novo — Também vende
álbum long-play de Glenn Miller -
Procurar Av. Atlântica 1496 ap. 10entre 5 e 8-horaS.- ' '

•i. ¦•".'• , ' (27836) 60
RADIO-VITROLAR.C.A. - tôda empau marfim, som. de órgão com LongPley. Custou 30.000, vendo por .14.000, aceito ofertas. Ver, BelfortRoxo 58, Ap. 204 Lido, perto da
Prala- (25595) 60
GELADEIRA CROSLEY, 11 pés con-
gelador inteiriço, porta mágica, ga-vetas para carne, legumes etc. poucouso, custou 55 vendo por 28.000, VerBelfort Roxo 58, Apto, 204 Lido, per-to da praia. (25601) 60

VENDE-SE com máxima urgência
possante Rádio-vitrola americanacom 11 válvulas, ondas curtas e lon-
gas com olho mágico, toca-disco au-tomático long-play 3 rotações comcontrole eletrônico desligando no Umdo pragrama, em modernlssimo mó-vel pau marfim pés palito, Inteira-mente nova ainda com garantia, eus-
ÍÜ^iL000,0? vende-se urgente por14.000,00 - Ver à Rua Paula Freitas32, ap. 501 entre N. S. Copacabanae Av, Atlântica

(11333) 60

GELADEIRA G.E.
Vende-se uma nova sem nio,de 11 pés, duas portas. — PreeoCrS 48.000,00. Tel.: 37-1647.(26534) 

60

GELADEIRA FRIGIDAIRE _ V*n-de-se uma com urgência, de 9 pésTel. 47-1157, Ipanema.
(10530) 60

GELADEIRA "Leonard", 5 1/2 pés,em ótimo estado — Vende-se: Aven.Salvador de Sá, 186 r- Tel 32-4000.
(10481) 60

GHLADEIRIAS compro elétricas usa-das, mesmo nSo funcionando, telefo-ne 49-2331 - Wilson.
(10346) 60

VENDE-SE Geladeira "Coldspot" de
8 pés em perfeita condição Cr$ ,17.000 00 e aparelho "Webcor" paratoca-disco 3 velocidades Cr? 
3.200,00 — Tratar á Avenida Prince*
sa Isabel 20, apto. 703 — Tel. 57-7357

(11315) 60

CONSERTOS DE RÁDIOS - De me-sa de cabeceira Cr$ 240,00, de salaCr$ 360,00 rádio-vitrola, CrS 520,00— Leve-o ao técnico Manoel Isidoro
das 8 ás 20 horas rua Ubi 35, ap. 105
andar térreo, esquina rua Costa Pe-
relra, que dá com à rua Pereira Nu-<ncs, que vai da Tljuca á Vila Isabel.

(25438) 60

Terreno ¦- Rua Prudente
de Morais

Vendem-se à Rua Prudente de Morais jrnto e depois
do n." 301 dois lotes de 10 x 40, juntos ou separados. Duvi-
vier & Cia. — Rua Álvaro Alvim n.° 31 - 8.° (10349) 91

INCORPORAÇÃO
Vende-se terreno plano, próprio para pequeno edifício de aparfomentos, à Avenida Menti, asfaltada, que liga Vicente de Carvalho a Braz de Pina, com 20,00 ms de frente e área de

zrWLtih. P,eS° lí<*ui<,° C,$ 250-OW,00 sem intermediário.
Tel* 27-7492. (5i58) 91

MEYER
Vende-se à Rua Tenente Costa, esquina de lldefonso Al

bano, lote de 17,00 x 37,00. Preço: Cr$ 400.000,00, facilitan
do-se parte. — Administradora Duvivier S. A. —• Rua Álvaro
Alvim n. 31 - 8.° andar. (10348) 91

Pintura de Geladeira
Cr$ SSO,OO

A pistola pelo processo de fábrica, norte-americano, com alegitima tinta Duco, em seu domicilio ficando nova em um diaigual à vinda da fábrica. Aplicamos aparelhos contra ferrugem
Colocamos borrachas novas. — Pinta-se cozinha americana e má-
quina de lavar roupas.

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
Técnico FRANCISCO

Rua Paulo Barreto, 110-A — Deixar recados 26-6302 e 26*1267.
(05925) 60

ATENÇÃO! Radlofone "Wlnd
sor" novo em estilo moderno le-
gíümo páu marfim com rádio de
6 faixas sintonizando todo es
trangeiro e tocadlscos automáti-
co para 78, 45 e 33 RPM (long
playing). Particular vende por
apenas CrÇ 11.500,00. Custa nas
lojas CrS 22.000,00. Telefonar
para 38-3687. Rua Silva Pinto.
156 — Vila Isabel.

(11306) 60
VENDE-SE motivo vtage, 1 geladel-ra Leonard 4 1/2 pés, ótimo estado
12.000,00. Bartolomeu Mltre 637, apt.
305, Leblon, Sábado. (06437) 60

ESTANTE E
RA DIO-VITROLA

Estante de sucupira, três unldadsIndependentes e Rádlo-Vltrola BOAVlctor. Vendem-se. Ru» Prof. OrtlsMonteiro, 15, apto. 1002. Tel. 45-1834.
(26833) «0

GELADEIRAS
Consertos de qualquer tipo, domes*ticas e comerciais. — Atende rápida*mente em qualquer bairro. — Sr. MI-CHAEL — Tel. 32-7660 - OFICINA.

(0775) W

COMPRO
1 GELADEIRA

47-2361
(1058) «0

GELADEIRA
Vende-se FRIGIDAIRE, americana,de 7 pés, no estado de nova. Base:Cri 22.000,00. Ver & Rus Xavier daSilveira, 12, apto. 704 — Copacabana.

(11454) «0

GELADEIRAS
Conserto de qualquer tipo Elétricas, Re-

formas em Geral, Pinturas a Duco — Rua Vis*
conde Pirajá
Sr. Edgard.

n.° 188 — Tel.: 47-6301 -
(16307) 60

VENDE-SE GELADEIRA 7 PÉS
funcionando bem, porta mágica, luz
Interna, bem conservada, pela melhor
oferta de seis mil cruzeiros. Somente
hoje. — Rua Taylor, 39, apartamen-
to 402. (0289Í) 60

Casa, Terrenos, Petrópolis
Estrangeiro que le reUra.do país vende casa em Petrópolis, com áreade terreno a combinar, de 1.50o a 24.000 m2; tem Ultragas, telefone, sela*delra, alguns móveis, nascentes de água. Também vende Jeep Lsnd-RoverInformsçóes pelo telefone 37*0445 ou Petrópolis 4305 com o proprietário'

(11392) 91

Pronta entrega •- Vila Isabel-
Grandes apartamentos com dois quartos, salão e dependen-

cias completas. Ver à Rua Viana Drumond n. 55, com o sr.
Waldemar. Apartamentos tipo 1 — Cr$ 680.000,00 e tipo 2
— Cr$ 775.000,00 com 20?è de entrado e o saldo financiado
o longo prazo. Fino acabamento da Cia. Construtora Nacional.
Sancas, árees de serviço azulejados, banheiros e cozinhas cs-
Boltados. (11181)91

BAIRRO PEIXOTO
Vende-se próximo Praça Ed. Bittencourt spto. novo orupado tempo-ràrlamente pelo dono, entrega 30 dias, sita, dois quartos c/ armáriosembutidos, banheiro c/ box azulejos cór, cozinha c/ azulejos, cór arma-rios aço, área c/ secador, quarto empregada c/ lage, garagem, sol pelamanhí, fartura d'água. Cr$ 600.000,00 sendo CrJ 190.000,00 financiados

T. P. 10% saldo a combinar. Maestro Francisco Braga n. 533, apto 303.Visitas 14/18 horas 57-0219. (26517) 91

RlNDl"
DEL CASTILHO

AVENIDA SUBURBANA. 4.120 -
Vende-se um prédio de cinco aparta-
mentos e loja. — Construçío de 1.'
a Cr| 4.000,00 o m2. — Tratar á Rua
Buenos Aires, 77, 3.» andar, sala 3 -
Telefone: 52-4818, com o proprietário.

