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Convocada para esta manhã sessão especial da Câmara dos Deputados
Dez de novembro:

LOTT RETIRA-SE ENGRANDECIDO
Ao demitir-se, advertiu o governo das conseqüências de
uma troca de orientação quanto à defesa da legalidade

¦¦Novo ministro: general (reformado) Álvaro Fiúza
de Castro

"Vim 
para promover a coesão das três Forças

Armadas" - Mas ainda não pensou no caso
do coronel Mamede - A primeira conferência
do novo ministro foi com o brigadeiro Editar-
do Gomes -Última conferência de Lott, já de-
missionário: general Denys - Café, "inco-

municável", recebe, por uma hora,
Amorim do Valle

Noticiário na última página

GRANDE T

O caso do coronel Mamede atingiu, ontem ao cair danoite, o seu ponto culminante. Chamado ao gabinete do
presidente em exercício, o ministro da Guerra recebeu do
ur. Carlos Luz a comunicação de que o coronel Mamede
permaneceria no Estado-Maior Geral das Forças Armadas
e na Escola Superior de Guerra, "a bem da necessidade do
serviço", conforme frisou, depois, o comunicado oficial,
que divulgamos adiante. Imediatamente, o general Lott
entregou o cargo ao presidente da República.'Todavia, 

segundo podemos assegurar baseados em
informações de círculos chegados ao sr. Carlos Luz, o gene-ral, ao apresentar sua exoneração, fêz uma severa adver-
tencia ao presidente em exercício. Chamou-lhe a atenção
para a gravidade da situação e para as conseqüências queadviriam ao país, caso se verifique qualquer mudança na
orientação do governo no sentido da manutenção da lega-
lidade.

O general Lott deixou, logo após, o palácio, tendo êle
próprio informado à reportagem que se demitira e que o

"AGRADEÇO O CONFORTO"
A reportagem do Correio es-

teve ainda na casa número 1270
da avenida Maracanã, residência
do novo ministro da Guerra, ge-neral Fiúza de Castro. Mal o
carro da reportagem parou, um"cadillac" preto, chapa verde-
amarela, número 146, aproximan-
do-se, diminuiu a velocidade. Ao
repórter que já batia à porta da
casa do general Fiúza, o passa-
geiro dêsse veículo, pondo a ca-
beca do lado de fora, indagou:''Fica por aqui a residência
do general Fiúza?"

Tratava-se do brigadeiro Eduar-
do Gomes, ministro da Aeronáu-
tica. Sallou e ingressou no jar-
dim da casa. Dirigiu-se para a
sala de estar, deixando-nos na
varanda envidraçada. Antes de
o brigadeiro iniciar sua palestra
com o novo ministro da Guerra,
fechou a janela basculante que
fazia chegar até o repórter .as
palavras trocadas.

Marcava O relógio 21 horas e
35 minutos. Cinco minutos mais
tarde abriu-se a porta e surgia o
brigadeiro, antecedido pelo gene-
ral Fiúza. Cumprimentaram-se e
o ministro da Guerra nomeado
disse, à guisa de despedida:

"Agradeço-lhe o conforto da
visita".

FARÁ A COESÃO DAS FORÇAS
ARMADAS

Fomos então recebidos pelo ge-
neral Fiúza. A princípio relutan-
te, em pouco fèz-nos suas primei-
ras declarações. Disse que rece-
bera do sr. Carlos Luz um apelo,
pela manhã, para que, "mais uma
vez, servire ao Exercito e ao
pais". Respondera que estaria ã
disposição do governo para qual-
quer missão, como bom soldado
E em seguida:

"O que é preciso, c haver
coesão, união entre as três Fôr-
ças Armadas. Por essa razão, o
Exército estará, sob o meu co-
mando, de acordo com a tradl-
ção, lado a lado com a Marinha e
a Aeronáutica."

Junto de nós encontravam-se o
general Altair de Queiroz, dire-
tor de Fabricação do Exército
(irmão do general Adhemar de
Queiroz, que será o chefe dc ga-
binete do novo ministro), o ca-Xsxr-"- filho do general
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O Brigadeiro e o novo ministro

Pri?iieiro conferência depois da demissão de Lott

Fiúza, um major c familiaresT
"AINDA NÃO PENSEI

EM MAMEDE..."
Uma pergunta do repórter:"O coronel Mamede regressará

ou não ao seio do Exército?"
Uma baforada no cigarro, um

olhar para o alto e eis a resposta
do ""«Ti- "linistro: IRepública "distribuiu."ontem 

a sc-— Ainda nao pensei no caso guinte nola: "O" sr. presidente dado coronel Mamede... No meu;República, tendo em vista os pa-encontro com o presidente tal as-:receies do sr. chefe interino dosunto nao foi ventilado. Não hou-;Estado Maior das Forças Armave tempo, para isso. Depois deci- das e do sr. consultordlrci '• República, 
no

nência do coronel Mamede no Es-
tado Maior Geral das Forças Ar-
madas c, na Escola Superior de
Guerra",' respondeu.
TRANSMISSÃO. DO CARGO

ÀS 15 HORAS
Ontem, no próprio Catete, logo

após ter o general Lott se demi-
lido, o general Fiúza foi empos-j
sado no cargo de ministro da
Guerra. A transmissão do cargo
ocorrerá, hoje, às 15 horas, no sa-
lão nobre do Palácio da Guerra, j

FALCONIERI E TINOCO
NO RIO

O general de Exército Olímpio
Falconieri, comandante da Zona
Militar do Centro, sediada em
São Paulo, e o general de Divisão
Tasso de Oliveira Tinoco, coman-
dante da Divisão de Infantaria,
com sede também em São Paulo,
encontram-se no Rio, devendo re-
gressar hoje àquela capital.

AMORIM DO VALLE
COM CAFÉ

O ministro da Marinha, almi-
rante Amorim do Valle, teve in-

Dignidade
de um

ministro
O deputado Armando Falcão

fez-nos ontem, à noite, as seguin-
tes declarações:

— "O general Lolt rctlra-se do
Ministério da Guerra engrandeci-
do, cercado da simpatia e do re-
conhecimento da Nação. Demons-
tíon _ae é soldado por fófà e por
dentro, firme c impecável na fide-
lidade à disciplina, no respeito á
Constituição, no cumprimento do
dever. Éle entrou para a história
pela porta da dignidade..

Consumou-se a conspiração. Na data
que evoca o início de uma fase de vilipên-
dio na vida do país, marcado por uma di-
tadura, consuma-se — estranha coincidên-
cia! — a conspirata da traição à legalida-
de capaz de abrir não se sabe que terríveis
caminhos ao Brasil. Estupefato, perplexo,traumatizado pela brutalidade da felonia, a
Nação assistiu ontem o presidente da Repú-
blica faltar à confiança nacional, no mesmo
momento em que o sr. Carlos Luz transfor-
mava a suprema magistratura em fonte de
dissenções internas gravíssimas. Apoiado
numa sofisticaria preparada sob encomen-
da para servir ao apunhalamento da ordem
legal, o sr. Carlos Luz, vítima de sua pró-
pria mesquinharia e de sua incapacidade
de rebelar^se a ordens que degradam a ma-
jestade de sua investidura, cometeu, com
todos os requintes da premeditação, crime
de traição à democracia de sua pátria e à
paz da família brasileira. Com seu despa-
cho de ontem rasgou todos os diplomas
que regem a disciplina e a hierarquia mi-
litares, convertendo-se em estimulador da
desordem, da indisciplina e da insubordi-
nação, precisamente naqueles setores da
vida brasileira que devem estar mais isen-
tos dos germes da anarquia. Depositário
infiel da confiança nacional, o sr. Carlos
Luz colocou-se desde ontem abaixo de suas
responsabilidades como dirigente da Na-
ção.

A traição que estamos caracterizando
consistiu ,em ter o sr. Carlos Luz aberto
caminho para.o golpe com a demissão do
general Teixeira Lott, obstinado e intran-
sigente defensor da legalidade.

*

Estupefato, o país pergunta em queestado pode ficar a hierarquia militar quan-do, pelo arbítrio do presidente da Repúbli-
ca, um coronel indisciplinado derrota um
general ministro da Guerra.

Traumatizado, pergunta o país como
poderá existir governo quando um briga-
deiro da Aeronáutica — sr. Gervásio Dun-
can — e um oficial-general da Marinha —
almirante Ernesto Araújo — dão públi-ca e notória cobertura a um coronel con-
tra a autoridade militar e o prestígio fun-
cional de um general ministro da Guerra.

Perplexo, o país pergunta a que se vai
reduzir a ordem nos quartéis quando um
brigadeiro, um almirante e o presidenteda República, apadrinhando a indisciplina
de um coronel, promovem uma perigosadivisão entre as Armas, atingindo em cheio
um general ministro da Guerra.

O caso Mamede, por mais bizarro em
que o quisessem transmutar os golpistas,, em suas origens nada tinha de político, oumesmo de militarmente grave. Que fêz ocoronel Mamede? À beira do túmulo do ge-neral Canrobert Pereira da Costa, afron-tando a presença do ministro Teixeira Lott,
do ministro Eduardo Gomes e do ministro
Amorim do... Vale, responsáveis pela disci-
plína nas três armas, pronunciou um dis-
curso subversivo, impertinente e inconve-
niente. Falava — alegaram seus adeptos— em nome do Club Militar. Em primei-ro lugar, falou fardado. Em segundo lu-
gar, mesmo falando em nome do Club, não

io poderia fazer em termos políticos. O Es-
dente da República, proferiu o tatuto do Club Militar, aprovado em as-seguinte despacho: "Em face dolsembléia geral de 6 de outubro de 1947
iTT^aTVa^ S-s!Prfe 

taxativamente, tais manifestações;
Armadas considerando necessária: Pela letra de Seu artigo ^^CUib-ç^--a pennanência do coronel Jui-an-;SerV3)jiS£^á--es4à:aiThTra mar.eria rlp rpligiãn

Servidores do Est
sós com o presidente enfermo du
rante cerca de uma hora. Nada
transpirou da conferência.

MAMEDE FICOU
A Secretaria da Presidência da

há/üicõlã e de política partidária, sendo vedada ari pi vn rir» r-.T-  i_ -.-ílffS 
"no 

H^pitar dosi Superior" 
"de "Guer7a" 

dêtarTdS n.™s„r««. V£U^*' Stim0 Veaã^- 3
Estado, ficando a atender à solicitação do s, níi- c,essao de suas dependências para reuniões
ipnio nnfôrmn Hu. njstr0 da Guerra no sentido de dessa natureza. Logo, transformando umdispensar o referido oficial das discurso fúnebre em peça de pregação po-funções que exerce naquela Es- hftfca, o coronel Mamede violou os pró-i prios dispostivos da entidade pela qual fa-

alta autoridade CONFÈ- lava- E tendo discursado fardado agrediurencia com o novo i acintosamente a autoridade de seu minis-MiM.STüo |tro e h,os fjemais ministros militares, pois
que incorrendo em sanções disciplinares do
Exército. Não foi punido.

Cioso da disciplina no Exército, tão
cioso que antes punira dois oficiais-gene-

"Ainda não pensei no caso Mdmede.
seu substituto no Ministério da Guerra já estava escolhido
c era o general (reformado) Álvaro Fiúza de Castro, Nada
mais quis declarar, entrando no seu automóvel, que partiucélere.

ESPEROU UMA HORA
Pormenor notável: o sr. Carlos Luz chamou ao Catete o ge-neral Lott, que ali chegou às 18,15. Só íoi recebido, entretanto,às 19,10 — quase uma hora depois — a pretexto de' que o chefedo executivo estava recebendo naquele momento comissões doSenado e da Câmara. Outra observação: à.s 18,35 chegava tam-bem ao Catete o general Fiúza de Castro.
O general Fiúza já estivera cm palácio pela manhã, quandorecebeu e aceitou o convite, que seria válido para o caso de ogeneral Lott exonerar-se como seria fatal, dada a decisão do srLuz com relação ao coronel Mamede.

Podemos adiantar quc alta au-<
toridade militar esteve ontem àl

geral dal110."? em conferência com o novo
processo em que min's'ro clil Guerra, general Fiu-

Por volta 
°das 

23.30 horas a re- f?,s 
~~_ Zenobio e" Étcliegoyen — por mo-

tivos de comportamento político, embora

Não o entendeu maliciosamente assim
o brigadeiro Duncan, já entrosado na má-
quina do golpe, e muito menos o almiran-
te Ernesto Araújo, que se entregou ainda
ao luxo de dar entrevistas de cobertura ao
coronel Mamede. Os empreiteiros da guer-ra civil passaram, então, desenfreadamente
a explorar a questão, agredindo com os in-
sultos mais torpes o ministro da Guerra.
A demissão clínica do sr. João Café Filho,
propiciou delongas perniciosas na solução
do caso. E, na base dessa omissão, o que,em seu início, era uma simples questãodisciplinar, cresceu até as proporções de
um gravíssimo problema político — pro-blema que eqüivale a um teste ao qual se
submete a democracia neste país. Feito
presidente da República para funcionar ad-
hoc no. caso, o sr. Carlos Luz deveria ter
surgido como um homem acima das pai-xões partidárias, despojado das mesquinha-
rias provincianas e dos complexos pessoaisde inferioridade. Deveria ser por -poucos
momentos, os momentos de sua investidu-
ra — o presidente da Ordem, da Discipli-
na e da Paz na vida das famílias brasilei-
ras. Hoje, depois que se degradou, caído
aos pés dos golpistas, o país não vê no sr..
Carlos Luz senão o protagonista de uma
grotesca farsa: a comédia encenada paralevar à demissão o ministro da Guerra que,
pela sua isenção, a sua equidistância da vi-
da partidária, o rigor de sua consciência
militar e o senso de honra da palavra em-
penhada no serviço do regime, transforma-
ra-se, perante a Nação agradecida, em sen-
tinela da lei, guardião da ordem, condes-tável das instituições.

Figura exemplar de homem reto, sim-
bolo da honra militar e da dignidade civil,
porque da dignidade humana na qual asduas outras se confundem, o general Hen-rique Teixeira Lott deixa o Ministério pa-ra não se converter num títere a mais deum governo suspeito e incapaz. Pela suaresistência na defesa da legalidade civil eda disciplina militar crescia aos olhos do
país, enquanto seus adversários, que hojesao os inimigos da paz pública no Brasil,degradavam-se, chafurdados na intriga
mais torpe, na solércia mais refinada, nasofisticaria mais caricata. Não há de estar
perdido êste país. O exemplo do generalTeixeira Lott devolvendo uma pasta ao
presidente que traiu a confiança nacional
convida a que se creia no poder de reação
da democracia contra os assanhados arre-
ganhos de seus inimigos jurados ou dis-
f arcados.

* * *

Dez de novembro. A data fatídica.
Anunciada a felonia, a Nação voltou-se
para o brigadeiro Eduardo Gomes e, recor-
dando-se, mais do que nunca, de 1937 —
pergunta como o ministro da Aeronáutica •
aceitaria o apadrinhamento de um gene-ral do Exército e de um almirante dado aum coronel-aviador que se insurgisse con-
tra a sua autoridade de ministro e seu '
prestigio de brigadeiro. Poderá continuar
membro de um governo que trai a con-
fiança nacional — o brigadeiro Eduardo
Gomes?

•»* V »H

Entre a surpresa e a perplexidade, a
Nação leva ao tribunal de sua consciência
de militar o almirante Amorim do Vale pa-ra saber se êle não senfp __U_íi^^hr--r-^fP
-atrteriàaüé "de "soldado, 

de chefe militar ede ministro com a demissão do seu colega
da pasta da Guerra, sobretudo quando é
público que um almirante ajudou a práti-ca dêsse ato por vias transversas. Que dirá
ao país o ministro da Marinha, a despeito
das suas conhecidas tendências golpistas?