(25494) 91

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 LEGÍTIMAS e assis-
tência técnica TREINADA no fábrica. Tel. 43-6509. Recorte
e guarde este anúncio. (05378) 60

CÂMARA FRIGORÍFICA
De madeira, desmontável, da capacidade de 54 m3, comtrês compressores. Vende-se. Ver e tratar à Av. Rodrigues

Alves n. 143. Sr. Roberto. (06035) 60

ELETROLA
STANDARD

ELÉTRICA E OUTRAS
A CrS 7.500,00

Tenho grande sortlmento, oportunl-
dade única, transformaç&o de nego-
cio. — Rua Urugualana, 11, 2.» andar,
por cima da Sapataria Pedro.

(9250) 60

CAIXAS
Para Rádlos-Vltrolas a partir de CrJ

1.200,00. Chipandale, Colonial, Rústl*
ca, Páu Marfim, últimos tipos. - Rua
Urugualana, 11, l.o andar, por cima
da Sapataria Pedro. (9249) 60"COMPRO 

1 GELADEIRA
Tenho urgência, pagamento imedla-

to, mesmo precisando pintar. Telef o-
nar a qualquer hora para 57-0960. —
Particular. (10781) 60

TOCA-DISCO
Webcor a 3.700,00, V, M. Webster.

Thorens a partir de Cr$ 2.000,00. Rua
Urugualana 11, 2.° andar, por cima da
Sapataria Pedro. (9248) 60

PRESIDENTE DUTRA Km. 3. Ven
do terreno á 60 m. dessa estrada por
88.000,00 em mensalidades de 880,00
por mês. Tendo Já pagas 30 presta
ções. Paiso à promessa de venda. Ver
no local com o sr. Machedo no de-
pósito de material, lote 2 quadra 32.
Jardim Meriti. Tratar na rua Capa-
nema 160 apt. 202 Freguesia Ilha
do Governador. (04915) 91

TERRENO
CENTRO

Vende-se uma ár*a de 30.000 m2, à
10 minutos do Centro. — Terreno
um pouco acidentado. — Podendo
lotear, construir ou qualquer outro
negócio. — Preço de Cr$ 3.000.000,00,
com 50' - de entrada e o restante fl*
nanciado & longo prazo. — Telefone:
32-0054 ou 22-3455 — Br. AVÍLINO.

(06143) 91

OFICINAS REUNIDAS CARIOCA LTDA.
RUA JÚLIO RIBEIRO 127-C

TEL. 45-2453
Serviços especializados em geladeiras — Televisão erádios.
Instalara-se antenas para TV — Pintam-se geladeirasServiços de 1.» ordem. (7764) 6(j

RESIDÊNCIA - VENDO
ALTO TERESÓPOLIS

Com 4 quartos, 2 salas. 2 banheiros,
centro de terreno 20 x 45. Tratar no!
local. Rua Melo Franco, 1.561 ou tel. i3-306, Teresópolis e 30-0331, Rio.

(27892) 91

SUA TELEVISÃO ENGUIÇ0U!
CHAMAR: 45-2120

rmAnr?.0i"oí*rr<) de »erv*í<> sUnderá no mesmo dia, consertando na SUAPRÓPRIA CASA, com máxima urgência. Serviços garantidos, com técnicosestrangeiros. Rm Ipiranga n. 134. (07058) 60

RADIO-VITROLA R.C.A.
LONG-PLAYING

3 ROTAÇÕES
Nova, com garantia, recentemente

Importada, controle eletrônico, desll*
gando totalmente quando termina o
programa. Onze válvulas, várias on-
das, pick-up automático eletrônico
alta fidelidade 12 discos. Vendo ur-
gente por preço muito Inferior aocusto aqui no Rio. — Rua Barata RI-beiro 308. Fone 37-5432. Das 8 da ma-
nha ás 9 da noite 37-5432. (9238) 60

GELADEIRA LEONARD
Vende-se por 19.500,00, de 9 pés «meio, funcionando multo bem, estácomo nova. Rua Felipe de Oliveira, 4,

apto. 216 — Edifício Túnel Novo.
(25584) OO

GRAVADORA ADRESSOGRAPH
MANUAL

Compramos urgente, de particularou de outra procedência, desde qutem perfeito estado. Preço a combl-
nar, — Ofertss para IMOBILIÁRIA
LEMOS LIMITADA, Avenida Nilo Pe-
çanba, 26, sala 70-A — Telefones: —
22-2483 e 42-9506 (1).¦¦'¦ 

 (ii5i7) «a

GELADEIRA G.E, - 9,8 PÉS
Modelo LM-95, sem uso, partlculiívende CrS 45.000,00 — Rua Almirante

Alexandrino, 340, apartamento 401. —.
Só na parte da manha.

(11415) 60

CONSERTOS DE GELADEIRAS
Técnico estrangeiro conserta qual-

quer tipo. Bebedouros de água, apa-
reinos elétricos, borracha e acessórios,
a domicilio. — Máxima eficiência. —
Atende também aos domingos.

Telefone: 57-7156,
 (20787) «D

GELADEIRAS - CONSERTOS
Técnico estrangeiro conserta qual»

quer geladeira na essa do proprletá-rio, num só dia. — Serviço garanti»do por escrito. Chamados sem com*
promlssos, também aos domingos. —
Telefone: 27-4781 — EUGÊNIO.

(10204) «0

SERVIÇO TÉCNICO"

DE TELEVISÃO LTDA.
6) g))TEL.49-7255( (•){•)
Consertos de televisão, eom garan-

tia. Equipe completa psrs InstalaçSet
de antena. Preço especial para an-
tena TV-Rio, Canal 13, CrS 800,00,
eom garantia em qualquer local. —
Fone 49-7255. (07589) 60

TELEVISÃO R.C.A,
CrS 21.000,00

Vendo completamente nova e com
garantia total da R.C.A., tela de 17
polegadas, móvel de cháo, com alto-
falante 12 polegadas. Travessa Carnel-ro n.° 8. T.: 52-9408 — Estáclo.

19244) 60

TELE-SERVICE
MARCA REGIST.

A mais anUga e melhor organlzida no pais. Grande frota de csrros
oficina para atender na hora. Técnicos especializados nos EE.UU. em
todas marcas, tnlca que usa peças originais nos consertos. 18 técnicos
i sua disposição de várias nacionalidades. 80% dos possuidores de Tele*
vlsâo prefere nossa organização. Preços mais baratos, serviços com ga-»vx^M^,ír«cU5íí8«d,! íT; hr,Ud*de ab,0,uu- A,ende ,odo, ba,rm Kti * horu-Rn*

gente. Rua dos Andradaa, 96, sais Mi 
~el*«ra de Melo n. 25, loja. Tel. 47-2970, Ipanema. Praça Saenz Pena— Souza Dias. (26373) 91, a. JJ, sob. detone U-2SO, lUuta. (ltMJ) M

COMPR01 GELADEIRA
Nova ou usada, particular, mesmo

que precise pintar, pago à vista. Tel.48*1901. (04056) 60

PATI DE ALFERES

_&¦____! .....:¦¦.._¦¦¦¦. .. ....... ,:.j_/, „....,..- .„..„ ^"...J..^,.., ,.,,_.. _________¦-'¦'¦¦' :" :'

GELADEIRAS G,E, 1955
6-8,1 - 9,2 -10 812 pés

Novas, Americanas, Super-luxo, com
íreezcr, porta para frutas e ovos, com
e sem prateleiras rotativas, 1 e 2 por-tas, vendo as últimas. Aceito trocas
e facilito. Rua Hadock Lobo. 140-A.

(04054) 60

TODA-DISCOS "WEBCOR"
Vende-se um de três rotações aln-

da na embalagem original. — Tele-
fone: 27-0606. (11432) 60

PINTURA DE GELADÜÃ 
"

A duco por 550,00 e laqueaçáo da
móveis. Telefone: 22-3753, Walter.

wtsrn •

Animais
VENDE-SE um cáo CoUie. com 1 més
de Idade — Tratar pelo telefone ....
46-5567. (7805) «3
VENDEM-SE filhotes de cocker spa-
niel inglês — com cinco meses, com
pedigree — Estrada do Rio Grande
3392 — Jacarepaguá.

(11543) 63
COLLIE — Vende um filhote dessa
raça, macho, com ótimo pedigree e
de pai premiado — Ver à rua Sá Via-
na 191 casa 3, ap. 201 — Grajaú.

(11543) 63

PEQUIN.S LEGITIMO
Vendo o último filhote com 3 me-ses, preço 800 cruzeiros. — Ver e tTa-

tar á Rus Teixeira de Melo, 26 —
Ipanema. (048206) 63

VENDE-SE
CANICHE MINIATURA preto, cadê-Ia, de cinco meses, filha de pais lm-

portados, com esplêndido pedigree, re-
glstrado no Kennel Clube. — Ver à
Rua Marquês de Olinda, 38.

(11341) 13

VENDEM-SE GATOS
SEAMESES

(os pais vieram da Europa), ver • tra-tar Rua Professor Xstelits Los n«
123, ou pelo telefone: AS-sooi • -mal*
*"****. »»\m\ m

-' ¦ 
V*-*"



DIRETOR
*. PAULO FILHO

r
Avenida Gomes Freire, 471

Correioda Manhã
REDATOR-CHEFE

ANTÔNIO CALLADO

INTERESSE
2° Caderno — Rio de Janeiro, Sábado, 16 de Julho de

supmrNTENDHpri
íOSÊ V. PORTINHf

N. 19.112 - ANO MT

1955

As raias ainda estão pesadas e, provavelmente, a melhorprova de hoje será disputada na areia com a redução da distán-cia para. 1 900 metros. Nesta carreira teremos nova apresentaçãode Barbe Bleu, este filho de Whirlaway que acaba de obter ex-pressivo triunfo no "Jockey Club dé São Paulo". Correndo emqualquer terreno, Barbe Bleu encontra oportunidade das melho-res para mostrar seu real valor. A turma é quase a mesma e oaumento da distância favorece as suas características de animaliongeiro. Dos adversários Silfo é o que inspira maior receio Oalazão do stud Seabra corre muito na areia e também se enqua-dra bem na distancia ,além de andar em boas condições de treinohendo assim, caso Barbe Bleu confirme o esperado, já é maisum passo dado, pois Silfo é um dos bons animais da esfera dehandicap .
Castillo reaparece na tarde de hoje e das quatro montariasarranjadas Seta e a que apresenta maior "chance" de triunfo,embora as outras também tenham possibilidades. O chileno, nóentanto, esta animado e até com Graal promete fazer uma car-«ira destacada. O páreo de quatro anos sem mais de duas vitó-rias marca o reaparecimento de Quincas Borba, que traz um tra-

o1Í£°muit? 4bonl 
~ 1-400 em 89" - embora perdendo paraQuiz. Mas este e de turma superior.

fiH!^ILe"nlS,° "tt ma"a?a P3" as 13 horas e 45 minutos e o
ÍSLm ,nPn*e°.Íera 

C°mdo, 
V " horas' Até às 18 ho™ *« ontemeram conhecidos os seguintes íorfaits: Ocre, Roi e Lapacho.

PALPITES
SETA - SABINADA - GHIZA'

QUINCAS BORBA — OROZCO — OARBOLITO
PIRATINI - MERCURY - MAJESTIC
NEON — INDISCRETO — LALAU
BARBE BLEU - SILFO — INHANDUHY
JONGRÁ — FABIAN — SANA
JEANETE — SERRA BRANCA — PINTURA
CUHAMBEBE - JERICINÓ - SILENO

Da leitura dos relógios
1.» PAREÔ:

Sabinada — 1.200 em 79",
fácil — 600 em 37 "315, da mes-
ma forma,

Hereuse — 1.200 em 79"2|5
sem convencer.

Seta — 1.400 em 92", com
sobras — 600 em 38", fácil.

Gama -- 600 cm 38"4|5, fir-
me. .

2.» PAREÔ:

Quincas Borba — 1.400 em
89", muito bem — 600 em 39"
suave.

Orozco — 1.200 em 78", bem.
Salazar — 1.300 em 84", óti-

ma ação — 360 em 21"2|5, li-
geiro.

Gageiro — 1.300 em 85", fir-
me.

3." PAREÔ:

Piratini — 2.040 cm l.T£"l!5,
com sobras.

4." PAREÔ:

Neon — 1.300 em 85"4I5, vi-
nha de mais longe,

Dinon — 800 em 52"3|5, sem
convencer.

Adeólo — 1.600 em 109", íá-
cil.

5.° PAREÔ:
Silfo — 1.000 em 63"1|5, boa

ação. - - - ¦ - ¦
Hercules-- 800 em 49"3|5,

um pouco tocado,
Minárso — 1.000 em,69" sem

apurar. "
Graal — 1.000 em 67"3|5 com

sobras.

6." PAREÔ:
Maestrini — 600 em 37", fá-

cil.
Dux .600 em 106", fraco— 800 em 50"315, tocado.
Fablan — 1.900 em 121",

bem — 600 em 39", sem apu-
rar.

í.° PAREÔ:
Pintura — 600 em 40", sua-

re.

8." PAREÔ:
Sileno — 600 em 38 "215, fá-

cil.
Fergus — 700 em 44", regu-

lar.
Jericinó —

reta oposta.
Cacau — 1.400 em 94" sua-

ve.

IM TORNO DA NOVA ÂPRES
Seta oferece boa oportunidade para Castillo voltar triunfan-
te - Piratini outro dmcocheiras de Alcides Mordes - Quin-cas Borba retorna em ótimas condições- Programa -Mon-

tarias oficiais - "Forfaits" - Palpites

GERENTE
ALINIO DE SA1LEB

ENTACÀO DE BARBE BLEU
MATINAIS
Partidas normais sem marcas a destacar —
El Valiente, no entanto, trás o melhor exér-
cício — Lailo, Treta e Pirueta, são outros que
agradam — Paulin e Jamegão são poupados

w"""». ~êmm*m n

«*. :h-' 'Ji^^^^MsSí^^M^wSBSSSÊSI^mM^Jf iSÊmim.
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600 em 38", na

MONTARIAS E ÚLTIMAS PERFORMANCES
1» PAREÔ - ÀS 12,45 HORAS - 1.300 METROS - Cr? 60.000,00 - 18,000.00 - 9.000,00. - 4.ooo;oo.

Sabinada, A. Araújo,.,/.., 56
Hereuse, J. Baffica f6
Kalonga, U. Cunha 56
Gama, D. P. Silva 56
Seta, E. Castillo 56
Krachá, J. Marinho 56
Ghiza, R. Maia 66"Hípica, A. Cardoso 56

Em
Em
Elfí
Em
Em
Em

4V 7 de Ormandie e Ogivinha em 1.400 GL 86.77 7 de Ormandie e Ogivinha em 1.400 GL 86.29/ 7 de Penosa e Quand em 1.400 AE 89 3/5.2°/ 7 de Ogivinha e Ghiza em 1.000 AP 63.5"/ 7 de Ormandie e Ogivinha em 1.400 GL 86.IV 4 de Princess e Issima em 1.300 AL 81 2/5.Em 26- 6-55 3V 7 de Ogivinha e Gama era 1.000 AP 63,Em 26- 6-55 67 7 de Ogivinha e Gama em 1.000 AP 63,

6-55
6-55
5-55
6-55
6-55
7-55

2» PAREÔ - ÀS 14,10 HORAS - 1.300 METROS - Cr$ 60.000,00 - 18,000,00 - 9,000,00 4.000,00.
- 1 Oarbolito, E. Castilho 56

— 2 Q. Borba, A. Araújo 56
,( 3 Orozco, F. Irigoyen 56

Salazar, U. Cunha 36
Silki, M. Silva 56
Gageiro, D. P. Silva 56

3° PAREÔ - ÀS 14,25 HORAS

í 1 Piratini, F. Irigoyen. 52

Em
Em
Em
Em
Em

10- 7-55
11- 6-55
29- 5-55
25- 6-55
10- 7-fj

Em 25- 6-55
— 2.200 METROS

77 7 de Barbe Bleu e Kisber em 1.600 GP 104 1/5.47 8 de Roi e Sol em 1.800 115 3/5.57 8 de Quintllius e Sol em 1.300 GL 78 2/5.37 6 de Orloff e Hilo-de-Oro em 1.000 AP 63 3/5.47 4 de Inhanduhy c Graal em 1.900 AP 122 3/547 6 de Orloff e Hilo-de-Oro em 1.000 AP 63 3/5.
CR? 54.000,00 — 16.200,00 - 8.100,00 — 4.000,00,