Insistimos, pedindo-lhe os ru- foi solicitada a dispensa do coro-'mos gerais de sua orientação, no nel Jurandyr Bizarria Mamede docaso. cargo de assistente da Escola Su-portagem notou que se aproxima-, ,  ...„.,...— Bem, a tendência dc solu- perior de Guerra, para o qual foi va da residência do general Fiu- Ulll legalista e Olttro antilefíalista- tão rin-çao do assunto e para a perma- nomeado por decreto do P«-l- «M» Jl£ da Policia Militar so da 
*disciplina 

quanto 0 br1gadeir0 gmTr-
jjracão, comandados por um aspi- rin r,nnlP<! n,,P "ãn ,1Peifn" om ™'RnA" "

rante a oficial. O jipe, numa ma-
nobra infeliz do motorista, amas-

DESERTO O MINISTÉRIO
DA GUERRA

Nossa reportagem, visando aobter elementos sôbrc a substitui-
ç5o do ministro da Guerra, des-locou-se em direção ao Ministé-
rio da Guerra. Aí esteve no nono
andar, onde funciona o gabinetecio titular da Guerra. Tudo apa-
gado. Não havia qualquer movi-
mento.

"NAO FALARA"
Dirigindo-nos. então, para aresidência oficial do general Lott,lã chegámos minutos após, en-

contrando o domicílio ministerial
sob forte guarda. Soldados do 1."Batalhão de Polícia do Exército
guardavam o prédio, interna c cxternamente, dc i
punho. Procur:'
nistro demissir

Ilido, instantes após, o seguinte
recado:

— "O general Lott manda di-
zer que não receberá quem quer
que seja, hoje. Por isso, não
adiantará cspcrá-lo. Éle não fa-
lará,"

Pudemos saber, contudo, que o
general chegara à sua casa pre-
cisamente às 20 horas e 30 minu-
tos, vindo do palácio do Catete.
Saltara de seu carro em compa-
nhia de seu ajudante de ordens.
Náo entrara só. Um outro vei-culo, conduzindo o general OdilioDenys também penetrara nos jar-dins da residência. As duas altas
patentes saltaram c internaram-
sc no palãcete. Cerca dc 40 mi-nulos após, saiu o general Denys'adora em em seu carro, seguido de perto• -1 ri!. -,;.;., 

in;lo cm (_uc vjajava 0 a;.,.mio rece-dante dc ordens do general Lott.

PONTOS PRINCIPAIS
leitor encontrará ao lado a reportagem pormenorl-zada sólre o:; acontecimentos que ontem agitaram o pais. Deum roocio geral assim se resumem:

— Comunicação direta do sr, Carlos Luz ao generalLott, dc que o coronel Mamede permaneceria no Estado-Maior Geral das Fòvçns Armadas o na Escola Superior deGuerra por "necessidade do serviço."
— O ministro da Guerra, em conseqüência, demitiu-se.—'O general Lott advertiu o sr. Carlos Luz sóbre a gra-vidaqe cia situação e sobre as conseqüências que advirão paraO pais no caso de o governo mudar a sua orientação no «en-tido da manutenção da ordem e da legalidade.
— O general Lott recusou-se a falar aos jornais.— O novo ministro da Guerra é o general 

'(reformado)
Álvaro Fiúza de Castro: seu chefe de gabinete é cl generalAdhemar de Queiroz, que já foi chamado do Sul.

,P T A Primeira conferência do novo ministro da Guerra,realizada em sua própria residência, à noite, íoi com o briga-deiro Lduardo Gomes. Durou cinco minutos.
11TT. 7 ~ Palavras do general Fiúza de Castro ao repórter- —

Vim para unir Exército, Marinha e Aeronáutica "
„.. 8, ~ Resposta sua á reportagem do Correio da Manhã —Ainda nao pensei no caso do coronel Mamede."

_ — Ainda outro esclarecimento do novo ministro- "Atendência e para que o coronel Mamede fique no Estado-Maior Geral". Onde está, portanto.10 — O ministro ria Marinha conferenciou, também on-tem, com o sr. Café Filho, durante uma hora, no Hospitaldos Servidores do Estado, na mesma hora cm que um comu-niaaclo oficial declarava que o presidente da República con-tinuava rtoorosamenfe impedido rio receber visitas11 -- O, general Lolt. denoi- ¦'¦¦¦ "oneração, recebeu em

do Gomes que não hesitou em prender, poimanifestação legalista, o brigadeiro Netto
idos Reys, o ministro Lott, na forma rigo-

(Continua na 9 a ___ \ r°.sa do artiS° 41 do Regulamento Disci-(continua ua 9. pag.) Unar do Exército pedfu aQ chefe dQ•jEMFA, brigadeiro Duncan, a reversão do
.coronel Bizarria Mamede. Tinha ainda a
j apoiá-lo, nesse pedido, o dispositivo do Re-
jgulamenlo da Escola Superior de Guerra: -- artigo 37 — que limita o tempo de pei

%

Agarrou-se o sr. Carlos Luz à sofisti-
caria encomendada sob o figurino golpis-ta, para trair a confiança nacional. Estava'
obrigado a isso? Pelo artigo 87, inciso XI,
da Constituição, uma das atribuições espe-
cíficas do presidente da República é "exer-
cer o comando supremo das forças arma-
das".«Ao dar o seu despacho, o que a Na-
ção presenciou foi o chefe supremo das
Forças Armadas submeter-se a uma ten-
denciosa informação de um subordinado.
Em face da questão transfigurada em pro-blema do qual passa a depender a ordem
constitucional da República, o que se viu
foi uma inversão aberrante de posições,com o presidente alienando o seu poderde árbitro, poder que exerceria legitima-
mente por todos os títulos, a começar pelanecessidade imperiosa e inflexível de de--.--.0„ „. .j„^. ,.....*_ c n.ui[;u uc pci- jieiu.-toiiidui; JillJJClluSd f lIllieAlVtJl Utí UC-manencia na Escola, já ultrapassado quase j fender o regime, defendendo os princípiosem dòhrn noln cnrnnpl inrlk-rinlmnrin t,_. a-_ .-íici^i:.-,.-, r, a^ i-,;n^n^^,,;„ m;iL„ ™.

SUPLEMENTO
em ro logra vura

ACOMPANHA ESÍA
EDIÇÃO

Não pode ser vendido
separadamenk

em dobro pelo coronel indisciplinado. In
sistimos em expor, mais uma vez, a mar-
cha dos acontecimentos para que o paísavalie como o caso Mamede nada tinha de
político. Era um caso típico de disciplina
militar.

da disciplina e da hierarquia militar. 
"Es-

pantosamente, o presidente renunciou aos
seus deveres de fidelidade e lealdade na-
cionais. E essa renúncia abre hoje para o
país uma fase nova de inquietação e ansie-
dade. Mas também de vigília e reação.

AMANHECERÁ HOJE REUNIDA
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais

L mimi TEIÜGÜÁFICAS
NA 9.a PÁGINA

BELO HORIZONTE, 11
(do correspondente) — O
ato do sr. Carlos Luz ao
d e ni i t i r n ministro da.-dentlo assim à
pre&sao dos golpistas, está
provocando grande revolta

e indignação em Mina s
Gerais. Logo pela manhã
de hoje se reunirá, em
sessão extraordinária, a
Assembléia Legislativa do
Estado, quando serão fei-
tos os mais veementes pro-

testos contra o procedi-
mento do presidente da
República.

Está convocada tam-
bém, para o mesmo fim,
a Associação Comercial.

MMMMjgHMf HtawiuiHMHm



Custo de vida e alimentação
CORRSIO DA MANHA, Sexta-feira, II de Novembro de 1955

• Após o término
Guerra Mundial

ria Segunda ícom o objetivo dc diminuir onota-se, entre custo de vida, vem atestando sernos, acentuando desequilíbrio en- um órgão inoperante.
O problema de como melho-rar o nível de vida da população,tem desafiado governos conse-1cutlvos, sem que até agora se tc-;nha posto em prática uma solu-

tre a ascençao contínua dc pre-
ços de mercadorias o serviços e oritmo dos sucessivos reajusta-
mentos salariais. Em virtude do
aumento do salário não acompa

1.° Caderno

nhar .o. fluxo dos preços, o poder íção acertada e concreta Falou-aquisitivo das camadas popula- se até mesmo em congelamento;res _ ria classe media de.rc.c. ide preços, mas na sua implanta-Dal, como e natural, a grita quciçao obstáculos Irremovivcis sequotidianamente se levanta con- antepuseram ' "
tra a carcstia da viria. O gover- Do conjunto das despesas dosno. em face desse clamor, pro- orçamentos individuais se verifi-
_f _t*_.Ual' V.^*0' ma*st™|ca Que a rubrica "alimentação"
íCsultados satisfatórios. Ainda concorre, em média, com mais de'recentemente, o presidente da|50% da despesa global deoen?Republica manifestou-se contra;dendo de se tratar nas caDitai.a reforma cambial concebida pe-lou no interior. Vejamos as des-
__,£_* uri.-'? i da'Faze,llda -Tose |pesas 

"per capita" em quatro Es-Mana Whitaker, por nela enxer- tados ria Federação e no Distri-gar um fator de agravamento da-to Federal, segundo dados fornecarestia de vida. A COFAP. porlcidos pelo Serviço de Estatísticasua vez, criada em fins de 1951 da Previdência c Trabalho

Homens que
trabalham

UNIDADES DA FEDERAÇÃO

DESPESAS "TER CAPITA"

2
B
4)
E

_>
-3

S V

Pernambuco:
Capital ! 68,7:
Interior I 79,3

Bahia  ,.9,4
73,7

Minas Gerais  49 4-
38,4

¦Sâo Paulo I 54,9'
61,41

Distrito Federal  46,5

12,8
10.8

18,1
11,1

16.6'
13,3!

22.6
17.3

12,4|
12,51

7,3^
9.4

6.2
10.4.

9.4
10,4

5,2'
2,5;

3.7
4,9.

1,7
3,0

4.6
5,9

4,3
4.6

3,2!
5,4

4.8
4,7;

Se V^ S. sofre de prisão de ventre e esqueceu-se de tomarVentre-Livre ontem à noite, antes de dormir, não esqueça hoje.
Tome uma dose de Ventre-Livre hoje à noite, antes de ir paraa cama, que amanhã passará o dia bem e trabalhará com prazer.Os homens ativos, que trabalham com afinco, devem cuidarespecialmente da saúde, pois precisam ter o estômago os intes-tinos, o fígado, enfim todos os órgãos, e também os nervos,em bom estado, para conservar as suas energias,
A prisão de ventre intoxica o organismo, abate as forças epor conseguinte, diminui a capacidade de trabalho.
Combata a prisão de ventre.sem perda de tempo, usandoVentre-Livre.
Ventre-Livre tonifica as camadas musculares do estômago eintestinos e limpa-os das substâncias infectadas e fermentaçõestóxicas, verdadeiros venenos, que perturbam as funções de todosos orgaos e causam tão grande mal aos nervos.

Tome Ventre-Livre hoje, à noite.

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

OS NOSSOS JARDINS
O nosso dinâmico prefeito de-

adiu mandar reformar o jardim
do Largo do Machado, com o chão
modificado para a "novidade" 

já
introduzida na Praça Tiradcnlcs,
islo é, para tapeie dc mosaico 011
pedra portuguesa, cm "ondas"
brancas, azuis c -- liorrcsco re-
ferens — vermelho! Sim, verme-
lho! Ora, num jardim o que sôití,... ,n7ÍH_. ,,_, -- ,- ^ ¦1~>» al,.u suiu. ai-
procura c aspecto agradável. alcJ 

f ^ fí^SZ HV4. K? £SSfi&do utü-sombra e frescura, .n.,,1 to constituir assunto de real ai-Ides, as expressões máximas d_ambiente de ar mais ou menos ozo- cance para o progresso da aler- alergia e ciência correlatas dosnificado, mas nào enfeites vermc-\Í_ ,~ fisse-nos o dr. Ernesto Estados Unidos vieram as répre-
lhos, a não ser cm flores, e assim SÍfSçao >?aulist,a «o sentações da Academia America-II Congresso Internacional delna de Alergia e Colégio Ameri*

cano de Alergia, destacando-se R.

PIONEIRA A FACULDADE
de Medicina de São Paulo j

110 ensino da alergia >
As maiores expressões mundiais da especialidade
reunidas no II Congresso Internacional de AlergiaDeclarações do dr. Ernesto Mendes, de S. Paulo

- "A maioria das contribui-,dos estes aspectos estão sendo de-

Tenha sempre em casa
alguns vidros .de Ventre-Livre J

mesmo em companhia das dc ou-
trás cores. Azul c branco, está
bem. Mas agora uma côr que fe-
rc, dói a retina, um berrante ver-
melho — sim, berrante, porque se
destacará gritante dentre as dc-
mais cores, inclusive o verde das
plantas — isso não. Xosso sim pi-
tico prefeito, naturalmente devi-
do às suas múltiplas preocupações,
não sc teria fixado neste aspecto
tão desloantc na reforma daquele
jardim. Se não fosse demais, eu
pediria a substituição dos mosái-
cos dessa côr inadequada e mesmo
prejudicial aos olhos dc mui,',
gente.

A esse propósito, diz-mc

Alergia. E continuou: "De fato,
os problemas referentes à arma
brônquica, alergia a drogas e os
referentes ao tratamento das do-enças alérgicas, são os que maior
interesse parecem despertar en-
tre os cor.ferencistas. Os traba-
lhos brasileiros surpreenderam
pela objetividade, equilíbrio e
progresso, demonstrado pela ori-
ginalidade e métodos de investi-
gação usados. A contribuição de
São Paulo, principalmente a do
grupo da Secção de Alergia da
Faculdade de Medicina e do Hos-
pitai de Clinicas, honrou a tra-
dição científica daquele Estado."

FUNDAMENTOS OBJETIVOS

L. Mayer, Louis Schwartz, Sa-
muel Feinberg, C. Asberman,
Zeller, Robert C. Cooke, isto paracitar somente alguns. Da Europa
vieram os profs. Jiménez Diáz
(Espanha), Hellerstrom (Sué-cia), Serafini e Lunedei (Itália),Horch (Suíça), B. Halpem
(França), Erikson-Lihr (Finlâj.dia).