1 2 Ocre, Não correrá
( 3 Demolidor, M. Silva

P. Finder. J. Marinho..
Mercury, A, Rosa
M. Vernon, H. Oliveira.
Convés, L. Lins
Majestic, A. Cardoso....

52
52
54
52
52
60

lm 11' Ü1Ü 2V 6 de Oxford e Corrégio em 1.400 AU 86 1/6.
iÜ o §"« tf, l íe Don Eobert° e Gamal Pachá em 1.900 AP 126.

nn ' ' de APrisco e Convés em 2.200 AE 146.
£m i" S-« Ti Ü ^ 5o? Roberto e Gamal Pachá em 1.900 AP 126.
Pm o" Ul TJ, n de ?xíord e Ma-estlc em ^SM AL 92 1/5..

o" l'll Ti 1 Íe APrisco e Demolidor em 2.200 AE 146.km 9- 7-55 37 7 de Aprisco e Demolidor em 2.200 AE 146.7- 7-55 27 9 de Oxford e Dingo em 1.600 AL 92 2/5.Em
4» PÁREO - ÀS 15,00 HORAS - 1.800 METROS - CR$ 40.000,00 - 12.000,00 - 6.000,00 - 4.000,00.

Lalau, N. Pereira 58 Em
Avante, G. Calderano 68 Em
Letrado, E. Cardoso 56 Em
Fir Copy, D. P. Silva fO Em

{ 5 Neon, M. Silva 58 Em
l 6 Seridó, H. Rebello 54 Em
I 7 Himeto, P. Labre 58 Em•I 8 Dinon, G. Almeida 52 Em
I 9 Soberano, J. Marinho 60 Em
[10 Ardéolo, L. Domingues.... 55 Em

i 11 Indiscreto, A. Ribas 58 Em
112 Amorozinho, J. Lopes 52 Em

5» PAREÔ —

?«" Ul 3e San e Fair c°Py em *-m AP 104 3/5.
íi o Â }TJ,\l íe Gambrinus e Baiano em 1.500 AL 95 2/5.

n Slr n i12 de Gambrinus e Baiano em 1.500 AL 95 2/5.8- 7-55 47 9 de Duros e Bomarsito em 1.500 AE 9725- 6-55 5712 de Pan e Fair Copy em 1.600 AP 104 3/5.
«" cil Ti 8 de Avante e Sketch em 1.800 AL 118 2/5.16- 6-55 97 9 de Lalau c Certerito em 1.500 AL 94 2/5.8- 7-55 9»/ 9 de Duroc e Bomarsito em 1.500 AE 97,
so «bb s!/iS 2e Í£tra,do e Sketch em 1'600 AL 102 3/5.29- 6-55 9712 de Thank e Certerito em 1.300 AU 81 4/59- 7-55 37 9 de Duroc e Bomarsito em 1.50O AE 9716- 6-55 8"/12 de Gambrinus e Baiano em 1.500 AL 95 2/5

DE »^DS HORAS - 2.000 METROS - (PISTA

1 Inhaduhy, O. Ullôa
" Barbe Bleu, U. Cunha.
2 Silfo, F, Irigoyen
3 Hércules, L. Lins
4 Roi, Não correrá 
5 Seibo, Não correrá
6 Minarso, D. P. Silva.

E.

53
55
5S
SI
53
53
53

Em
Em
Em
Em
Em

10- 7-55
10- 7-55

3- 7-55
10- 7-55

2- 7-55

4 \ 7 Graal, E. Castillo  55
l 8 Tio Gabriel, G, Almeida.. 54

Em 27- 3-55
Em 10- 7-55
Em 10- 7-55
Em 10- 7-55

17 4 de Graal e Minarso em 1.900 AP 12 3/517 7 de Kisber e Kenmore em 1.600 GP 104 1/567 6 de Quinto e Mister Rio em 2.400 GL 149 1/5
o», l íe Barbe BIeu e K^ber em 1.600 GP 104 i/52°/ 6 de Hogjam e Oarbolito em 1.600 AL 9987 8 de King Bay e Quimbar em 2.000 GL 12337 4 de Inhanduhy e Graal em 1.900 AP 122 3/527 4 de Inhanduhy e Minarso em 1.900 AP 122 3/547 7 de Barbe Bleu e Kisber em 1.600 GP 104 2/5

6: PÁREO - ÀS 16,00 HORAS - 18.000 METROS - CRS 60.000 00- (BETTING) - 18.000,00 - 9.000,00 - 4.000,00

( 1 Jongrá, D. P. Silva 5C
I 2 Solimõcs, J. Marinho 56
I 3 Maestrini, L, Domingues.. 56' 4 Lapacho, Não correrá 56
I, 5 Dux, P. Labre 56
! 6 Fabian, W. Andrade 56
I 7 Maron, A. Cardoso 56
I. 8 Panurgo, (x) M. Silva.... 56
f 9 Sana, R. Martins 56

\ 10 Capurro, P. Tavares... 56
111 Beijo Amargo, U. Cunha.. 66

(x) Ex-Gêmeo.

7» PÁREO - AS 16,30 HORAS •

,( 1 Jeanete, P. Labre 54
( 2 Érgura, G. Calderano 54

Guazuma, R. Freiaas F.\. 54
Elvante, B. Ribeiro 52

S. Branca, J. Barros 54
Candongas, N. Pereira 54
Coronha, H. Rebello 54
Pintura, O. Ullôa 5R
Bagatelle, M. Silva 50

110 Miss Taura, J, Tinoco 50

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

l' 7*ÜÜ TJ, l à/ BrarbeTBIe" e Kevae em 1.600 AL 101 4/5.
in Và ?y, de Hope Boy e Fabian em 1-300 AL 81.10- 1-..5 37 9 de Dourando e Quimper em 1.0U0 AP 63 4/547 9 de Dourando e Quimper em 1.000 AP 63 4/597 9 de Hope Boy e Fabian em 1.300 AL 81.27 9 de Hope Boy e Quinau em 1.300 AL 81.

?! / o ÍT Pòurand° e luimper em 1.000 AP 63 1/5.
\, l ÍT ..inete e Kandy B°y em 1.400 AE 89 3/5.57 9 de Hope Boy e Fabian em 1.300 AL 81
?!'..? de ?0Pe Boy e Fabian em 1.300 AL 81.

PÜREO POR PÁREO
Seta. retornando bem, enfrenta Sa

binada, que melhorou muito ultima-
mente. Ghiza, prejudicada outro dia,
aparece com pretensões,

BENEDITO MARINHO é um dos jóqueis que mais trabalha
na Gávea. O popular "Maxixe" não falta um dia e sabe como
exercitar um animal. Ai o vemos quando finalizava um exercício'
já em posição para sofrear a montada.

I
Amanhã: o "Onze de Julho''!

Montarias oficiais e "forfaits" f
»¦

1° páreo — às 13,45 horas — 1.000
metros — Cr$ 60.000,00 — 18.000,00— 9.000,00 — 4.000,00.

Ks.
55
55
55
55

As bombas estouram na Gávea.
Mas são bombas de verdade, legí-
timas "cabeças de negro", colocadas
em lugares escondidos para assustar
a "corujada". E o engraçadinho sa-
be fazer o serviço, deixando um
pavio longo para não ser pilhado.O investigador do hipódromo nada
consegue apurar — também seria
impossível, e da tribuna de Impren-
sa sai uma lasca de cimento ar-
mado, demonstrando que a brinca-
deira íoi de mau gosto, pois pode-
ria trazer conseqüências desagrada-
veis. Mas as atividades não são in-
terrompidas e Paulin é visto nos
360 em 22" 3/5, muito suave. Hos-
podar vem de mais longe e desce
a reta em 39", sem apurar, e Con-
de melhora para 38", também com
sobras. Mas Lailo trabalha para va*
ler, registrando 36" 1/5, com boa
ação, distanciando um companheiro,

Quincas Borba, de volta com exer
cicios animadores, aparece como fór-
çá. OróZco, em. boa forma, e Oar
bollto, voltando, â sua turma, são
os principais adversários. .

Piratini, no' retrospecto, encontra
turma e distância favoráveis. Mer-
cury, corrido, com mais calma, é o
principal adversário, ficando Majes-
tic, vindo de boa atuação, na reser-
va.

Neon, em boas condições de trei-
no, promete levar a melhor. Indis-
creto, correndo bem outro dia, é ad-
versárlo perigoso e Lalau, vindo de
um fracasso, espera reabilitação.

Barbe Bleu, cada vez melhor, cón-
tinua a inspirar confiança. Mas Sil-
fo, caindo multo de turma, espera
endurecer a carreira, Enquanto Inhan-
duhy, atravessando ótima fase, for-
talece a chave preferida.

Jongrá, no retrospecto, defende-se
de Fabian, que anda correndo mui-
to. Sana mantendo a forma, apare-
ce em segundo plano.

Castillo volta com apetite, demons-
trando estar em forma. E o chileno
é visto em Treta que deixa boa
impressão na reta em 36" 1/5. Bo-
marneira muito ligeira, crava 36",
e Tarasca aumenta dois quintos, mas
chega com sobras, Quiz não se em-
prega, descendo os 700 em 44", ê
vontade, e Farlnelli não convetlcé
muito com seus 50" 4/5, nos 801).
sem reservas. Ao contrário de El
Valiente que marca 35" 4/5, na re-
ta, com ótima ação. Enquanto, na
reta oposta, Kisber aparece numa
partida de 600 em 36", algo poupado.

Vem Ortaga nos 360 em 22" 2/5,
discretamente. Seguida de Tenda que
melhora a marca para 22", sem obri*
gar. Gaiúta, no entanto, agrada mais
com seus 36" na reta, com boa dis-
posição, antes de Roxane chegar em

Jeanete, melhorando sempre, vai
de encontro a Serra Branca, esta
perigosa se conseguir folgar na fren-
te. Pintura, fracassando outro dia,
promete correr mais desta feita.

Cunhambebe, confirmando "perfor-
mances", destaca-se na companhia.
Onde Jericinó, aos poucos readqul-
rindo a forma antiga, e Sileno, de
volta cheio de esperanças, são os
principais rivais mais temíveis.

10- 7-55
2- 7-55
2- 7-55

10- 7-55
9- 7-55
2- 7-55
2- 7-55

19- 6-55 11711 de Salazar c Dourando em 1.000 GL 60."

1.500 METROS - CR$ 45.000,00 - 35.500 00 -- (BETTING) - 6.750,00 — 4.000,00

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

9- 7-55 2717 de Ride e Parma em 1.400 AE 91.9- 7-55 13V13 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.9- 7-55 4»/17 de Ride e Jeanete em 1.4O0 AE 91.9- 7-55 17717 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.9- 7-5o 11717 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.7-55 10717 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.7-55 12717 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.7-55 67 9 de Mis Copacabana e Ride em 1.200 GL 75.4-55 47 5 de Resoluta e Pintura em 1.300 GM 79.7-55 7», 17 de Ride e Jeanete em 1.400 AE 91.
8» PÁREO — ÀS 17,00 HORAS — 1.500 METROS^ CR_$ 45.000,00 _ 35.500,00 - 6.750,00 _ 4.000,00

Sileno, D, Silva 60
Tripoli, A. Caceres 54
Emerson, G. Almeida 51
By Pass, L. Lins 56
Jonman, M. Silva 56
Riso, J. Marinho 56

í 7 Cunhambebe, U. Cunha.i 8 Fergus, A. Ribas.
I " Frimás, P. Labre
f 9 Jericinó, E. Castillo....', 10 Cacau, D. P. Silva
[ " Bolero, R. Maia

56
60
52
KO
66
51

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

11- 6-55 9710 de Gardú c Jericinó em 1.300 AM 81 3/5.9- 7-55 5712 de Jonaig e Cunhabebe em 1.400 AE 89 1/59- 7-65 10712 de Jonaig e Cunhambebe em 1.400 AE 89 1/59-7-55 7712 de Jonaig e Cunhambebe em 1.400 AE 89 1/5 
'

9- 7-55 6712 de Jonaig e Cunhambebe em 1.400 AE 89 1/5.a-1-55 10710 de de Jérsei e Milico em 1.400 AL 87.9- 7-55 2712 de Jonaig e Jericinó em 1.400 AE 83 1/58- 7-55 11712 de Jonaig e Cunhambebe-em 1.400 ÁE 89*1/5.18- 6-55 3711 de Jonman e Refém em 1.400 AL 88 3/5
1. IÍÜ 3"^12 de Jonalg e Cunhambebe em 1.400 AE 89 1/5.

o nlí Ti 7 de GIorin e Cadeado em 2.000 GM 128.3- 7-55 9712 de Jonaig e Cunhambebe em 1.400 AE 89 1/5

I Jogos de Inverno da Cidade de Santos

PELOS CLUBES E ENTIDADES
O Fluminense remeteu à FMF o

distrato firmado com o atacante João
Carlos. Assim sendo, o clube tricolor
rescindiu o contrato firmado com o
jogador no dia 11 de abril passado.

A CBD informou à FMF que prol-
blu jogos amistosos na cidade de Leo-
poldina, enquanto não for saldado o
débito de taxas do E. C. Ribeiro Jun-
queiro.

Pelo campeonato interno de fute-
boi do Bangu serão disputados, hoje,
mais cinco partidas no Estádio Pro-
letário e nos campos da Sede Hípica
e Pedreira. A partida mais impor-
tante. será travada entre as equipes
Oscar Lemos e Maçaroqueira, que
estão colocados na liderança do cer-
tame.

0 GRANDE PRÊMIO
"11 DE JULHO

No próximo dia 17 de julho
ornamentará o programa das
corridas do Jockey Club Brasi-
leiro, o G. P. 11 de Julho. E'
uma data servindo de legenda
a uma grande prova. E, por que
não dizer? É uma constelação
esta data! Marca, sem que se
possa contestar, uma etapa na
va na vida do turfe nacional,
pois, outra se encerrava no ve
,lho e saudoso Hipódromo de
São Francisco Xavier onde se
enterrou um passado rico de
patriotismo e de abnegação, de
glórias e de renúncia. 11 de
íulho iniciou a era nova, sim-
bolizado no marco arquitetônico
plantado à margem da Lagoa
Rodrigo de Freitas pela turma
decidida do Jockey Club Bra
sileiro, capitaneada pelo extra
ordinário Linneo de Paula- Ma-
chado. O saudoso ex-presiden-
te e benemérito do Jockey Club
Brasileiro e o atual dirigente
dessa sociedade, Dr. Mário de
.Azevedo Ribeiro tiveram dos
céus associados as homenagens
devidas e no Hipódromo Brasi-
'eiro está a placa de bronze, que
lhes assinala os grandes servi-
ços prestados e que tem estes
dizeres: ''Jockey Club —- Hi-
pódromo Brasileiro inaugurado
em 11 de julho de 1926 - Pre-
sidente Linneo de Paula Ma-
chado — projeto e execução do
diretor Mário de Azevedo Ri-
beiro. O Governo da cidade,
por decreto do então prefeito
Dr. Alaor Prata, dava os no-
mes de Avenida Linneo de Pau
Ia Machado e rua Mário Ribei-
ro a dois logradouros da Gávea."Considerado o esforço de uma
[iniciativa particular e. de seus
dirigentes, digno de especial
mensão que vem contribuir par
ra o embelesamento da cidade"

37" 2/5, sem fazer muita força. En-
quanto Desirée, suavemente, crava
25" nos 360. Bomba H passa os .700
em 45", firme, e Backlash, que era
para fazer a mesma distância; reduz
a partida para 600 e crava 37",
com algumas sobras, Pirueta, no en-
tanto, deixa melhor impressão com
os mesmos 37", porém entrando na
reta aberta e chegando um pouco
contida. Ormandie traz 50" dos
800, com desenvoltura e Ogivinha imi-
ta a companheira, deixando, porém,
o Castillo animado,

c

Ipê-Roxo, como sempre, crava 36",
na reta, e Girador aumenta para
38", sem chamar a atenção. Blast pas-
sa os 800 em 53" 3/5, fácil, e Re-
tinto desce a reta em 37", um pou-
co tocado para despachar Cabanel. Si-
gla nada revela com seus 22" 2/5,
nos 360, e Igarassu agrada um pou-
co ao descer a reta em 36" 2/5,
Jamegão, ladrão de trabalhi reco-
nhecido, não trabalha para tempo
chegando em 37" 3/5, muito fácil.
Ao contrário de El Man.bo que re-
glstra 53" 3/5, nos 800, sem con-
vencer, Jonsion desce a reta em 37",
com' facilidade, enquanto Cadi encer-
rà as atividades fazendo uma par-
tida de 1.200 em 75" 2/5, muito bem,
pelo centro da pista,

Paulin, W. Andrade..
Hospodar, U. Cunha..
Tecum, D. P. Silva...
Desplante, P. Labre,.