"O 
ENSINO DA ALERGIA

27,2 8,4, 2,7

Semente os gastos com consu- economia desse desperdício anualmo de carne se elevam a mais-se poderia construir, 4.000 arma-de 23% rio total da rubrica delzéns de madeira. Constitui, pois,alimentação. ium problema que deve ser des-
Ora, de quase nada adianta o.c'° loS° atacado pelo governo,

aumento de salários, uma vez que |^m vcz de o governo se preo-
os preços dos gêneros alimenti- cupar com a construção de ar-
cios tèm crescido em escala mui- maz=ns e s'*os de aço e concreto
tas vozes maior. Segundo dados Iarmado, não seria preferível se
do Serviço de Estatística da Pr0- construísse, nos moldes preconi- ndução e Conselho Nacional dc Es-izados Pcl° relatório Klein & ^^

AUMENTADOS OS PREÇOS DO LEITE
NAS CARROCINHAS E NO BALCÃO

Mais 20 centavos — Estranha decisão da Cofap com re-
íação ao leite engarrafado

Adiantou o nosso entrevistado
que, na Faculdade de Medicina deSão Paulo, o estudo da alergia íaz
parte do curso regular, pois os
alunos do 2.° ano recebem aulas

,,,,,,, , . .. de alergia experimental noDepar-
.,„, !„-„ „„í. ¦ nte'_a alergla J* tamento de Microbiologia e Imu-

missivista, diplomata aposcntJdo, j c_^°es^.^^.ão^^^.^^Té.^ | ^^K'. X^a^^L^^^^fs .^que enquanto nesses pequenos]™- Muito ao contrário, a alergia da aos alunos do 4.0 ano no Do-
paises latino-americanos, ale mcs-[P0SSU1 fundamentos objetivos con-(partamento de Clinica Médica
mo nas chamadas republiquctasl^f.â, ™-in^i__?,___»prátÍCa e,S,. possui um serviC0 de Alel'E-a
ou "banana rcpnblics" os jardins «£ ft aoS_Sento 

*à 
ÍL__fe" _* 

C?'_ ^ aS subdivi.sõe»
_._ _!_._?__?¦a . reven (asma, nnite, cezema, urticária,çao das moléstias, alérgicas. Oienxaqueca,etc).Neste particular,
________ _ftes ult,mos an(_.tem a Faculdade de Medicina de São

públicos têm merecido especial ca-
rinho. aqui no Rio, metrópole do
grande Brasil — c uma tristeza.
Basta lembrar a Quinta da Boa

proporcionado um grande dina-
mismo quanto ao tratamento de
algumas enfermidades alérgicas\T-._t_ ¦ _ 1 , , _»"<" cincuuiudues aiergicasV ista, a mais bela do mundo, dc !que constituíam o desespero daonde sc descortina um panorama

inigualável c quc guarda, pelo la
do histórico, a glória dc ter abri
gado três monarcas — 111,1 rei
dois imperadores, um dos
nascido lá.

Entretanto, como está desam

c
quais

A COFAP aumentou oniem „,,.«_ c__s-,a_ k ccpl nâo en.jcuártai sr> Albuquerque Lins os
iaunica. os preços médios anuais §< . uma' réd_7c'arn_^_ àl^J^J^^je.M0 dp_ ii.: mên"os"o"pí.nário S_4uPC_fe^^^

isso).. Os produto-. te engarrafado. Passará, portanto - Parece quc já nao existe mais terminadas substâncias provoca-Ln .t___Jw,,,,,
fu!."!0 ,__*anv sobl'e os .conse-.de 6,90 para 7,10. \cntrc nós sequer a idéia do que «toras de elergia, a chamada des- em

de alguns gêneros alimentícios
no comercio varejista dos muni-
cipios das capitais, de 1945 a
1054. cresceram na seguinte pro-
porção: — açúcar refinado, mais
de 100%: — arroz descascado,
mais de 300%; — banha refina-
da, mais de 350%; — batata in-
glêsa, mais de 100%; — café em
po, mais de 600%; — carne devaca, mais de 400%: — farinha
de mandioca, cerca de 300%: —
farinha de trigo, mais de 350%;— feijão preto, mais do 300%; —
manteiga, mais de 200%: — mi-
lho, cerca de 250%; — pão. mais
de 250%; —leite, mais dc 250%.

¦"No Distrito Federal o custo devida, em 1953, cresceu numa pro-porção de 12%; — em 1954, de21%. Apenas nos cinco primei-ros meses do corrente ano ocusto de vida aumentou em ....
21,1%, mais, portanto, do que to-do o ano de 1954.

Não é admissível que o govèr-no se mantenha por mais tempo
passivo diante do crescente custodevida. Se não é possível debe-
Ja-lo de vez, ao menos cumpreadotar, o mais breve possível,

madeira?
Outro problema cuja solução

não mais deve ser retardada pelogoverno é o do incentivo à'pro-
dução de gêneros de subsistên-:
cia ao redor dos grandes centros!urbanos e perto dos meios detransporte. Pesadas taxas devemincidir sôbre as áreas improduti-vas adjacentes aos grandes mer-cados consumidores, compelindoos seus proprietários a transfor-
marem-nas em lavouras de sub-sistência e não em terras de es-:
peculação.

No setor dos transportes, peque-nas medidas poderão contribuir
para o barateamento dos gênerosalimentícios, tais como: — reor-,
ganização das administrações su-
penores das estradas de ferro,
visando duplicar o tráfego; ar-rendamento à Cia. Paulista e àEstrada de Ferro Sorocabana, detrechos de estrada; administra-
çao, pela Estrada de Ferro Mo-
giana, da Estrada de FerroGoiás, consolidação, em 4 siste-mas, dás estradas de ferro admi-mstradas pelo governo e conclu-são de pequenos trechos de estra

teressados diretamente. O au- nhecimento disso)mento foi o relativo ao leite en-
garrafado, vendido r.o balcão.[lheiros
Não havia nenhum expediente^sugesTão'do .epíesenTáíi.eX^pe-

___E _______________ __________F?^_______B-' ¦f__-'r'i^^^^________tS__mg/_)___K-_>__. __. _¥' i4_8I8_____ ____________ ________F:_¦¦ ¦ i___.v'.'--'¦'(¦ ¦¦¦ -__¦ ___«__. Ãííj. *-% _p_ **'

_____¥•';>'¦''¦¦''-^_ __HÉfÉ_í_É________i_9_H_l tin - t.. .5

maioria dos clínicos devido à re
sistência quc tais pacientes oíe-
reciam às terapêuticas conheci-
das. Os métodos atuais para o
descobrimento das causas das vá-
rias manifestações alérgicas con-
tribuiram eficazmente para o me-
lhor conhecimento dos sistemas
de tratamentos. Desta forma, o

1 aumento de tolerância para de-

Paulo é a primeira na América
Latina, igualando-se às Unive_-
sidades norte-americanas de pa-drão elevado. "Isto mostra a
grande importância dos conheci-
mentos sôbre alergia e o caminho
com que o mesmo já é abordado
pelas Faculdades de Medicina do
Brasil" — concluiu o dr. Ernesto
Mendes.

FORTES ESPERANÇAS

\dcva ser, nos trópicos, um jardim sensibilização' ou hiposensibiliza-
\ Público Em .rimeiro luaar tc- ça0' constlt"em um método eficaz,umico. i.m primeiro lugar, te- para os pacientes aiérgicos ao pó

O dia de ontem, do II Congres-'nternacional de Alergia, ora
realização em Quitandinha,

rá que ser considerada a necessi-
dade dc sombra. Jardins "aber-
tos", como a Praça Paris, só ser-
vem para a Europa, onde, havendo
pouco sol, é preciso abrir largas
clareiras para captá-lo 110 máximo.

penas, pêlos, insulina, etc."
AS NOVAS DROGAS

apresentou inúmeras novas con-
tribuições ao tratamento dos as-
máticos. Algumas das maiores
autoridades presentes àquele con-
clave cientifico relataram tesesversando sôbre variados aspectos
da asma e sua terapêutica. Amesa que presidiu o simpósio
foi formada pelos drs. Jimenez
Diaz (Espanha), John . Sheldon
(EE. UU.) e Paulo Dias da Cos-ta (Brasil).

Foram os seguintes os drs.:
.grandes possibilidades terapèuti-j^,,^™^1' <pE- UU.) cujo

Lins. Desse modo, foi decretado\buslos aqui. oulros ali, o/wiaí. cas. Com estes novos medicamen-si^
o aumento sem que antes _ou-\Muita arte. sim. concordamos, mas\tos e com aqueles que estão porhvittich (EE UU )' renonv.vesse sido arquitetado ou elabo-!I(/,7,y„rff para o povo. nenhuma!]™' haseiàos nestes estudos, es- da autoridade"em pesquisas anti-rado qualquer processo. Foi a , , . ò„,.,v;,flrfJtemos certos c,e ^ nos proa- alérgicas, cuja tese foi "Desequi
surpresa do dia. \ ,,' ? ,° lM? .' ar P""l'caao\__o_ anos os pacientes alérgicos líu-;" -i-t—>",_.. •

¦1 Os jardins públicos são os pul- terão armas poderosas para o tra

OUTRA ESQUISITICE
O plenário havia aprovado, por5 votos contra 4, êsse aumento.

Eis, porém, que o sr. Flavio Bri-
to, representantes das coopera-
Uvas, que havia votado contra o
aumento, ouviu alguns esclareci-
mentos reservados de um dos in-
teressados. Sem explicações cia- X„s jardins novi.nhos cm folha, daras, tornou sem efeito o seu vo- -
to anterior e concordou com , . • ,iniciativa do sr. Albuquerque¦V0Tt "morosa) Gramados, uns ar-

"O progresso tremendo com no-
vas drogas do tipo do ACTH
(hormônio corticotrópico) e Cor-
tisona e seus derivados propiciou

p..„:, j. d„,,;,„„ ,, ,¦ - !a°s alergistas e aos pacientesPi ata dc Bola fogo. onde uma ar, alérgicos um novo horiz0nte de

AUMENTO ESPERADO Unõcs das grandes cidades"), pa-
\recc ser desconhecido aqui. Ain-

Já estava sendo esperada a ele-\da há uns 20 ou 30 anos. o Pas-vaçao do preço do leite vendido| <,.<„ p,;u;r_ . _ P._.-_ __ _>__¦nas carrocinhas: passou de 5,80!'--° P"bl'C0 e ? P""'a da R^""

tamento e de preço acessível. To

"^^^rSi^^íh16 
.oJc.Vcclamam ãífaltoe mor.

alimentícios. Com efeito,

das nas principais rodovias, que
baratear o preço""dos"iênêros[dernizaçâorímenticios. Com efeito, ou o r>„ _l •

governo se dispõe a superar cs-I .^uanl° a produção, distribui-;
sa triste realidade da coniuntu-|Çao ° Ç,ontl.'olc de P'"eços da car-,
ra brasileira, ou a Nação está "Ü ._.?& e pl*e_so que ° 8°vér-
predestinada a atingir uma situa- .-ia coraJosamente no do-
çao de conseqüências imnrevisí- mím°. d°s .matadouros-frigorífi-veis. cos, inclusive, se fôr o caso, 1

. rS?í0»^*» _] KleiliaF^^^. ° Institu-;
pahs que Jo',_ a 30% da produ-1 t. ,Ç'ao de gêneros alimentícios é' . j e outl'as medidas por nós >
desperdiçada por falta do arma-1 .p ?a_ est,ao Pormenoriza-i
zenagem e transportes Com a _al_?,nY8 f?l'njuladas no relatórioI

nmies. 
com a d? Klein & Saks, tendo-se em

, ^T~, 
' "—  |v,'?ta o barateamento dos gêneros!AULAS DE P ANO '_lmcnt.lcl0,s e-pois-a diminu'ção|- l l I fl n ü ido custo de vida, sobretudo le-!

I, vando-se em conta, como vimos '.
a __an.d_ Pc!.Terlta.geni com que

no
per capi-

ANO
Aulas adiantadas de piano

Madame Pétrus Verdié, da _m-]..fZoÍ_f^SÍ^:£_°
Ia Lescfifizki, Fone: 27-8411. ta"'

Océlio de Medeiros

EXPOSIÇÃO DO LIVRO FRANCÊS — Com a presença do em-baixador da França, sr. Bernardo Herdion. do presidente daAcademia Brasileira de Letras, sr. Rodrigo Otávio, do ministroda Educação e Cultura, prof. Cândido Motta Filho, e grandenumero de convidados, inaugurou-se na tarde de ontem a Ex-posição do Livro Francês, no primeiro andar do Ministério daEducação. Compoe-se a mostra dc vários "stands", comprecn-dendo literatura, filosofia, religião, artes, ciências sociais, cién-cias matemáticas, medicina c ciências aplicadas, ilustrações egravuras, sobressaindo, dentre estas, "La Documentation Fran-çaise , os retratos dc Victor Hugo, Claudel, Gide, Malraux, Mi-chclet, Pastcur, Carcet, Calmette e Pinei. Aparecem ainda, naexposição, revistas científicas e dicionários populares e espe-cializados, enciclopédias, edições raras para bibliófilos, como aBíblia Sagrada, em formato gigante, obra do século XVII Inau-gurando a exposição, disse o ministro Motta Filho que a Fran-ça recebesse as homenagens do Brasil, numa hora em quc o seuMinistério se prestava honradamente para servir à cultura danação universal, mostrando uma parcela da vastíssima biblio-grafia francesa". (Foto da Agência Nacional).

jpara 6,00. As discussões na CO
jFAP giraram em torno de írau
;dc, de

blica ostentavam belas c frondosas
árvores às centenas, tornando
aqueles logradouros pequenas dc-
liciosas florestas. Hoje. depois
quc "reinaram" uns prefeitos cn-

necessidade de justa re-
muneração, com o sr. Nilo Se-
valho no comando da batalha.
Final: 6 con.elheiros aprovaram. ,
a majoração. Três desaprova-rm,c"u'aí' diga-se assim, existem
ram-na. \apcnas ali umas poucas dcz.cuas r

_.í_..<7.. dádivas dc Deus para bem
A QUESTÃO DOS CINEMAS \do homem! Já às 10 horas da ma-

nha, nesses e noutros jardins não

0 COMITÊ DE IMPRENSA DA
FAZENDA

A posse ontem da nova
diretoria

Ao empossar, ontem, a nova di-
etoria do Comitê de Imprensa do

Ministério da Fazenda, o minis-

librio eletrolítico em casos gra-ves de asma"; John Sheldon (Es-tados Unidos), que apresentou
trabalho sôbre aspectos clínicoscia asma; Stanley Hampton (Esta-dos Unidos), cuja tese focalizouo tratamento do estado de malasmatico; Jimenez Diaz, uma dasmais consagradas figuras pre-sentes ao Congresso, cujo traba-lho sobre asma climática provo-cou o mais vivo interesse, susci-tando de todos os presentes aosimpósio perguntas e esclareci"mentos; David Orctman (Áfricado Sul),_ cuja tese igualmenteversou sobre asma climática, par-ticularmente com referência às

(850021

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Eletrocardlograma '— "áàdio.cY. 

ia

PRES__^__^^
____S___a_a

uk. tUüENIO DÁ SILVA CARMO
Prática nos hospitais dc Nova York, chie;

of CardiologyFellow do «Ameri«»°cillw,B,,-AB-lf'- Arb" ' B°St°n
Membro da «American Hcart Associado,,"Consultório: Rua México, 41 . s. 1204 _ Fones: 3.-6.25 e 57-4486

(03271)

. A. DE CARVALHO AZEVEDO
_2LNSf5 SPC0RAÇÁ0 ~ A™* ¦—¦

.S_S5rSd_Í'- aDdar ~ 5M355 ~ INSULTAS COM HO.

ILYDIÓlÃÜlR
(ex-''assoclatc"

Cons.: R.

do prof. Harry Bacon, dc Filadélfia.
INTESTINOS, RETO E ÂNUS

(UíURGIA DO APARELHO DIGESTIVO
(entre Voluntários e S. Clemente)

Martins Ferreira, 60
Tcls.: 46-8452 e 45-7556

bastam

Tem direito aos benefícios
da lei o professor aposentado

Man_fe_.ta-8e o consultor-geral da República
EPÍ_a_Ç.&-_.UorJí_.«_e_.s__ --n--p_'-r_s. Não "plfdêrãm "com "isso. 

entre-;blica chamada a manifestar-se sôbre tanto, esses professores, as prerrogati-,a situação de um professor da Escola j vas e direitos que gozaram anterior-;
Nacional de Música, em íace do artigo | mente, pela simples amputação de ¦
l'á_ lei n-> 2289, de 19 de agosto de uma parte do seu titulo. E tanto íoi j

11954, cujos benefícios o professor so-Jassim que o título de catedrático íoirlicita. Eis o que diz o citado preceito jrestituido aos seus antigos donos perlegal: "Os professores catedráticos da [força do Decreto-lei ,r- 9.617, de 21 de.Universidade do Brasil, da Universi-jagosto dc 1046. O argumento é de quedade Rural e da Escola Superior de :aplicando-se a lei vigente ao tempo
Agricultura c de Medicina Veteriná- jda aposentadoria, isto é, 1944. não po-ria, aposentados compulsòriamcnte aos. deria gozar dos benefícios atribuídos i68 anos de idade anteriormente à lei j aos catedráticos quando, aquela data jque aumenta os vencimentos desses já não o eram mais. O princípio daservidores, terão seus estependios lei aplicável está certo, a meu ver.
equiparados aos dos que estão passan- mas não sc lhe pode recusar muito
do à inatividade". aos benefícios que decorrem de umaO professor é, no caso, o sr. Nicoli- -situação que subsiste, não obstante a
no Milano. nomeado, cm 24 dc maio ; amputação do nome da designação,
de 1933. professor catedrático interi- Se as funções e a situação do profes-Ino da cadeira de Prática de Orques-'cor eram as mesmas rios catedráticos,,
tra. Por força do decreto-lei n- 645, na hierarquia docente da Univcrsida-'

,dc 25 dc agosto de 1.038, passou o ci- j de do Brasil não havia lugar para a
|lado cargo a denominar-se, simples- i distinção, deve-se conceder aos pro-incntc, professor. O sr. Nlcolino Milano; fessores os mesmos direitos dos pro-jnele foi efetivado em 4 de janeiro dejíessórcs catedráticos mencionados na

; 1944 e aposentado em 8 dc agosto do Lei n° 2.2.V. dc 1954. Referiu-se estamesmo ano. A denominação de cate-; lei somente aos catedráticos. porque
;drático foi restabelecioa pelo decreto-! professores não mais assistiram na

03981) j 
lei i_ 9.617, de 21 de agosto de 1946. jUniversidade do Brasil".

Sôbre a pretensão do professor ma-! Após assim manifestar-se. opina o I
nifestou-sc favorável a Divisão do Iconsultor geral da República: "O
Pessoal do Ministério da Educação,! professor Nlcolino Milano fora no- jinvocando, cm seu favor, o preceden-1 meado anteriormente como catedráti-!te do prof. Raimundo da Silva. Oico. retirada sua designação antes daDepartamento Administrativo do Ser-1 sua aposentadoria, mas depois resta-!viço Público, porém, entendeu não í belecida. de acordo com uma orienta-1serem os casos iguais, porquanto, noj. o mais lógica e acertada. Nada jus- I

O aumento dos ingressos não,,. _,.. ,saiu. O representante do Banco\se ™canlra »""-r «»» banco na
do_ Brasjl está com o processo hà\-w,"D''a '¦ ds crianças, os velhos
três semanas. O sr. Nilo Seva-I^como êste quc lhe escreve, com
lho, representante do comércio,{quase 70 anos dc idade), têm dc?_r„isrL"tffs^h* ff d°_ ,w<8 mhcsde »'"•
Scope e Vista Vision. Alegou que!'''"" ,''¦ dcs raios causheantes
as telas CinemaScope cobravam!'''' s°l e à procura dc ar puro. tão
preços razoáveis. No entanto, es-[necessário para os que trabalham

has outras especialidades cinema-'ou .m0rani¦tográficas estavam praticamente -,,,/„„..„.»„«„
impedidas de serem exibidas ao\m,lg",',""'
público carioca. Apelou para que,'""'7, 

'
o presidente da COFAP provi-; Êsse missivista amigodenciasse a entrega do processo Ua aema "reter.ii.ttitnn" /___..-
pelo representante do Banco doH* ,f TÍf: 

"«?«»»«?»» lctt_°>
n.,c:i I aesla foiha, esla cheio de razão.

Eslou com ele, em gênero, nú-

.ro Mário Câmara revelou que,,..._,. ,,„„,,,:.._,. „„ ,. -.-,-.-
até o final de sua gestão enca-!S-l!asfiesí?.ulsa-s .ea_?adas na Áfri

íminhará ao Congresso Nacional

lirí.vfí ca.xõcs-cm-pc
chamados arranha-

: Brasil
Se o representante do Banco

do Brasil ater.der ao apelo, os au-
j tos serão entregues go plenário
na próxima semana.

com
mero e caso.

AH Right

CARTAS À REDAÇÃO
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

precedente, o aposentado exercera tifica. a meu ver, que se lhe recuse
também os benefícios da Lei ir 2.2B3, ;de 1954. No meu parecer, deve
atendido".

ser

Menos de centavos diários

para proteger contra o roubo
e o incêndio suas jóias e valorei f

À MESA DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS NO CATETE

1.000 cofres inexpugnáveis - alugue ural
Apenas Cr$ 150,00 por ano!
Nossa caixa forte é protegida por uma
porta de aço de 16 toneladas!

* \_______IWÊÈ___________. _Jllllifll

E"« . de Setembro. 32 Tel. 32-8010 (R. Int)

I cargo de professor catedrático antes
! da vigência do decreto-lei ir 645, que
| determinou, como já foi dito, a mu-
i dança de denominação
, 

"Não me parece — escreve o con-tor geral. sr. Themistocles Brandão
Cavalcanti — que haja dificuldade
maior em resolver as dúvidas, de mo-

[mento que se tenha cm vista menos
jas palavras do quc o sistema sóbre o
qual está constituída a hierarquia do sr' Carl05 Luz- presidente da Cá-
cargo docente Universitário. Somente mara dos Deputados, no exercício da«^^^^^u^r_:lp^dênd' [ia Rcpública ,wb-
tedra _ dai a sua denominação de onlem' no PaIfcio do Catete. a visita
catedrático. Os demais são substitu-l à_ M*sa da Cámaia dos Deputados
tor e auxiliares da cátedra. Quem constituída do vi_-presidente nodirige o curso, quem tem a "proprie- •• c 

'
dade- da cadeira e o seu título efeti- cxcl'c'íc,° dn Presidência, deputado
vo é catedrático. A sua reunião em Florcs (i;i <--ut_ia, do 2o. vice-presl-

«.r«n._ _nS,',tUl a Con^mç_o, dente, deputado Godói Ilha, do lo.acrescida dc algumas represcntaçíes. secretário, deputado Barros Carva-

__ _f__,u™ _f_?- 
C'" relaç30 •;:'m,n Farah- d0 *n- secretário, depu-ao problema universitário, gerou du- tsdo Ru, Santos, e du 4o secretário

ntroduefinaHW? 
afttl"adas ™m a deputado José. buimaràes. °'|introdução de uma terminologia nem \ O chefe do Governo manteve cor '^"«u .SVZ, SMnte_ " diíl Pa,CStra ™ ™* P™á ""mi-ssSo do titulo de cate-! recebei, felicitações por ter assumido1

presidência da República,

com
drático atribuído alguns professo-'a

O sr. Francisco Machado, resi-
dente à av. de Santa Rita. B2, em
Viçosa, Minas Gerais, escreve-nos,
com data de 6-11-955:

Sr. Redator:
"Constando que, em próximos

dias, irão ser propostas modifica-
çoes na atual Lei de Organização
Judiciária do Estado, ouso cha-
mar a atenção desse grande ]or-
nal para o que se segue. — >_ que
como é sabido, a Lei de Orga:ii-
zação Judiciária, que vige, houve
por bem desrespeitar a secular li-
herdade de as partes escolherem,
livremente, o Cartório de sua
confiança, para os atos de júris-
dição voluntária. Em verdade.
essa Lei, de ..úmero 1.093, de 22
fi-1054, no seu artigo 323, letras a
e b. con, o não permitir a livre
escolha do Tabelião da confiança
das partes, transformou, com ra-
rissimas exceções, os Cartórios
em sucursais da burocracia, com
o nivelamento das capacidades.
-— O "Correio da Manhã''. que
generosamente acolhei, sugestões
minhas, já teceu candentes consi-
derações em torno da estranha
doutrina, já adotada pela antiga
Lei dc Organização Judiciária
deste Estado (entre outros, os
números de 16-2-46, 2-.1-46 10-3-
46. 17-4-46. 24-9-471. — Em'o „ú-
mero de 21-5-48, o "Correio", em
abono da condenação da doutrina
em exame, refere-se ao movimen-
to esboçado no foro da Capilal
Federal, con, unânime apoio da
nobre classe dos advoga-
dos. sendo desejo de todos, in-
clusive do próprio desembarga-
dor-corregedor, manifestado em
relatório, que seja restabelecido
o antigo regime de livre distri-
buição dos feitos. Assim c que,observe-se bem, até mesmo com
referência aos feitos judiciais, de
natureza não voluntária, a ten-
dencia é no sentido da livre es-
colha, pelas partes, do Cartório
da sua confiança. Afirmava
então, esse grande órgão, o"Correio cia Manhã", "... o
atual sistema rie distribuição ai-
ternada, por sorteio, criou paians cartórios fonte de .renda se-
gura e tão firme que os escri- I
vães, — claro quc há exceções '
— deixaram de obedecer ao re-
gimento de custas, às boas
normas dc processo c mesmo aos
deveres elementares de cortesia
no trato con, as partes. No
mercado forense, oi preços osci-
Iam, e o advogado que requerer
o remédio judicial contra a alta,

isto é, contagem pelo Regimen-
to, ca, no index. Há casos, até
de desaparecimento de pro-cesso..."

Ora, sr. Redator, sc assim podeacontecer com os processos judi-ciais, com intervenção de advo-

fados, 
Juizes. Promotores de

ustiça, Curadores, etc, que sc
não dirá com relação aos atos
de jurisdição voluntária, em quen Tabelião age como o homem
da confiança das partes, como
administrador dos seus rie-
gocios? Custa crer que tão dis-
paratada tese tenha logrado aco-
lhida entre os srs. representan-
tes do povo, na Assembléia Le-
gislativa déste Estado. Nenhum
jurista, que sc preze tem tal
doutrina como a melhor. Aliás,
até mesmo o homem do interior,
com o seu proverbial bom-senso
vem condenando, veementemen-
te, a prebenda que os srs. deputa-
dos lhe pregaram. Junto a esta um
recorte do "Diário da Justiça",
déste Estado, onde poderá ler
magistral parecer do professorOnofre Mendes Júnior, D. D.
Procurador Geral do Estado, fis-
cal máximo do cumprimento dasleis, no qual êle condena veemen-
temente aquela doutrina. Os seusargumentos são respeitabilissimos,
irrespondíveis.

Em verdade, somente poderiamacolher aquela disposição de leios que. falhos de iniciativa, quese sintam ben, com o serem ni-
velados, não querem varrer cieuma vez por tôdas, a mais'dc-
senfreada burocracia instalada
nos Cartórios do interior do Es-tado. Sim senhor Redator, dointerior do Estado, porque a lei,
por mais paradoxal que scia, dc-termina que. na Capital do Es-tado, as partes podem livremente
escolher o Tabelião da sua con-fiança. Como abusaram, os srs.deputados à Assembléi» Estadual
da inteligência do homem do in-terior.

Com as modestas linhas destacarta, V. Exa. poderá, com os su-
primentos que a sua competên-
cia ditará, na seção competente,"Tópicos e Noticias", cáustica,- aestranha disposição do leis. conci-tando os poderes competentes arestabelecer a liberdade dc as
partes escolherem o Tabelião dasua confiança, pois. o "Correio
da ''Manhã, com a rcsponsabilida-
de da sua opinião poderá mais

uma vez prestar inestimável ser-
viço ao homem interiorano que.de modo geral, é tão desprezado

pelos que deveriam tratar, commais carinho, dos seus lntc-rêsses".

a reforma do Tesouro, na qual se
inclui a criação da "creche" do
Ministério da Fazenda

Disse, a seguir, que, desde queassumiu a pasta da Fazenda se
convenceu da necessidade da cria-
ção .do Ministério da Economia,
a fim de que possam ser ataca-
dos vários problemas de ordem
econômica, que vêm solicitando
pronta atenção do governo.Durante o ato, falaram os jor-nalistas Cláudio Soares transmi-

Ilindo ao seu sucessor, jornalista
Uason Chianca, a presidência do

carioca Comitê, que discursou em segui-
da, assumindo o cargo. Saudan-
do o ministro Mário Câmara, usou
da palavra o jornalista José Viei-
ra, seguido do sr. Herbert Mo-
ses, em nome da ABI. Por fim,
encerrando a solenidade, falou oministro Mário Câmara, que rei-
terou os seu$ propósitos de cola-borar com a imprensa, através
do fornecimento do maior volu-
me de notícias fazendárias.

NA MARINHA 0 TITULAR
DO TRABALHO

Cerca das 17,20 horas, esteve
no Ministério da Marinha, sendo
recebido pelo ministro Amorim
do Vale, o sr. Napoleão de Alen-
castro Guimarães, titular da pas-ta do Trabalho.

ca; Guido Ruiz Moreno, espe-
çialista argentino, cujo trabalhointitulou-sc "Tratamento sinto-niático da asma".

Estes foram os congressistascujas teses foram ontem relata-das em plenário, num dos diasexcepcionalmente mais produti-vos do II Congresso Internacio-nal de Alergia, exatamente pelaimportância do tema abordado:a asma.

Das Fabricas CIMO
para o conforto
do seu escritório

MÓVEIS CIMO
R. INVÁLIDOS, 139

Tel. 22-4372

Dr. Augusto Linhares
OUVIDO, NARIZ e GARGANTA - Rua México n. 98 - !.• andaf -Cons.. diárias: Das 8 as 11 — 14 às 16 horas — Tel. 22-0515. (13025)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DEPÓSITOS EM NOME DE CRIANÇAS
Em nome de crianças podem ser abertas na Caixa Econôml-ca Federal do Rio de Janeiro 5 tipos dc contas:a) — prazo fixo (juros de 5 a 7% ao ano, dependendo doprazo);
b) — conta de movimento (juros de 41/2% ao ano)*c) — condicional (juros de 4 1/2% ao ano);d) — economia própria (juros de 41/2% ao ano);e) — escolar (juros de 5% ao ano até 100 mil cruzeiros)As de economia própria são instituídas por qualquer pes-soa para menores dc 16 anos, idade em que o titular poderá fa-zer retiradas. A partir de 12 anos, porém, desde que o menorseja escolar ou exerça qualquer profissão, poderá instituir o de-ppsito por iniciativa própria.
As dc economia escolar são abertas nas escolas com impor-tancia mínima de 10 cruzeiros (qualquer idade). São livremcn-te movimentadas pelo pai e, na falta deste, pela mãe do menorate que o mesmo complete 1G anos; a partir dessa idade, sãomovimentadas pelo próprio escolar.
A conta condicional é gravada com a cláusula de somentepoder ser movimentada pelo titular depois de atingir 16 18 ou21 anos, conforme for estabelecido pelo instittiidor. Em aual-

Tm _V"__0, e •? __ «uaIl»ucr.Pe"?a..1uaisqucr importâncias po-dem ser depositadas na conta referida, para aumento de depó-
cláusula 

"nlciaí ' ***** importâncias *™vadas com a
As contas de movimento são de tipo bancário comum.As de prazo fixo sao classificadas:

— Prazo fixo de 6 meses (sem limite) — juros = _ _ao ano. 0">
II — Prazo fixo de 12 meses (sem limite) juros = 5 1/2 _ao ano. '" ,0
III — Prazo fixo dc 24 meses (sem limite) juros = 6% ao
IV — Prazo fixo de mais de 24 meses (sem limite)_ n _ ii ' juros7% ao ano.