6 Lailo, E, Castillo...,  55
Còndé, L. Leighton  55
Arauac, M. Silva  55
Tell, J, Tinoco  55

2o páreo — às 14,25 horas — 1.400
metros — Cr? 65.000,00 — 19.500,009.750,00 — 4.000,00.

• •" Ks
— 1 Treta, E. Castillo  55
í 2 Bomarneira, A. G. Silva.. 55

Tarasca, L. Domingues.... 55
Auréola, \V. Andldde 55
Cerrilha, P. Labre 55
Tolda, F. Irigoyen 55"La Ballerlna, R. Mala...'.. 55

3a páreo — às 14,35 horas — 1.400metros — CrS 65.000,00 — 19.500,00—.9-750.00 - 4.000,00.

Kt.
Kisber, U. Cunha 52
Roi, B. Marinho 52
Quiz, A. Araújo 52
Minarso, Não correrá 12

El Valiente, G. Silva...... 56
Graal, J. Ramos.I /.. 56
Farinei», P. Labre '.. 52
Navegante, L. Lins 52

4» páreo —Ias 15,00 horas f- 1.000
metros — Cr? 60.000,00 - 18.000,00

9.000,00 —i 4.000,00,

6» páreo — às 16,00 horas *- l.««?metros — Cr? 65.000,00 — 19.500o3B9.750,00 - 4.000,00 - (Bettmg)$
KipH1 J 1 Impatiens, M. Silva 51

Heleno, J. Martins,.,.,..
Everglade, F. Irigoyen.,., 55.5.
Ipê-Roxo, A. G. Silva.... 5j'tm
Scipião, D. P. Silva SJ.'
Retinto, S. Machado 5»
Blast, E. Castillo 55
Girador, P, Labre... 55

7" páreo - às 16,30 horas — 1.0Mmetros — Cr$ 55.000,00 — 16.500,008.250,00 - 4.000,00 - (Bettmg),' Kr,Aurora, E. Castillo.. ;g
l;i "¦ Ma Pomme, G, Silva...... 58

Prosperina, E. Cardoso.... 5«
Lila, R. Maia,.. 58
Aphrodlte. P. Labre Jft
Labelle, U. Cunha Jg
Iroma, A- G. ÍUlva... 56
Grande Gala, K. Pereira., 38
Miss Brasil, A. .''ioas 55
Sairá, J. Marinhe ,,,,, sr

10 Sica, H. Lima '..,.,, 5»" Sigla, A. Caceres ,-j(j11 Descaida, W. Anôr.-.de.'..., si'
12 Menina, M. Silva
13 Acopiara, P. Machado;..
14 Highness, J. Baffica....." Hellade, J. Meireles

55"
65

¦-Í8.
56

Ks.
,; 55
. 55

55

Brisque, M. Silva.....
Ortaga, S. Machado...
Castllha, A. Araújo _
Tenda, E. Castillo 55
Gaiúta, U. Cunha 55

6Ibaybai, J. Martins 55
Desirée, P. Coelho 55
Roxane, C. Ullóa 55

4 • 9 Est Nova, H. Rebelo 65
110 Rebeldia," L. Leighton 65

. 5° páreo — Grande Prêmio "Onze
de.Julho" — às 15,30 hórás — 1.600
metros — Cr? 150.000,00 — 45,000,00
— 22,500,00 — 6,00OJ)0.

1 | 1 Fanfan, í1. Irigoyen....
1 " Bomba H, Ü. *

Ks.
53

. Cunha  58
2 Pirueta, S. Machado  53

. 3 Fire-Demon, S. Machado.. 53
I 4 Yasmln, Não correrá..;,... 53

5 Backlash, R. Martins  58
fi Caminha, A, Araújo  58

"I 7 Ormandie, W. Andrade.... 62"Ogivinha, Ê. Castillo  52

páreo - às 17,00 horai — 1,300metros — CrS 45.000,00 — 13.500 M- ,6,750,00 - 4.000,00 — iBettlng).
, t ¦ ... !2fí Xs.1 Igarassu, R. Martins.  59" Jamegão, A. Ribas  60

,,2Serigote. M. Silva...*,;,,. ..5a
3 Silvestre, F. IrIgoyena.í.„»'is}

L 4 Jonsion, A. Natiid...?..*,,.' «o
I 5 El Mambo, A. Cardoso.,,, siGrey Boy, D. P. Silva..,, MRodent, O. Ullôa ,, m". Curió, J. Marinho...„,„,

Cabanel, A. G. Silva,.'..,
Quiroga, B-, Marinho,..,..10 Paramount, P. Coelho,..».,"•Desafio, J. Barros,,,..,,.,

60 l

31 COMPETIDORES
As Inscrições para a temporada*J

internacional '-."."'"•"
Em 7 de agosto — Grande Prêmio-

Brasil — (Clássico) — (1» Prova tf»Temporada Internacional) — 3.0Õ0metros — Cr? 1.500.000,00.
Rumbo, Uranlum, Cadi, Courageús».

Ballenato, Amphis, Telurio, GatlUo,Adil, Indócil, Joly Jocker, Old Faí»hioned, Murüti, Navarro, Tio Capa*taz, El Aragonez, Joiosa, King BaTt
Quiproquó, Quinto, Marco, Prbfund»,
Luiggi, Provita, Cironeo, MángangLBaronesa, Rolo, Agassajo, Badoglio, AHúngaro. k|

ANTEPROJETO DE INSCRIÇÃO
PARA A SEMANA DO"BRASIi*
DIA 4 DE AGOSTO - QUINTA-

FEIRA - (AREIA)

UM — 1.400 metros - Cr? 65.000,00
— Cavalos nacionais de 4 anos, sem
Vitória.

DOIS — 1.400 metros — Cruzeiros
65.000,00 Éguas nacionais de 4 anos
sem vitória.

TRâS — 1.500 metros — Cruzeiros
60.000,00 — Éguas nacionais de 5 anos,
ganhadoras até Cr? 340.000,00, em
prêmios de Io lugar.

QUATRO — 1.500 metros — Cruzei-
ros 55.000,00 — Cavalos nacionais de
6 anos, ganhadores até Cr$ 170.000,00,
em prêmios de Io lugar.

CINCO — 1.500 metros — Cruzei-
ros 55.000,00 — Éguas nacionais de
6 anos, ganhadoras até Cr? 170.000,00,
em prêmios de I» lugar no pais.

SEIS — 2,200 metros — Cruzeiros
60.000,00 — Animais nacionais de 6
anos, ganhadores até Crf 290.000,00,
em prêmios de Io lugar. ¦ ,.

SETE — 1.600 metros —. Cruzeiros
50.000,00 — Animais nacionais de 7 e
8 anos, ganhadores até Crf 270.000,00,
em orêmios de 1» lugar.

OITO — 1.900 metros — Cruzeiros
60.000,00 — Animais nacionais de 7 e
8 anos, ganhadores até Cr? 390.000,00,
em prêmios de-Io lugar.

DIAS 6 E 7 DE AGOSTO — SÁBADO
E DOMINGO - (GRAMA)

O AMISTOSO TERMINOU
EM CONFLITO

Vários feridos durante o incidente no jogo
Caramuru x Operário-Ferroviário

FERROVIÁRIO x
USINA. DO OEARÁ

pelo campeonato cearense
FORTALEZA, 15 (Sport Press).