«____!_»__ ?"Ste Ú1Um- -ipo dcvci'ã° ser emitidas, em cará-condicional"'como mimmo de CrS 5.000,00 (cinco mil cru-ter
zeiros) de depósito, obedecidas as condições acima èstabeTecidas".a) JERÔNYMO DE CASTILHO

Secretário Geral
(54170)

____________________
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A reclassificação dos extranumerários da Prefeitura
Oportunos esclarecimentos do sr. Joel de Paiva secretário

de Administração sôbre o espírito da reforma
Os trabalhos de reclassificação

dos extranumerários da munici-
palidade e a reforma das compe-
tentes tabelas acham-se em fase
final. Já foram beneficiados o
pessoal e os serviços do gabir.e-
te do prefeito, das Secretarias de
Viação e Obras, Administração,
Agricultura, Saúde e Assistência,

realizar.do-se no momento os es-
tudos e levantamentos necessá-
rios ao atendimento da Secretaria
de Educação.

O sentido e o espírito dessas
providências tem sofrido, no en-
tanto, as mais variadas interpre-
tações, inclusive a que atribui ao
plano de reclassificação dos ex-

O Moinho Inglês e a greve
A propósito da greve de um grupo de operários de

seu moinho de trigo nesta Capital, sente-se o Moinho
Inglês no indeclinável dever de vir a público a fim de
prestar ás autoridades, aos seus fregueses e amigos os
seguintes esclarecimentos:

1) — Desde longos anos o Moinho Inglês, como é
normal na indústria de moagem de trigo,
vem trabalhando contínua e ininterrupta-
mente em três turnos com revezamento se-
manai e nos horários de 6.00 às 14.00 o pri-
meiro, 14.00 às 22.00 o segundo e 22.00
às 6.00 horas o terceiro.

2) — Recentemente, devido a irregularidade e re-
dução nos suprimentos de trigo por motivos
supervenientes e inteiramente alheios à sua
vontade, vinha o Moinho trabalhando no ho-
rário dos dois primeiros turnos.

8 — Em face da anormalidade no fornecimento de
energia elétrica devido ao rigoroso racio-
namento em vigor, viu-se o Moinho na con-
tingência de determinar o trabalho de moa-
gem nos horários dos segundo e terceiro tur-
nos, tudo nos termos dos avisos prèviamen-
te afixados na fábrica e sem que essa me-
dida acarretasse qualquer prejuízo salarial
aos seus empregados.

4) — Inòpinadamente os operários se recusaram a
aeatar as determinações da Empresa dei-
xando de comparecer ao trabalho no dia
31-10-55 nos horários referidos no item 3,
entrando desde logo em greve.

5) — Sendo a indústria de moagem de trigo uma
atividade fundamental, assim classificada
pelo Decreto-lei n.° 9.070 de 15-3-46, de
vez que é responsável pelo suprimento de
farinha para panificação e resíduos de trigo
para alimentação do gado leiteiro, aves, etc,
é, conseqüentemente, ilegal a greve de seus
operários. Assim, apressou-se a Empresa,
por intermédio de seu representante legal,
em levar ao conhecimento do Exmo. Senhor
Diretor do Departamento Nacional do Tra-
balho a paralização da moagem provocada
por uma atitude de todo injustificada de
seus empregados que, assim procedendo,
deixavam manifesto o seu propósito de não
colaborar com os poderes públicos na pre-
sente e difícil emergência.

é) —¦ Ao Diretor do D.N.T. foi feito amplo relato
dos acontecimentos e prestados esclareci-
mentos sôbre os motivos que levaram a Em-
presa a determinar o trabalho no horário
do segundo e terceiro turnos.

7) — Lamentavelmente resultaram improfícuos os
esforços das autoridades do Ministério do
Trabalho no sentido da volta dos operários
ao trabalho, permanecendo eles em greve
em desacato às autoridades, desrespeito a
lei e com flagrantes prejuízos para a popu-
lação desta Capital.

8) — Confiando, no entretanto, em que só por um
mal entendido ou inteiro desconhecimento
dos fatos foram aqueles seus operários le-
vados à atitude que assumiram, espera e
aguarda a Empresa que melhor refletidos

 retornem eles de imediato ao trabalho den-

tranumerários objetivos pouco re-
comendáveis de favoritismo. Para
esclarecer devidamente o assunto
ouvimos a palavra do secretário
de Administração, sr. Joel Ru-
thenio de Paiva, sob cuja inspi-
ração e imediata direção tiveram
lugar as referidas reformas ros
quadros de extranumerários.
A PALAVRA DO SECRETÁRIO

DE ADMINISTRAÇÃO '

O sr. Joel de Paiva encareceu
de início o alcance e a grandeimportância da iniciativa que, se-
gundo a sua opinião, constitui
uma das tarefas de maior enver-
gadura e expressão levadas a
efeito na programação de govêr-no do prefeito Alim Pedro. E en-
trando logo no assunto, diz o se-
cretário que, como é sabido, a si-
tuação do pessoal da Prefeitura,
pela falta de estabelecimento de
uma racional política no que se
refere à seleção, ao treinamento
e aperfeiçoamento, à classificação
de cargos e funções, à padroniza-
ção de vencimentos e vantagens,
dando lugar a uma legislação
fragmentária, episódica e muitas
vezes de favor, chegou a uma
situação quase caótica.

Em relação aos extranumerá
rios, principalmente, o número de
funções estava longe de corres-
ponder à natureza das necessida-
des a atender, a sua nomer.cla-
tura era imprópria, e variava de
Secretaria para Secretaria, assim
como variavam os corresponden-
tes índices de salário. Os servido-
res não tinham direito a acesso,
permanecendo durante toda a
existência sem qualquer estímu-
lo, com um único vencimento.

A maioria dos extranumerários
era admitida como "trabalha-
dor", percebendo o salário-mí-
nimo, e com essa denominação e
esse salário exerciam as mais
variadas_ atribuições,- em frontal
desrespeito à lei, como as de ar-
,ífice, auxiliar de escritório, a_
tilógrafo, atribuições técnicas as
mais variadas e até mesmo'_..-
nico-científicas, como as de en
genheiro, arquiteto, agrônomo,
médico, etc.
CLIMA DE REIVINDICAÇÕES

PERMANENTES
Aborda a seguir o' secretário

de Administração da Prefeitura
o problema dos "horistas";

— Nesse tumulto, em clima de
permanentes reivindicações, no-
vo quadro de pessoal se ia de-
senvolvendo junto ao quadro de
extranumerários: o dos chama-
dos "horistas", cuja freqüência
não era controlada pelo órgão
central de pessoal — que eram
admitidos sem qualquer seleção,
mesmo exame de saúde, e cujo
pagamento de salário se atrasa-
va, em certas ocasiões, durante
meses.

Parte do pessoal a serviço da
Prefeitura, em tarefas permanen-tes, era, também, irregularmente
pago pon verba destinada a "ser
viços adjudicados".

Na Secretaria de Agricultura
íoram encontrados trabalhadores
— os magarefes — estipendiados
pelos marchantes (Matadouro de
Santa Cruz), os quais, sob a des-
culpa dêsse ônus, ao invés de pa-
garem entre Cr$ 400,00 e Cr$
500,00 por rez abatida, só paga-
vam à Prefeitura CrÇ 5,00.

Todo esse pessoal está sendo
agora admitido como extranume

Encerrou-se a Reunião
da Indústria

Realização da Exposição Internacional
PÔRTO ALEGRE, 10 (do envia-

do especial) — Sob a presidênciado deputado Augusto Viana, en-
cerrou-se solenemente a II Reu-
nião Plenária da Indústria, no sa-
lão nobre da Sociedade Indepen-
dência. O relator-geral da confe-
rência, sr. Herbertt Bier leu a car-
ta de princípios que vinha de ser
aprovada. Em seguida falaram ossrs. Lídio Lunardi, presidente daFederação das Indústrias de Minas
Gerais e o sr. Augusto Viana qucdeu os trabalhos por encerrados.

EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL

PÔRTO ALEGRE, 10 (do envia-
do especial) — A delegação da Pe-
deração do Distrito Federal, na
última reunião plenária, comunl
cou aos conferenclstas haver oministro do Trabalho aprovado
oficialmente a 1.» Exposição In-ternacional de Indústria e Comer-

cio do Distrito Federal Iniciativa
daquela Federação e que será le-
vada a cabo sob o patrocínio das
Confederações da Indústria e Co-
mércio.

POSTO DO CORPO DE
BOMBEIROS EM
SANTA TERESA

O presidente da Câmara dosDeputados, no exercício da presi-dência da República, assinou de-
creto, abrindo, ao Ministério da
Justiça, o crédito de um milhão
e quinhentos mil cruzeiros, paraconstrução de um posto do Cor-
po de Bombeiros do Distrito Fe-
deral, em Santa Teresa.

REALIZOU 0 JUIZ A AUDIÊNCIA
SEM DESPACHO SANEÂD0R

Em conseqüência, nulos os atos
processuais posteriores

Na 4a. Vara da Fazenda, quandoem exercício o juiz Jonathas Milho-
mes, Maria Rufina de Campos e mais
400 áuxiliares administrativos do De-
partamento dos Correios e Telegrá-
fos entraram com uma aç. o ordiná-
ria em que pediam promoçSo para
padrão de vencimentos Buperioreí,
por exercerem função análoga a de
outros lundiunários do D.C.T. presen-temente auferindo maiores proven-tos. Estando agora em exercício o
juiz João Fontes de Faria, naquelaVara, exarou éle o seguinte despacho
nn processo em causa: "Declaro nulade pleno direito a audiência de ins-trução e julgamento por falta de for-malidade essencial do processo, alémde irregularidades que exigem supri-mento do Juízo. Assim decido porqueo despacho do meu ilustre anteces-sor nenhum valor possui, eis que aação ainda não se encontrava em fa-se de julgamento. Realmente, não foi
proferido despacho saneador, queconstitui at0 substancial dó processo,que deve proceder a audiência. Nodespacho de fls. 302, não foi decididaa legitimidade das partes, nem de suarepresentação".

DE BOA L1VRARAM-SE AS NORMALISTAS

25 MILHÕES PARA TIRAR 0 INSTITUTO
DE EDUCAÇÃO DE AFLITIVA SITUAÇÃO
Foram obrigados a transformar gabinetes sanitários em
salas de aula devido ao impressionante aumento do mi-

mero de alunas -— Já teve início a recuperação
O Instituto de Educação, tradicio-

nal estabelecimento de ensino da Pre-
feitura, que há longos anos vem prepa-rando professoras para as escolas da
Municipalidade, de algum tempo até
há pouco vinha sendo grandemente
prejudicado pela demagogia e interès-
ses alheios às suas verdadeiras finali-
dades. É que a instituição, em virtude
de certas concessões, foi obrigada aacolher um número de alunas quase
quatro vezes superior à sua capaci-
dade.

O diretor do estabelecimento re-ferido, sr. Alair Accioli Antunes, decla-rou ao Correio da Manhã que o insti-tuto tem normalmente uma capacida-depara 2.500 alunas.
Todavia há ali atualmente 8.828alunas matriculadas.

Diretor
Excesso de lotação no Instituto

O IV CENTENÁRIO
da 'Trança Antártica"

As comemorações realizadas no Rio de Janeiro — A significação
cultural e literária dêsse acontecimento — Uma excursão num
aviso de guerra pelos lugares históricos da expedição Ville-
gaignon — Fala à nossa reportagem o prof. Maciel Pinheiro,

um dos principais responsáveis por essas comemorações

HOUVE PERIGO DE
COLAPSO

, Tal estado de coisas, e mais aimprevidência de algumas autori-dades, fez com que algumas ad-ministrações chegassem ao cúmu-lo de serem obrigadas a trans-formar gabinetes sanitários emsalas de aula! Foi exatamente is-so p que aconteceu: gabinetes sa-mtários íoram adaptados da me-lhor forma possível, de modo a
que neles pudessem funcionar
salas de aula para que o institu-to acolhesse o impressionante nú-mero de alunas. O aparelhamen-

cuperaçao total do prédio e suas , prédio, dentro dos terrenos doinstalações. A esta altura os an- instituto, no qual passará a fun-tigos gabinetes sanitários que ha- cionar a ¦ escola primária, queviam sido transformados em sa- atualmente funciona no primei-las de aula já estão voltando àsua condição primitiva.
25 MILHÕES PARA

RECUPERAÇÕES

Informou-nos o sr. Alair An-
tunes que foi aprovada uma ver-
ba de 25 milhões de cruzeiros
para obras de conservação e am-
pliação do Instituto de Educação.
Dêsse total 1 milhão e 800 mil
cruzeiros destinam-se ao reparo

Transcorreu, quinta-feira últi-
ma, 10 de novembro o IV Cen-
tenário da fundação da "França
Antártica", na baía de Guanaba-
ra, pelo almirante francês Nico-
lou Durand de Villegaignon. Es-
sa efeméride de nosso passadohistórico, de tanta significação
como um dos acontecimentos li-
gados ao Rio de Janeiro, teria
passado inteiramente despercebi-
da, não fosse a atuação de um
grupo de intelectuais e militares,
que levaram a peito a celebra-
ção dessa data. Não teve o acon-
tecimento as celebrações que to-
dos esperávamos, mas, apesar da
modéstia das comemorações, po-demos informar que nâo foi es-
quecida de todo por nós.

Na verdade, esse procedimento
por parte daqueles que deveriam
dar maior acatamento às gran-des datas de nossa história não
deixa de causar estranheza, por-
que não se compreende que um

tro dos horários vigorantes a partir de 31
de outubro próximo passado.

Rio de janeiro, 11 de novembro de 1955.

sua situação, em seu beneficio e grandes ocorrências da crônica de
sua pátria.

Louvável, é, pois, a atitude da-
queles que tomaram a peito ceie-
brar esse IV Centenário de fun-
dação da "França Antártica", co-
mo, entre outros, o prof. Maciel
Pinheiro, diretor da Biblioteca
Municipal, que tanto empenho
fêz para se dar a essa data um
pouco da nossa gratidão. E a es-
se respeito ouvimos o professorMaciel Pinheiro em entrevista
bastante oportuna.— Não compreendo porque se não
comemore acontecimento históri
co_ de tanta importância para a
crônica da cidade do Rio de Ja-
neiro. Pois não se trata de ceie-
brar a data .de uma das muitas
invasões de nosso solo, por outros
povos da Europa, que não se fi-
xaram em nosso território, por-
que já na posse da Coroa portu-guêsa.

dos serviços municipais.
Nessa condição de extranume-

rários, todos estão recebendo ti-
tulos de admissão de acordo com
as funções que desempenham,
percebendo salários compatíveis,
e fazendo, igualmente, jus a pro-moções, através das séries fun-
cionais criadas.

O trabalho já foi tentado, em
diversas administrações anterio-
res, não tendo, r.o entanto, vin-
gado a iniciativa, pela complexi-
dade das tarefas que devia en-
volver. Basta dizer que está obri-
gando o levantamento da situa-
ção funcional de cerca de 30.000
servidores.