Inaugurando a segunda rodada do
campeonato cearense de futebol, de-
frontar-se-ão na tarde de amanhã, no
Estádio Presidente Vargas, as equipes
do Ferroviário e do Usina do Ceará.
Até agc-.'a, os clubes considerados
grandes tem encontrado certa aiíi-
culdade para passar pelos seus ad-
versários. O Fortaleza, bi-campeão

Hoje, o início das provas dessa grande competição
SANTOS, 15 (Sport Press). Sob os

auspícios da Prefeitura Municipal
promovido pela Comissão Central de
Esportes da 21a. Região, serão reali-
zadaa amanhã as primeiras provas
dos 1.° Jogos de Inverno da Cidade
de Santos. O certame, com inicio
previsto para amanhã deverá ser en-
cerrado no dia 24^ compreendendo a
disputa de provas de atletismoi na-
tação, hóquei, ciclismo, bola ao' ces*
to, voleibol, motociclismo e polo
aquático, além de exibições de pati-
nação artística e "ballet" aquático.

Participam da importante competi

10.; do Ar c amanhã, será a vez do
Ferroviário, outro candidato ao Utu-
Io, enfrentar o Usina do Ceará num
compromisso também dos mais difl-
ceif.

Na tarde dc domingo, será comple-
tadn a segunda rodada, com o en-
contro entre as representações
Américi e do Nacional.

derrotou o Gentilándia por apenas ção. os seguintes clubes: Flamengo,
1x0; o Ceará empatou com o Calou-1 Fluminense, Vasco da Gama, Botatogo

Minas Tênis, Icara!, Pinheiros Falmei
ras, S.Paulo, Portuguesa de'Despor-

Ipiranga, Corinthians

do

tos, Juventus,
C. A. Paulistano, Tênis.Ciubc Paulista'
Guarani, dc Ponta Grossa, Adamus!
Ferroviária de Araraquara, XV de
Novembro de Piracicaba, Sancarlen-
se, de São Carlos, Botafogo, de RJ*
beirão Preto, fiantoi Internacional

de Regatas, Vasco da Gama, dc San-
tos, Saldanha da Gama, Tumiaru
além de outras agremiações.

PROGRAMA DE AMANHA

O programa de amanhã, estabelece,
às 17 horas, na sede do Clube XV,
sessão solene de abertura com o
comparecimento dor chefes das dele-
gaçóes participantes autoridades e
esportistas em geral.

A noite, com inicio às 20,30 hs, exi
blçDo do "ballet" aquático pela cqul
pe especializada do Fluminense, do
Rio seguindo-se a primeira fase do
torneio de natação.

DOMINGO O GRANDE DESFILE

Domingo às 9 horas da manhã, na
Praia do Gonzaga, verificar-se-â o
desfile de todas as delegações dis-
putantes. As 14 horas, na pista da
Avenida Afonso Pena serão realiza-
dai m provar de motociclismo.

PONTA GROSSA, 15 (Asp.). O en-
contro amistoso entre as tradicionais
equipes do Car?muru E. C. e do Ope-
rárlo-Ferroviário não chegou ao seu
término, isto porque foi registrado
um forte sururu. Participaram oes-
sas cenas degradantes, que muito vem
prejudicando o "association'', os jo-
gadores de ambos os quadros e mais
numerosos torcedores que invadiram
o gramado. O "sururu" durou cerca
de vinte minutos e somente com a
chegada de forte destacamento íoi
que a calma voltou a reinar. Várias
pessoas ficaram feridas, inclusive jo*
gadores do Caramuru e do Operário.
Esses incidentes tiraram o brilho de
uma partida que estava sendo dispu-
tada arduamente.

Os incidentes tiveram inicio aos 42
minutos. Até agora ninguém pode
atinar como êle teve origem. Um,
afirmam que o sururu foi iniciado poiuma jogada brusca dc um player do
Caramuru num contrário, outros
afirmam que o principal causador foi
o juiz que não soube reprimir as Jo-
gadas violentas. O certo porém é queo prélio não prosseguiu, em virtude
do árbitro Matinho Batista constatar
a falta de garantias para o prossegui-mento do match amistoso.

O Caramuru estava vencendo o

Operário Ferroviário pela contagem
de 3 a 2, até quando o prélio íoi in-
terrompido em íaced o sururu.

Os goals dos vencedores foram mar-
cados por Pedrinho, Castanheira e
Gildo, enquanto que Hélio e Amarc
linho marcaram os do vencido.

O juiz Matinho Batista saiu do cs-
tádio escoltado por policiais e por
pouco êle não ganhava umas "so-
bras" durante o "sururu", pois tor-
cedores exaltados tentaram agredi-lo.

1

DO PALMEIRAS AO TAUBATE'
SAO PAULO, 15. A diretoria do

Palmeiras cedeu 5 dos seus jogadores
para o Taubaté. São êlcs: Rubens.
Nilo, Moacir, Berto c Bernardo O
Taubaté pagou ao Palmeiras a quan-
tia de 500 mil cruzeiros pelos passes
dfsses jogadores, saindo desta ma-
neira. cada um ao clube do Vale da
Paraíba, por 100 mil cruzeiros. Os jo-
gadores ainda não assentaram as ba-
ses para a assinatura dos respectivos
contratos, mas náo haverá obstáculos,
e hoje os contratos deverão ser assi-
nados, e se tudo correr bem, os cinco
elementos ora cedidos ao Taubaté de-
verão estar a postos contra o alviver-
de no próximo domingo. (Asp.).

UM — Grande Prêmio Brasil —
3.000 metros — Cr? 1.500.000,00.

DOIS — 1.400 metros — Cruzeiros
80.000,00 — Potros nacionais de 3
anos, sem vitória.

TRÊS — 1.400 metros — Cruzeiros
80.000,00 — Fotrancas nacionais de 3
anos, sem vitória.

QUATRO — 1.500 metros — Cruzei-
ros '— Cr? 86.000,00 — Potros nacio-
nais de 3 anos, sem mais de uma vi
tória.

CINCO — 1.500 metros — Cruzei-
ros 85.000,00 — Potrancas nacionais
de 3 anos, sem mais de uma vitória.

SEIS — 1.600 metros — Cruzeiros
90.000,00 — Animais nacionais, de 3
anos, sem mais de duas vitórias.

SETE — 1.400 metros — Cruzeiros
80.000,00 — Cavalos nacionais de 4
anos, sem mais dc uma vitoriai ,.>

OITO — 1.400 metros — Cruzeiros
80.000,00 — Éguas nacionais de 4 anos,
sem mais de uma vitória.

NOVE — 1.500 metros — Cruzeiros
80.000,00 — Cavalos nacionais de 4
anos. sem mais de duas vitórias.

DEZ — 1.500 metros -4- Cr? 85,000,00
— Éguas nacionais de 4 anos, de duas
e três vitórias.

ONZE — 2.000 metros — Cruzeiros
90.000,00 — Cavalos nacionais de 4
anos, de três, quatro e cinco vitó-
rias.

DOZE — 1.600 metros — Cruzeiros
65.000,00 — Cavalos nacionais de 5
anos, ganhadores até Cr? 180.000,00,
em prêmios de Io lugar.

TREZE — 1.300 metros— Cruzeiros
65.000,00 — Éguas nacionais de 5
anos, ganhadoras até Cr$ 180.000,00,
em prêmios de 1» lugar.

QUATORZE — 1.500 metros — ;Cru
zeiros 70.000,00 — Cavalos nacionais
de 5 anos, ganhadores até Cruzeiros
340.000,00, em prêmios de Io lugar.

QUINZE — 1.400 metros — Cru
zeiros 100.000,00 — Animais de qual
quer pais, de 4 anos e mais idade —
Pesos da tabela (II) com menos 3
quilos — Sobrecarga dc 2 quilos porvitória em prêmio de Cr$ 120.000,00,
ou mais, no pais — Descarga de 2
quilos por vitória em prêmio de Cr?
120.000,00, ou mais, no pais — Des
carga de 2 quilos aos que não tenham
ganho prova clássica, especial ou han
dicap, no pais.