Encerrando suas explicações,
informou-nos o sr. Joel Ruthenio
de Paiva, secretário de Adminis-
tração, que as providências prós
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E quais então os motivos
dessas comemorações?Simplesmente o de demons-
trar, de algum modo, a nossa gra-tidão por tudo o que devemos
à cultura francesa, nesses quatroséculos de influência espiritual
e literária que ninguém há de
duvidar ter exercido a Franca
sôbre o Brasil. E' esse, e tão sò-
mente esse, o sentido das nossas
comemorações. E foi nesse sen-
tido que se realizou a respeito do
Brasil a famosa profecia do en-
tão Marquês de La Roche, gen-tilhomen da Bretanha: "... Et
provignon plus loin une France
plus belle". Alguém já disse e
não é demais renisar aqui: "O
que dá à expedição de Villegaíg-
non um valor excepcional, é a
amplitude e a repercussão lite-
rária de sua história". Quem cs-
tudou a nossa história pátria sa-
be muito bem que foi essa expe-
dição que tornou o Brasil popu-lar na Franca e, a seguir, em toda
a Europa. O próprio Villegaignon
era um homem culto e não ape-
nas um vice-almirante da Bre-
tanha, conforme o testemunho
de um de seus companheiros de
expedição ao Brasil, o piloto Ni-
colau Barre, que assim se ex-
pressava a seu respeito, como
sendo um ''homem falando o me
lhor francês e o melhor latiu, co
mo poucos gentilhomens de Fran
ca e que escreveu e comnô. li-
vros, segundo ainda André The
vet.

bales" pouco depois da publica-
ção do livro de Jean de Léry,"L'Histoire d'un voyage fait en
Ia terre du Brésil". Com imensa
simpatia Montaigne se interessou
pelos índios brasileiros, por seus
costumes, seus utensílios domésti-
sos, sua alimentação, enfim, tudo
o que dissesse respeito a esses
selvagens dos quais dizia "pode-
mos chamá-los de bárbaros, com
respeito às regras de nossa razão,
mas não com relação a nós mes-
mos que os sobrepujamos em tô-
da espécie de barbarias". E com
que simpatia não lia Montaigne
as obras dos cosmógrafos quetratavam do Brasil e de sua gen-te, como, entre outros, André
Thevet, conhecido autor da "Cos-
mographie universalle" e de"Les Singularités de Ia France
Antarctique", que não deixam
de ter grande valor como obra,
sobretudo, de etnólogo e de na-
turalista. E a verdade é que ês-
ses livros se tornaram em breve
muito conhecidos na França, sra-
ças sobretudo ao esforço publici-tário dos poetas da Plêiade.

REPERCUSSÕES DESSAS
OBRAS NA FRANÇA

— Foram elas que permitiramo lançamento dc tema, em breve,
célebre do "Bon Suavage". Foi
então que o episódio franco-bra-
sileiro em que resultou a expe-
dição de Villegaignon se revés-
tiu de-importância humana e uni-
versai. Dizia-se então que vi-
viam os nosso índios "na idade
de ouro'' da humanidade, porseus costumes primitivos, simples
e bons, tema esse que teve o seu
apogeu no tempo de Jean-Jac-
quês Rousseau. O próprio Ron-
sard, em seu "Discours contre
fortune", publicado em 1560, di-
zia ao "douto Villegaignon: 

Am-iiiui-, ou le peupleincognu. Erre innocsnfement
tou farouche et tout nu, d'habit

to das salas de aula ficou em pés- da piscina, que há algum temposimo estado de conservação, e até não é utilizada devido ao seu maua Piscina ficou em lastimável es-íestado de conservação.tado. Houve quem percebesse o Já foram iniciadas as obrasperigo de colopso iminente. Soli- (declarou-nos ainda o sr. Alaircitaram-se então as providências Antunes)necessárias, a Câmara Munici-
pai ja votou as verbas mais im-
prescindíveis e as obras já fo-ram iniciadas objetivando a re-

ro pavimento do edifício. Tal
providência permitirá elevar onúmero de matrículas para ma;s800 alunas, pois serão ali deso-
cupadas 11 salas. Será aindaconstruído um outro prédio den-tro dos terrenos daquela casa deensino, nele devendo funcionar
o jardim de Infância. A comis-são que vai tratar dos planosdesses dois prédios já foi desig-nada pelo secretário de Educação
e Cultura da Municipalidade.

DIFICULDADES A
VENCER

vi-ando à re.iinr. .rV. 0utras informações que nos fo-

A remodelação da piscina terá
início dentro em breve. Além
dessas obras será construído um

Sala de aula
Instalações em recuperação

mmm

1 — Os cursos daquele esta-belecimento têm os seguintes nú-
meros de alunas: Jardim de In-fáncia — 1.098; Grupo Escolar -
1.635; Curso Ginasial — 3.384;
Curso Normal — 1.411; Cursos
de Aperfeiçoamento — 1.300; há
assim um total de 8.828 alunas;

— a atual administração do
instituto está encontrando difi-
culdades para tirar as classes quefuncionavam nos gabinetes sani-
tários adaptados em salas de es-tudos, fazendo-as voltar a fun-
cionar em salas próprias, pois,como já se disse, o número atualde alunas matriculadas é quase
quatro vezes superior à capaci-
dade normal do instituto;

— para se ter uma idéia doimenso consumo de papel, basta
que se diga que cada prova par*ciai exige um consumo de qua-se 27 mil páginas mimiografadas,
pois cada uma das quase 9 milalunas gasta três páginas;— o único mimiógrafo queali existe trabalha quase queininterruptamente para podermimiografar a avalancha de pá-
ginas padronizadas destinadas às
provas parciais;

— a recuperação das cartel-ras de estudo é feita com grandedificuldade, pois há deficiência
de pessoal especializado.

A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS

Telegrama do ministro Luiz
Gailotti

O ministro Luiz Gailotti, presidente
do Tribunal Superior Eleitoral, enviou
aos presidentes dos Tribunais Regio-
n.i. Eleitorais do Pará, Maranh5o,
Piaui. Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco e Goiái, o se-
guinte telegrama:

"Terminados os prazos referidos nos
artigos 4 e 18 da Resolução 5050 e não
havendo esse Tribunal pedido prorro-
gação, solicito informar com urgência
quando terminaram os trabalhos daapuração das eleições presidenciaise a data da remessa dos respectivos
documentos a esto Tribunal Superior,Atenciosas Saudações".
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DOCUMENTOS LTTERARIOS
DA ÉPOCA

— São bastante conhecidas as
obras não apenas de companhei-
ros de excursão de Villegaignon,
mas de escritores franceses poreles influenciados e que falaram
favoravelmente ao Brasil. Nas
primeiras linhas de seu livro de
ensaios muito conhecido, Mon-
taigne. no capítulo sôbre "Les
Cannibales", escrevia: "Tive
muito tempo a meu lado um ho-
mem que havia estado dez ou
doze anos nesse outro mundo qucfoi descoberto em nosso século,naÉ região a que a. ortou Ville-caignon, que a denominou deFrança Antártica". Segundo o
seucrítieo M. Villey, o autor dos

-Jssais'' escreveu "Les Canni-

tout aussi nu qu'il est de nu ma
lice". E como éle, Victor Hugo
e dezenas e dezenas de outros es-,
critores franceses se referiram!
ao Brasil, tanto os que aqui es-
tiveram, como os que escreveram
da França, na seqüela de Mon-
taigne. Ainda há pouco, realiza-
va-se na França, entre 4 de maio
a 27 de junho, do ano corrente,
realizava-se uma exposição de
quatro séculos de livros franceses
sôbre o Brasil, desde Thevet e
Jean de Lery a Georges Berna-
nos e Albert Beguin. Essa ex-
posição foi organizada pelos Ar-
quivos Nacionais da França, com
o patrocínio da Embaixada do
Brasil e com o apoio das princi-
pais instituições culturais fran-
cesas e brasileiras, tendo contado
ainda com o generoro concurso do
senador Assis Chateaubriand
que lhe permitiu o sucesso queobteve. O catálogo dessa exposi-
ção foi publicado pela editora'Hotel de Rohan" e sua leitura
serve-nos para dar uma idéia do
acatamento em que sempre o nos-
so país foi tido pela França, bem
como do intercâmbio cultural
que sempre existiu entre os dois
grandes povos latinos.

E que principais providên-'cias foram tomadas para essas
comemorações?

— As que os jornais já noti-
ciaram largamente, bem como a
excursão, num aviso de guerrade nossa Marinha, pelos lugares
históricos da expedição de Vil-
legaignon, excursão essa de que
participaram escritores, historia-
dores brasileiros e franceses, bem
como autoridades militares e ei-
vis. A Biblioteca Municipal or-
ganizou exposição comemorati-
va e fêz imprimir "ex-libris"
alusivo à data, havendo ainda
feito astear a bandeira brasileira,
quinta-feira última, em homena-
gem à efeméride e colaboração
com a Exposição do Livro Fran-
cês, no Ministério da Educação.

Com essas declarações, despe-
dimo-nos do prof. Maciel Pi-
nheiro, um dos principais res-
ponsáveis pfclas comemorações
nesta cidade do IV Centenário da"França Antártica", testemunho
de nossa gratidão à cultura e às
letras francesas.
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veu o I Salão de Fotografia Por-
tuguèsa. (Asp).

CORREIO DOS ESTADOS

que eie se apresenta ao juiz, ficando o cidadão notificado de
2í«.te 

adquirr um- séI° fedcral correspondente ao valo? dapenalidade e mais o selo de educação e saúdei aue encamhihfdos, ao TRE este promoverá a sua quita"ãS no prSzo de ío"dias. (M.)

SAO PAULO
¦CARROS CONTRABANDEA-
EOS — Por terem entrado ile-
talmente 

no país, a Diretoria do
. erviço de Trânsito de São Paulo
apreendeu, até agora, 10 carros
de luxo, de uma relação de vin-te que constava de um radiogra

iÇia enviado há dias pela Chefia
,de Polícia do Rio de Janeiro à
decretaria da Segurança Públi-
ta. Os carros apreendidos são
tias marcas "Cadillac", v01dsmo-
blle" e "Chevrolet", todos do anode 1955. (M.).

ARRECADAÇÃO — De janei-
fo a outubro do_corrente ano, a

DIVÓRCIO
De Estrangeiro e novo casamento
no Exterior. Rapidez e cflclên-
cia documentadamente compro-vadas. Av. Rio Branco n. 277,7.°, s/ 703 — Fone: 42-1151.

(96945)

Uú
E ÍNDICE DE

•24a Çircunscrição de Trânsito li-cenciou 6.953 veículos, recolheu-
ao, de multas, CrS 32.630,00 deoutras delegacias, enquanto as lo-cais atingiram a Cr$ 68.660,00 e
?. _.aRl£adas legaram à cifra deCrS 100.330,00. O total arreca-dado foi de CrS 1.895.505,80.

A arrecadação das multas nomes de outubro findo íoi deCrS 95.889,70.
READMISSÃO - O governa-dor Jânio Quadros está estudan-

do a possibilidade de rendmissão
de 50 funcionários dentre os queforam dispensados no início daatual administração. (Asp).

CEREJEIRAS JAPONESAS —
Duzentas mudas de cerejeiras
enviadas pela Prefeitura de Ai-
chi-ken, chegaram a Santos, abordo do "Brasil Marú". Trata-
se de um presente à cidade de
Sao Paulo, em cujos festejos do
IV Centenário Aichi teve ativa
participação. As cerejeiras fica-
rao na estufa, de ordem do sr.

MINAS GERAIS

CHUVA NO RIO DAS MOR-
TES — As chuvas dos últimos
dias melhoraram bastante as con-dições do Rio das Mortes, per-mitindo o funcionamento

CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 dc Novembro de

ÃaBSÕIVIÇãÕ DO SR. ADEMAR
DEBARROS

A possibilidade do recurso e o processo
dos caminhões

1955
1.° Caderno

eficiente das turbinas geradoras.O suprimento de energia na cida-
de está sendo alimentado, atual-
mente, apenas por 3 unidades
pois uma delas, a quarta está
queimada e aguardando repara-
çao. A fábrica de tecidos Ferrei-ra Guimarães já está consumin-
ao energia elétrica de sua própriausina. Êsse importatne estabe-lecimento instalou uma bem apa-reinada usina hidrelétrica, na ca-choeira dos Fagundes, nas proximidades de Antônio Carlos,
com capacidade de 1.200 HP. —
(M.).

BARRAGEM DA PAMPULHA— Informou o gabinete do pre-feito Celso Azevedo gue os tra-
balhos de reconstrução da bar-ragem da Pampulha serão oíici-almente iniciados no próximo dia16. Máquinas do Departamento
Nacional de Obras e Saneamen-
to ja se encontram trabalhando
desde ha dias no local da bar-ragem, efetuando serviços preliminares das obras de reconstni'
çao. (M.)

Atui- Etzel, diretor da Divisão dê\ C9NÇ°RDATA¦ — O negocian-
Parques e Jardins da Municipa-! e m^t1T0 Luiz Marinho de Frei-
lidade. (Asp). iu""-ipa taS Filho, que comercia com ob-

CIENTISTA FRANfí-q ri.,, íJ,et?s de blJ°uterias. rendas, bor-w_mm_i.i_j1_a_.KA_.CeS — Che-'dados e peças e materiais de au-
tomoveis, solicitou concordata

, OlAENOITf
ASSUA5QI.DENS.

59ÓKCS.

Ouça agora a RÁDIO
RELÓGIO em sua
NOVA onda média,
freqüência de 590
kcs. — ou na onda
curta, freqüência de
4.905 kcs., transmi-
findo dia e noite a
hora certa, minuto a
minuto, diretamente
do Observatório Na-
cional — Notícias
nacionais e interna-
cionais — Centenas
de curiosidades e in-

formações úteis.

gou a São Paulo o professor L.
Escandc, da Faculdade de Ciên-
cias de Toulouse, França, mem-
bro da Academia das Ciências de
Paris, secretário-geral do Conse-
lho Superior das Pesquizas Ci-
entíficas e diretor da Ecole Su-
pe ri cure d'Electrotechnique et
dHydraulique de Toulouse. O
cientista francês pronunciará uma
serie de conferências na nossa
capital. (Asp).

RIO GRANDE DO SUL

O ESCÂNDALO DO ARROZ —
Esteve na Assembléia Legislati-
va do Rio Grande do Sul, o sr.
Joaquim Musa, ex-presidente do
Instituto Rio-grandense de Arroz,

a fim de fazer entrega das gra-vaçoes que declarou possuir sô-
bre o escândalo do arroz. O pre-sidente da Assembléia, não acei-
tou as gravações apresentadas.
(Asp).

CONVENÇÃO PAN-AMERICA-
NA - Com a gresença do secreta-
no de Educação, do Rio Grande do
Sul e de outras autoridades, ins-talou-se, ontem, no salão nobre
da Faculdade de Medicina, da-
quele Estado, a V Convenção dasMesas Redondas Pan-America-
nas. Os trabalhos inaugurais fo-ram presididos pela sra. Wal
JnP> diretora-geral da Aliançadas Mesas Redondas Pan-Ame-
ricanas.

REGISTRO DE OPERÁRIOS—¦ Noticia-se que o Sindicato dosTrabalhadores Metalúrgicos deCaxias do Sul pretende mover
ação judicial contra o IAPI da-
quela cidade, alegando que os re-
presentantes da autarquia nãofazem o registro de todos os tra-balhadores da classe, com prejuí-zo tanto para os cofres públicosquanto para os próprios opera-nos. (Asp).

SAO PAULO, 10 (M.) — Dc-
mais!gois que o Tribunal de Justiça deSão Paulo, em sessão realizada

ontem, julgou improcedente adenuncia apresentada contra osr. Ademar de Barros, por crime
dc peculato na conhecida opera
ção de compra dos automóveis"Chevrolets", 

pela maioria de 19
contra 9 votos, a reportagem da"Meridional" na manhã de hoje
solicitou da sra. Ester Figueire-
do Ferraz, que, juntamente como sr. Ataliba Nogueira, se encar-
regaram da defesa do ex-gover-
nador, algun., esclarecimentos denatureza jurídico-processual sô-bre a importante questão, a qualvem atraindo as atenções geraisdesde o seu início.

Interpelada sôbre se da decisão
de ontem pode a Procuradoria
apresentar recurso, a sra. EsterFigueredo Ferraz nos informou
que tal é processualment possi-vel, mediante a interposição dosrecursos de embargo de nulidade
ou de infringència do julgado
Quanto ao primeiro, é de opinião
nao ser viável sua apresentação,
de vez que, no julgado, não exis-
te nulidade alguma a ser apon-
tada. Quanto aos embargos in-fnngentes, caso oferecidos, ao seuver, não teriam sucesso, dc vez
que seriam apreciados pelo mes-mo Tribunal, eqüivalendo a di

mento dc recurso, segundo a opi-
nião da sra. Ester Ferraz, não é
nada fácil, porquanto a própria
Procuradoria discutiu, durante o
andamento do feito, teses quenão mais podem ser aventadas.
Ponderou que, caso a decisão ti-
vesse sido favorável, os patronos
do sr. Ademar de Barros, êsses
sim, estariam em situação melhor
que a Procuradoria, para recor-
rer. Aludiu às várias teses deba-
tidas, inclusive à atinente a cone-
xão do processo com o ajuizado
contra os oficiais da Força Públi-
ca. Essas, por exemplo, não mais
poderão ser apreciadas, pois pre-valeceram as rações da Procura-
doria.

Adiantou-nos ainda a entrevis-
tada que, particularmente o sr.
Ademar de Barros está muito sa-
tisfeito com o resultado do julga-mento, de vez que jamais deixou
de acreditar na sua completa ab-
solvição. Como advogado ficou
também satisfeita porque no mes-
mo dia da denúncia apresentada
pelo sr. Paulo Duarte, dentro de
12 horas apenas íoi possível ofe
recer a defesa, a qual não foi mo
dificad em seus termos até o
julgamento íinal.

Interpelada sôbre o outro pro-cesso, movido contra os oficiais
da Força Pública, envolvidos na
operação—_-_..._compra dos cami-
nhões, disse-nos acreditar no su

MALA DIPLOMÁTICA
BRASIL-SUÉCIA

_ül1 ' e-_,.cM>llCí»: "Servi como primeiro-.ecre.
boa°_-,0ri?,?ní7 d?1943 a W' E «««™m Lls'
^?r^lH_,e»1951 atc agora- E natur»l O"» tentoaprendido"

Está nesta cidade apenas há um mês _¦ mn
deSSum ou.' h'!WSXrW CV°'t?d?- O minis.' iacciara que. lia, da parte da Suécia, o maior em-penho em intensificar as relações com o Bra™l— tanto no campo comercial como no culturaE a propósito do intercâmbio comercial, dl"

, _"* ° _Pos-ituerra trouxe um apreciável rlrspn-
soltei0 £aYel2?ões «onômiSís entíe os no"!
rir.i _M »S,io.flSta dÍMr11u.e enquanto no trieniodc 1336 a 1938 as exportações suecas para o Bra-sil correspondiam a 3,5 milhões dc dólares e asimportações suecas do Brasil eram de 8 mllhoes de dólares, no ano passado as exportaçõessuecas elevaram:se a 52 milhões de dólares e as
d?8!» S°-rtaçSes ,dc, Pr°dutos brasileiros foramde 62 m lhoes de dólares. Entre os países comque mantemos relações comerciais, ocupa o BrT
olinSÍ? "a Cx-P°rta.a° «manto na importação, o9." lusar e, se nao contarmos os mercados europeuso 2." lugar, sendo precedido só pelos Estados

. -110 1.rasil Principalmenteano passado importamos quinhentas mil, _ ano corrente esla cifra lá fni nlíra
82!SA °nnSuc nos Icv:l » «er que o total 

"xcc-
dçra 600.000 sacas. A Suécia, com a sua ponula"çao dc apenas 7 milhões, está em terceiro Puear
r«£V0,í. r,a,dora ãS café brasileira dep?is ___Estados Unidos, c da Alemanha. Também im-portamos algodão - em 1954, 5.260 toiwladw— assim como cacau, fumo, cera de carnaúba
™ _íanha! í0 Eara' etc- A expo?ta"ão sueca imais variada. Consiste dc papel dc imprensa epara Impressão de livros, aviões e"naviosi note!damente petroleiros, rolamentos? chassis pa?ã
?ílb.US R/rçmtoMiej., acs dc alta qualidade m"
qüinári S 

coml'UStão. trator" _ .' U_"combustão, tratores e ma-

das
_._»íA ln'ensificação dêsse intercâmbio denenlera naturalmente - pondera o ministro - da-nhas gerais, da çolítica econômica a ser adota-da pelo governo brasileiro no futuro
-.«.Z" j 1uatouer forma, parece quc comnra-remos cada vez mais café. O povo sueco Dre?_.«o café ao chá, por exemplo. E a tendência? I.sim para aumentar a importação. asu que e, sem dúvida, uma boa notícia.

S_aSá__L8_£FM«^-Afiíftt S_s__sí - ***
Marinho apresenta uma garantiano valor de 12 milhões para umdebito de 14 milhões. Dentre oscredores de Belo Horizonte, figu-ram os srs. Luiz Barboza Filho,
com CrÇ 1.500.000,00; José dèOliveira Neves, com ...
Çr$ 650.000,00; Francisco Xavier
de Oliveira, com CrS 550.000,00;
Antônio Luciano Pereira Filhocom CrS 440.000,00. O feito foidistribuído ao sr. Assis Rocha,
juiz de Direito da Segunda Va-ra Civel, tendo, voltado o pro-cesso a cartório, havendo sido de-ferido o pedido, marcando o juizo prazo de 20 dias para os cre-dores se habilitarem, ao mesmotempo que nomeou comissário omaior credor, sr. Luiz Barboza
Filho. (M.).

PARÁ

DE MINAS s
Leopoldina n0 apogeu : terra do presiden-
te e do governador

As razões da abstenção (45%)20 números da "Revísta 
de Cinema"

"Prá que mais carabinas em Minas ?" (Ole
gário Maciel, em 30)

W. M.

BAHIA

RECOLHIMENTO DE DEPó-
SITOS — O governador da Ba-hia determinou providências nosentido de que sejam recolhidos
ao Instituto Central de Fomento
todos os depósitos do Montepio
cios Funcionários Públicos do Es-tado nos bancos desta praça. Ês-ses depósitos se elevam a 5 mi-lhoes de cruzeiros. (Asp).EX-LIBRIS — Por motivo davisita do embaixador de Portu-
gal, sr. Antônio Faria, o Gabine-
te Português de Leitura de Sal-vador organizou uma exposição
de ex-hbris, a primeira realiza-
da na capital baiana, e promo-

CAÇA-MINAS - Está sendoesperado em Belém nos próxi-mos dias o caça-minas da Arma-da Real dos Países Baixos "Dok-
,""?'. que vem em visita nãooficial. Varias homenagens se-rao prestadas à tripulação dobarco holandês. (M.).
ENERGIA ELÉTRICA — Ain-da esta semana chegará a Belém

o restante das peças para con-clusão dos trabalhos de ligaçãoda rede que conduzirá a energia
_-let«ca da Usina da Base Navalde Valdecans para esta capital.O bastecimento será aumentado
em cinco mil quilowatss. (M)MATO GROSSO

REDE TELEFÔNICA — Os tra-balhos de construção da nova rê-ae subterrânea para telefones au-tomaticos, está quase concluído,tudo fazendo crer que em breve
híühn? nÍgUrfdH Tan}bém os tra- da Mata. os Ribeiro"Junqueto," pai
fí^A0!-dJ5. asfaltamente do trecho sando a herdeiro dos postos de dire-

BELO HORIZONTE, 9 (Sucursal)
Uma antiga cidade da Zona da Mata
é hoje lamosa pela curiosa coincl-
dência de o presldente da Repúbli
ca e o governador do Estado serem
de lá. Esta é Leopoldina onde nas-
ceu o sr. Clovis Salgado governa-
dor de Minas e onde viveu Carlos
Luz agora no Catete como presiden-te "ad-hoc". E o mals interessante

que tanto o atual ocupante do Pa-
lácio da Liberdade como o sr. Car-
los Luz estão ocupando os atuais pos-tos pela sua posição de vices. A mor-
te de Vargas e a doença de Café
abriram as portas do Catete à Luz
e Clovis chegou até o Palácio da Li-
berdade pela sucessão de Juscelino
vitorioso na sua luta para o Cate
te. Mas o ir. Carlos Luz já vai ser
intitulado o "traidor de Lcopoldl-
na".

E Carlos Luz e Clovis Salgado são
adversários* municipais tradicionais
Um como representante do PSD eoutro do Partido Republicano desde1033. Luz ligou-se por via de casa-
mento ao poderoso grupo econSmlco

igando Cuiabá ao Aeroporto, so-íreu um ritmo acelerado, sendornesmo utilizado pela Cia. de Via-
çao "Va.sp", faltando apenas aconstrução da estação de passa-geiros. (M.).

AMAPÁ

ASPECTOS DO AMAPÁ —
Encontra-se em Macapá o sr. Ha-rold Schultz, que veio filmar vá-nos aspectos dêste território Afilmagem destina-se à Enciclopé-dia Britânica, para o setor de(jeografia Amazônica. (Asp).

Ção do Banco Ribeiro Junqueira,
companhias de tecidos, Cia. de Ele-tncidade Cataguases-Leopoldlna etambém herdeiro político. E os leo-l
poldinenses, à exceção dos petebis-!tas, estão satisfeitos. Os perristasjacham-se "donos" do Palácio da Li
berdade e os pessedistas não muito
juscejinistas lotaram todos os trens
e aviões para ir ao Rio cumprimen-
tar o conterrâneo presidente

A ABSTENÇÃO

Entre as circunstância^ que expli-cam a alta abstenção registrada no
pleito de 3 de outubro, sobressaem
os seguintes: 1) ausência da luta pe-la posse do poder local, elementoessencial no excitamento dos eleito-res do interior; 2) proibição do votodo eleitor em trânsito; 3) dlscrepân-
cias havidas na relação das listas doseleitores e mudança das sedes dasseções eleitorais, com a ordem con-sequente de serem tomados sêmen-1te os votos dos eleitores constantes!das listas. (Houve municípios, comoTeófilo Otoni, em que essa discre-1
panela impossibilitou o voto de trésltudo d« cinema mais sériemil eleitores); 4) proibição dos quar-lta do -"e esta de Minas
téis eleitorais e do transporte de vo-

De Montevidéu
Checará ao Rio na próximasegunda-feira o embaixador Be-renguer César, que chefia amissão diplomática brasileirano Uruguai. O diplomata, queviajara por via aérea, deverádemorar-se uma semana noRio.

Entregou credenciais
O presidente da Repúblicarecebeu ontem no Catete o sr.Felipe Espil, que fêz entregadas credenciais de embaixadorda Argentina junto ao Rovcrnobrasileiro.

Do Haiti
O embaixador Lascase Ber-nardin viajou para o Haiti. Osr. Jean-Marie Mésidor é agorao Encarregado de Negócios.

Brasil & Venezuela
CARACAS, 9. A fim de es-tudar as possibilidades de in-crementar o intercâmbio co-mercial venezuelano-brasileiro,

viajara, para o Brasil, no pró-ximo sábado, a missão econô-mica do governo venezuelano,
que permanecerá naquele paísaproximadamente três semanas.A missão será integrada norFrcddy Muller, diretor de Po-Ii.tica Econômica da Chancela-na (presldente), Alejandro Po-w,er. auxiliar do mesmo: Anto-nio Moreno, do Ministério do
501-í,nt_°_. Çonstantino Quero,do Ministério da Agricultura, éJesu.s Risquei Iribarren, do Mi-nisteno das Minas, (F.P.).

No IBECC
A diretoria do Instituto Bra-

n ?i£?„,de Educação, Ciência eCultura reuniu-se ontem, no

e hones.

*'• •
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Dados extraoficiais, embora rigo-
rosamente seguros, divulgados peloIBGE, mostram que a abstenção noúltimo pleito eleitoral em Minas, senão se revelou tão grande quanto a
princípio se supunha, foi entretan-
to elevada. Uma abstenção superior ^TÍ!,™a 45% não deixa de impressionar e1só encontra paralelo aproximado noÍndice registrado no pleito de ja-neiro de 47, quando se elegeram osr. Milton Campos e a Assembléia
Constituinte do Estado. A ausência
do atrativo estimulante da luta pelopoder municipal naquela eleição co-mo cm três de outubro, constitui semdúvida, o motivo básico do fracocomparecimento havido.

De acordo com os dados do TRE
na eleição de 1950, votaram 1.335.044

e
tantes, ordens que somente ás vés-
peras do pleito foi revogada poracórdão interpretativo do TSE, o queimpediu a organização de eficienteserviço de transportes especialmen-
te nos municípios de grande extensão
territorial, como no sertão; 5) fi-nalmente, o ambiente de ameaças de
golpe, sustentado principalmente,tendo em vista enfraquecer o inte-rêsse popular pela eleição. Os boa-tos de golpe levaram muitos eleito-res a não comparecer a mesa receptora certo de que a decisão das urnas não seria obedecida.

REVISTA DO CINEMA

Com surpresa para todos já forameditados 20 números da "Revista doCinema", publicação que um grupode rapazes estudiosos do filme vêmmantendo há dois anos. Conservando-
se numa linha rigorosa, sem conces-soes ao mau gosto popular e às com-
panhias exibidoras e produtoras a"Revista do Cinema" vem sendo ócentro de aglutinação da equipe dejovens estudiosos de cinema mais ho-mogênea do Brasil. Estão na sua di-reção os jornalistas Ciro SiqueiraJacques do Prado Brandão, Paulo

"PRA' QUE MAIS CARABINAS"

Há uma comissão de oficiais doExército fazendo os estudos finais
para a instalação em ¦ Belo Horizon-te dc um colégio militar, às margensda estrada da Pampulha. Para estaobra o Estado entrará com 25 mi-lhões dc cruzeiros e o Ministério daGuerra com 25 milhões. A respeitodêste Colégio conta o coronel Clorin-do Valadares, um dos entusiastas daIdéia que em 1931 íol o governadorOlegano Maciel procurado paraapoiar a criação de Colégio Militarcm Minas. O velho político que fêz Ia revolução de 30 mas preferia ospoetas franceses, virou-se para a comissão e Indagou-lhes:

"Prá que mais carabinas em Minas..."