DEZESSEIS — 1.600 metros - Cru-
zeiros 120.000,00 1- Éguas de qualquer
pais — Handicap.

DEZESSETE — 2.400 metros — Cru-
zeiros 200.000,00 — Animais de qual
quer pais — Handicap.

ros 45.000,00 — Animais nacionais de
7 e 8 anos, ganhadores até Cruzeiros
160.000,00, em prêmios de 1° lugar.
¦ CINCO — 1,500 metros — Cruzei
ros 50.000,00 — Animais nacionais de
7 e 8 anos, ganhadores até Cruzeiros
640,000,00, em prêmios dê Io lugar.

SEIS — 1.600 metros — Cruzeiros
55.000,00 — Animais nacionais de 6
anos, ganhadores até Cr? 420.000,00,
em prêmios de Io lugar.

SETE — 1.400 metros - Cruzeiros
45.000,00 — Cavalos de 8 anos e éguas
de 7, ganhadores até Cr? 270.000,00,
em prêmios de Io lugar,

OITO — Páreo de Amadores —
1.300 metros — Cr? 70.000,00 — Ani
mais de qualquer pais, de 4 anos e
mais Idade — Handicap.

NOTAS

Poderão ser juntados, a critério da
Comissão de Corridas, os páreos si-
milares de cavalo e égua, bem como
desdobrado qualquer um.

Não serão aceitas as inscrições de
animais cuja situação não esteja de-
vidamehte regularizada na Secretaria
de Corridas.

Os pedidos de chamada para os pá-reos 16 e 17 das corridas de 6 e 7 .de
agosto, deverão ser apresentados à
Secretaria de Corridas até às 12 horas
do dia 26 do corrente.

Os páreos 3, 4 e 5, do dia 9 foram
antecipados dos dias 11 e 12 de agosto
(Tabela de Distância).

As inscrições para a corridp do dia4 de agosto, serão encerradas na Por«
tarla da Vila Hípica e na Secretaria
do Hipódromo até às 12 e 13 horar,respectivamente, do dia 28. .í

; As Inscrições para as corridas- dé Ie 7 de agosto, serão encerráclas àí 13horas do dia 1» de agosto, na Secre-
tarla de Corridas e Portaria da Vil»Hípica, devendo na mesma ocasião
serem confirmadas as do Grande Prê«
mio Brasil.

As iscrições para a corrida do dia
9 de agosto (noturna) serão encerra-
das na Portaria da Vila Hípica e na
Secretaria de Corridas, até às 12 e 18
horas, respectivamente, do dia 3 deagosto.

Só poderão tomar parte no páreode amadores, sócio ou filhos de só-
cios do Jockey, Club Brasileiro ou daa
Sociedades .congêneres, e <Ia Soclé-
dade Hípica Brasileira, assim como
oficiais do Exército.

Será exigido dos amadores que qui«zerem tomar parte na prova, atestado
.de capacidade técnica passado peloJockey Club Brasileiro ou sociedade»
congêneres e> Sociedade Hípica Bra-
siléira, através de seus órgãds tédnl-
cos bem como pelo Curso Especial daEquitação do Exército. Os pedidos da
chamada para esta prova deverão ser
apresentados até o dia 25 dp corrente.
A confirmação será a 28 e os cota-
promissos de montarias deverão s£r
dados até às 17 horas do dia 29 deste
mês.

DIA 9 DE AGOSTO — TERÇA-FEIRA
— (AREIA) — (NOTURNA)

UM — 1.300 metros — Cr$ 50.000,00— Cavalos nacionais dc 5 anos, ga-nhadores até Cr? 60.000,00, em pré-mios de 1° lugar.
DOIS — 1.300 metros — Cruzeiros

50.000,00 — Éíuas nacionais de 5 anos,
ganhadoras até Cr? 60.000,00, cm prê-mios dc 1" lugar.

TRÊS — 1.300 metros — Cruzeiros
45.000,00 — Animais nacionais de 6anos, ganhadores até CrÇ 60.000,00,
em prêmios de Ia lugar.

QUATRO — 1.500 metros — Cruzei*

DEMOCRATA x CRUZEIRO
pelo Campeonato Mineiro

5x0. Mantêm-se, assim, na II-
derança do campeonato belorl-
zontino, o que empresta maior
significação ao jogo de amanhã^.

De acordo com os informei
colhidos pela reportagem da"Sport Press", os quadros deve-
rão formar, amanhã, assim:

CRUZEIRO: — Chico; — Ave-
lino e Tião; —- Adelino — Ma-
rambaia e Paulinho; — Raymui)-
do — Sabu —• Áureo —- Ipojucan.
e Carioca.

DEMOCRATA: — Ziete; —
Valerio e Brauna; — Gerson —
Rui e Nelson; — Amauri —- Ber-
tolo — Aires —• Livinho e Ger-
ei.

BELO HORIZONTE, 15 —
(Sport Press) — Em prossegui-
mento à disputa do campeonato
mineiro, em "match" antecipado,
deverão defrontar-se amanhã, no
estádio do Barro Preto, os qua-
dros do Cruzeiro e do Democra-
ta.

O quadro do Cruzeiro tropeçou
no "match" com o Metaluzina
de estréia no campeonato da ei-
dade e não conseguiu passar pelo
Vila Nova ante o qual capitulou
na segunda rodada. Esforços
vem sendo envidados pela dire-
ção técnica do Cruzeiro para
acertar as linhas do quadro e re-
conquistar o terreno perdido.

A equipe do Democrata, de
Sete Lagoas, vem constituindo-se
na surpresa do campeonato, ten-
do alcançado duas expressivas
vitórias, contra o América por
2 x 0 e contra o Metaluzina por

ACEITA A RENÚNCIA
DE CLAUDIONOR

Na reunião da diretoria da CBD
rcalizadai ontem, à noite, foi lida n
carta do sr. Claudionor d eSouza Le
mos renunciando às suas funções na
eclética. O referido desportistat to
davia, comprometeu-se a colaborar
com a entidade até a conclusão do
balanço financeiro da Taça "Charles
Miller".

Entre os assuntos tratados no ex-
pediente figurou o pedido de releva-
ção de penalidade formulada pelo
atleta Dagoberto - dos Santos Souza,
o qual foi indeferido. Teve despacho
favorável a solicitação do' Conselho
Técnico de Ginástica para se fazer
representar no Congresso de Paris,
no período de 2 a 7 setembro do ano
em curso. Foi mantida a punição de
um ano aplicada ao jogador Milton
Silas de Oliveira pela Federação Flu-
minense de Desportos.

Decidiu ainda a diretoria oíerecer
cinco medalhas de vcrmeil e bronze
ao vencedor da prova dedicada *
CBD na regata interestadual, marca-
da para a noite de 31 do corrente, e
considerar regular, por força de lei,
a transferência do ponteiro Hello; dó)
Santa Cruz de Recife para o Botafo-
80.

VERMELHO CEDIDO j
AO VITÓRIA

O Flamengo cedeu ao Vitória, d»
Bahia, o atacante Vermelho intt-
grante da equipe de aspirantes. O
jogador em apreço, que tivera a sua
situação legalizada no rubro-negro,
em conseqüência da permuta por Ar-
lindo já encontra-se em Salvador.

O desempenho do dianteiro duran.
te o período de experiência a que foi
submetido, agradou plenamente aor
mentores do grêmio do Vitória, razão
pela qual o contrataram imediata-
mente.

Portanto, Vermçlho tentará conse-
guir em gramados baianos, o que nâo
foi possível obter no Rio e em São
Paulo — .projetar-se definitivamente
no "association" nacional.

PALMEIRAS x VASCO
quarta-feira em São Paulo

SAO PAULO, 15. (Sport Press). —
Apreciando uma sugestão do Vasco,
do Rio, a diretoria do Palmeiras ra-
solvcu aceitar a realização de um
jogo amistoso, no próximo dia 20,
quarta-feir;,, sob a luz dos refletor»»
do Pacacmbu. Êsse encontro visa o
preparo dos quadros do dois presti-
giosos clubes, para os campeonato»
regionais de que vão participar.

As duas equipes deverão apresentar
suas melhores formações contribuindo
assun para o maior interessa do espt*
tóculu.

,\