NO PROCESSO DA FIBAN
Entregue as razões de defesa

dos acusados
„ ,_,0s ^^Sjdos dos acusados no 

*pro
Arbex, Maurício Gomes Leite, New- da ™AN, ontem, fizeram en-" — e Carlos Denis. Nem Rio Af,gV° 3Ui- da_, 12a- Vara Crlmi-
e São Paulo tém uma revista de es-! consti .Sintes'0'5 ' MeS* de seus

DE SÃO PAULO
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MUNDO AGORA A SERVIÇO DO BRASIL

Lockheed
stellation
America Latina, tais como VARIG. Air France, Avianca da Colômbia, Cubana de Avia-çao, KLM e Linea Aeropostal Venezolana.
Os Super Constellation são um elo entrea America Latina e o resto do mundoDezenove importantes companhias deaviação internacional, empregando os SuperConstellations sóbre continentes e oceanos
permitem a conexão entre todos os pontosda terra.
Em sua próxima viagem, prefira o LockheedSuper Constellation - o melhor e maisluxuoso avião comerciai jamais fabricado

Agora os brasileiros podem 'alcançar as¦principais cidades do mundo utilizando o reido espaço - o Lockheed Super Constellation.
Os maiores e mais espaçosos aviões comer-ciais do mundo, os Super Constellation
oferecem as seguintes vantagens: 5cabines
privativas, à prova de som, o mais apertei-
coado sistema de ar condicionado, corredo-
res mais amplos, poltronas mais conforta-
veis e janelas mais largas. Maior velocidade
e potência extra contribuem para fazer doSuper Constellation o preferido pelas maio-Tes companhias de aviação, que operam na

ê --.

naice fle compa-
recimento da ordem de 70%. Comuma abstenção ao nivel dc 45%. no
pleito dc outubro último comparece-
ram às urnas cerca de 1.350.000 elei-tores. Os números absolutos do com-
pareclmento de 1950 _ assinala o sr.Cid Rebelo Horta, num estudo sobreas últimas eleições — equivalem-se,
pois a rigor, c adquirem nova signifi-
cação ao se verificar que o sr. Jusce-
lino Kubitschek candidato a governa-dor do Estado, obteve na primeiradaquelas eleições, praticamente o mes-mo número de votos que veio a con-
quistar no último pleito. De fato, paragovernador do Estado em 1950,' Jus-celino íoi sufragado com 714.664 vo-tos ao passo que agora para presi-dente da República, obteve cerca de720.000. A votação de Juscelino paragovernador correspondeu a um índice de 53,5% do total do compareci
mente havido. A mesma taxa semanteve nos sufrágios que conseguiuagora para presidente em nosso Es-tado. Mas existe nesse confronto
uma outra revelação que não deixade impressionar. E' que em 1950,candidato de oposição ao governo doEstado, obteve o mesmo número devotos que conquistou em 1955, parapresidente tendo o Palácio da Liber-dâde a seu favor.

Porfirio sai da toca (já tarde)
Aprovado em tempo recorde o orçamento;
Unidos os paulistas contra n gnlpP__Localizados dez automóveis clandestinos"

Paul Lukas: Cinema, teatro e "business"

R.P.

Consulte a tm agência de viagens sóbre o serviço Sum Cau.e.tation <fa
\VA8I© 9 _o AIB FRANCS /^"r^r*^

DECAI O PRESTIGIO DOS
PALÁCIOS

E' legitimo, pois, concluir que oprestigio do Palácio da Liberdadeembora indiscutível, perde cm con-teúdo prático de eleição para elciçSosobretudo quando se verifica que pa-ra equilibrar a situação, Palácio daLiberdade e do Catete discreparam
nos pleitos de 1950 e 1955, quanto àssuas preferências eleitorais. Em 3 deoutubro último, tropas do Exército
compareceram em mais de uma deze-na dc municípios mineiros. CristianoMachado (PSD-PR) e Getúlio obtive-rem conjuntamente em 1950, 827 milvotos em Minas. Juscelino apoiadoem 1955 pela mesma coligação par-tidárin (PSD-PR-PTB) apenas conse-
guiu 724 mil votos ou sejam mais de100 mil sufrágios a menos do qu«aqueles dois candidatos reunidos Obrigadeiro Eduardo Gomes indicado
pela UDN-PRP-PDC, teve em Minas441 mil votos cm 1950, 86 mil votos amais, pois, do que reunidos conquista-ram Juarez e Plínio na última elei-çao. Ademar sufragado com 165 milvotos em 3 de outubro foi o benefi-ciano exclusivo dessa diferença, pa-recendo ter prejudicado mais a Jus-eelmo do que propriamente a Juarez

SAO PAULO. 10 (Sucursal). O ee-neral Porfirio da Paz saiu ontem desua toca para fazer pregação contra ogolpe. "O Congresso deve levantar-se, unlco, e. numa só voz, bradar ai-to e bom som que de nenhum modoa ordem pode ser subvertida. E ásclasses armadas cabe o papel de ga-rantir a segurança do regime".Antes tarde do que nunca. Apenaso Congresso já tem "bradado" contraos pouquíssimos parlamentares queinsistem em carregar a lanterna deAladln no século da eletricidade.As classes armadas, cremos, tambémnao estão muito interessadas na pre-gação do tréfcgo balisa dos lanternei-ros.
Porfirio chegou, indiscutivelmente,

tarde. Exatamente no dia em quc icerta ou erradamente, os jornais de! teSao Paulo noticiavam cm grandes le-1trás que a crise politico-militar esta-va superada. Mas mesmo chegando nahonnha da saida do trem, o general-farmacêutico ainda conseguiu chegarantes do sr. Jânio Quadros, para for-mar no cordão dos vencedores.
Não temos nada a ver com a vidapolítica ou particular do vice-gover-nador paulista. Mas não podemosnesta oportunidade, deixar de botarnossa colher no angu presidencialParece, em nossa ignorância dos com-plicados problemas políticos nacio-

j nais, que o general faria melhor cm! ficar caladinho. Sua voz, neste mo-
; mento, seu "brado" pró-legalidadc faz lhoi lembrar o brado de alarma do Exer- '

cito da Salvação... o general puloufora do barco juscelinista nos último?minutos da batalha eleitoral. Deixouna mao o amigo e conterrâneo, en-quanto seus amigos do P.T.B. se pas-savam escandalosamente para as hos-tes do sr. Adhemar de Barros. O ge-neral não compareceu ao comício dcencerramento da campanha de Jusce-Uno cm São Paulo, retirando dessaforma, do candidato que dizia apoiar,algumas centenas de milhares de vo-tos.

isso pode acontecer,
Adhemar.,.

a amizade de

O ORÇAMENTO E O GOLPE
O orçamento do Estado, com as res-pectivas emendas, foi aprovado emtempo recorde, em segunda discussão,c o assunto estará liquidado até o fimda semana. Uma bonita atitude doP.S.D. local, que acima dos interês-ses partidários colocou os altos inte-resses do Estado. E tudo sem nego-cio. Nada de trocas... E para evitarqualquer dúvida nesse sentido, a ban-cada pessedista distribuiu à impren-sa a seguinte nota:"A bancada do Partido Social De-mocratico sente-se no dever de tor-nar público que votou favoràvelmen-através da unanimidade de seuscomponentes, o orçamento do Estado

para o exercício de 1956. Colocandode lado qualquer cogitação de caráter
partidário, visou com sua atitude aosaltos interesses de São Paulo".Visou, também á união dos paulls-tas nesta hora grave da vida nacio-nal. Os paulistas são como um casaltomperamental: brigam o tempo todoentre si, mas quando surge o perigodo comum, unem-se como namorados.Enquanto nao passar a ameaça degolpe não haverá P.S.D., nem P.SB., nem P.D.C., nem mesmo U.D.N.
por aqui. São todos paulistas, com uir,olho na lanterna e um dedo no gatl-

O sr. Porfirio da Paz deu um golpeem Juscelino, e deu, também, umgolpe no funcionamento da democra-cia, rebelando-se, sem qualquer cx-
pllcação, contra a orientação de scu
partido.

O pronunciamento do sr. Porfirioda Paz, neste momento, dá a impres-são menos de defesa da legalidade cdo regime do que de remendo de suafeia atitude.
Mas como não há crime sem castl-

go, o vice-governador teve a sua pu-nição. Perdeu tudo: o palácio de vi-ce, que Jânio lhe daria se a casacafosse virada para Juarez; o automó-vel com motorista, que era a "ment-
na dos olhos" de Porfirio; o respeito
dos paulistas. Só ganhou, se c que

AUTOMÓVEIS CLANDESTINOS
Em _U horas a Diretoria de Trânsitolocalizou dez automóveis entradosclandestinamente no pais e que deve-rao ser apreendidos a pedido do che-fe de Policia do Distrito Federal.Agora, só íalta ordem da Secretariada Segurança para que os carros se-]am apreendidos.

PAUL LUKAS
Paul Lukas está em São Paulo epassará cerca de um mês conheceu-do o Estado. Falando do cinema ame-ricano, não se mostrou multo sattsfei-to: "A maior preocupação do ator —

diz éle — c evitar a morte de suapersonalidade". Explica: cinema outeatro nos Estados Unidos, como emnumerosos outros paises, são "busi-
ness". "Em 500 filmes que se fazem
por ano cm Hollywood", afirma, "ás
vezes passa um contrabando, isto é,um bom filme, técnica e artisticamen-te". Gosta do cinema italiano, queclassifica de vigoroso. Seus artistas
prediletos: Spencer Tracy. MarionBrando. Paul Muni, James Cagney,;John Wayne, William Holden. Nãocitou nenhuma estrela... I

Itamarati, tendo tomado váriasdeliberações com respeito aosassuntos de sua competência.A essa reunião, sob a presiden-cia do professor ThemístoclesBrandfio Cavalcanti, estiveram
presentes os professores Olim-
_i° oa Fonseca Pilho, RenatoAlmeida, Dante Costa, cônsulVera Regina Amaral Sauer econselheiro Aluizio Napoleão deFreitas Rego.

Na Comissão de Diplo-
macia da Câmara

aJI°\ _¦*W£»rt> Parecer dodeputado Geprges Galvão, fa-vorayel à ratificação do Trata-do de Amizade, Comércio eNavegação entre o Brasil e oLíbano. Dp deputado Hugo Na-poleao foi mandada imprimirdeclaração dc voto sobre oAcordo de Tarifas Aduaneiras
?Âe Ç!meríA°- Por 'in. o depu-tado Menotti Del Pichla apre-sentou uma serie de explica-cpes acerca do Acordo Ortográ-fico celebrado entre o Brasil crortugal.

No Rio Branco
E' o seguinte o resultado fi-nal do exame vestibular aoCurso de Preparação á Carrei-

ía Àe DiPlpmata realizado noInstituto Rio Branco: l.°. Sér-Rio de Queiroz Duarte. 79,93:
S_°J. fvan Velloso da SilveiraBatalha, 74,41; 3.°> Alberto
y/oS011^11.. da Costft e Silva,T£-25. 4.°) Rene Luiz Cave Ral-riho, 73,99; 5.°) Marcos Cas-trioto de Azambuja, 73,79; 6 o)
Laura Maria Malcher de Ma-cedo, 73,73; 7.") René Hague-nauer 73,61; 8.°) Sérgio Mar-tins Thomoson Piores, 73.13-
?..°. Luiz Orlando Carone Gé-]i°- 72J10;„ .l0-0* Bernardo deAzevedo Brito, 71,21; 11.°) Li-
ino? ÍV511"0 de Souza, 70,98;12.°) Álvaro Bastos do Valle,
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MIN. JAN STENSTROM
Com a Suécia, maior inter-

câmbio • !

6i8'33_:,_.13-0) Leonardo Marques
R7«Í-1^Weí.C|U? Cavalcanti. -..
67,84; 14.°) Carlos Antônio Bet-tencourt Bueno, 67,45- 15°)José Maria Diniz Ruiz de Gaiii-boa 66,68; 16°) Moacyr MoreiraMar Ins Ferreira, 65,67 e 17°)Cecília Maria Prada, 65.52. Fo-ram reprovados 94 candidatos.

Br. SPINOSA ROTHIER
TW____"_i___s^"ff!wa.InjB^

(6.1487)

INTIMACÃ0
A Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S a

reco comercial declarado à Prara 15 de Novembro n» 38-A —4.» andar, nesta Capital Federal? que estão era cuísó neste órres processos administrativos <frsCA-55/61 55/62 e 55/63A

em seu favo"r 
721 B DGL-54/50175-498G8, expedidas

A^ÜZ'%! PSSteS* «• endereço constante das li-
pria interessada, é^apíesenkpubriâçâ; feita, Kr^M'
TADORAmpRÔ^
tivos era anVâon 

"?A;a apresentar jios_processos administra-iivos era apreço e dentro do prazo de vinte dias a rnni.r __..
terês«5%0obeDe3naa_,dPe^a qUe;jUlg,ar ™™«^' «VS? in-
CS l°ebC^!rcd.eo && TWSJWV

TADORA PRÁÍÍC?TnA°CI?D^ IMPORTADORA E EXPOR-lAuutiA _r-COA LTDA. ciente dc que os processo, arlminic.
Sn°SnreftrÍ20S ^Sta.râ0,à sua disposição pe.o prazo acimâ^dicado, na Subgerencia de Fiscalização c Preços (Avenida RioBranco, n.° 65, 15° andar, sala 1503), das 14 à 11 hom diúteis, ate o termino do prazo deferido com a presente intimafãRio de Janeiro, 9 de novembro de 1955BANCO DO BRASIL S. A.

Carteira de Comércio Exterior
a) Gilberto Gomes da Silva

Arnaldo de Mello Leitão

ias
ão.

(50831)
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de sua casa u
com o moderníssimo m
ASPIRADOR M

DEPÚ / \
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Monor ÍILJivÈFSr
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3 KíM|r
unos de B Hl vL
garantia gi^,^^ ffllSUs

Cx. Postal 6565
Norton 2.311

Feito de
revolucionário

plástico inquebrável —
8 utilíssimos acessórios

Aspira o pó _ produz ar
quente para secar o cabelo,
roupa, material fotográfico,

esparge líquidos etc."

J Procure nas boas casas do ramo
Produio fabricado e garantido pela
INDUSTRIAI ELÉTRICA PUPP S.A.
End. Telegr. "Puppsa" - São Paulo

Representante no Rio:
APARELHOS ELTRO-DOMÉSTICOS, LTDA.

Rua Ramalho Ortigão, 12 - 2.° andar.
End. Telegr.: RIOPUPPSA — Te!.: 43-1743
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O CRIME DO EDIFÍCIO IPU

VOLTA À ESTACA ZERO 0 ASSASSÍNIO DO ADVOGADO INF0RMA A0 ministro da justiça
A Polícia Técnica, esgotados os

recursos para elucidar o miste-
rioso assassínio do advogado Odi-
lon Alfredo da Silva, e, até cer-
to ponto, extenuada, resolveu pa-
ralisar temporariamente suas ati-
vidades. Assim é que, na tarde
de ontem, por determinação do
advogado Diógenes de Barros, o
ladrão e maconheiro, Augusto Me-
nezes, vulgo "China", até então
apontado como o principal sus-
peito, íoi pôsto em liberdade pe-los detetives Edson e Cadinhos,
em vista de, contra êle, nada ter
sido apurado capaz de implicá-lo
no "Crime do Edifício Ipú".

ESTACA ZERO

Voltamos, assim, depois de uma
semana de diligências sucessivas,
ao ponto de partida. Nenhum in-

Esgotados todos os recursos e extenuados, os detetives íazem uma pausa
sobre o misterioso crime - Uma semana de trabalhos ininterruptos de
resultados infrutííeros - Mais três pessoas detidas que nada puderam
esclarecer - Novas diligências, depois de restauradas as energias des-

pendidas, serão empreendidas
dicio ou elemento para esclarecer
o assassinato. De nada valeu aos
policiais o levantamento da vi-
da pregressa da vitima, seus cos-
tumes, e a identificação das pes-soas a ela ligadas. 'O 

mistério em
torno desse estúpido crime re-
sistiu a todas as investidas poli-ciais. Consumando um crime.sem
a preocupação de evitar possíveistestemunhas, o criminoso, segun-

do as conclusões policiais, leve a
seu favor o fator sorte, daí, con-
tinuar a gozai" da impunidade.
h de outra forma não se explica
que êle tenha ido ao edifício e
perguntado naturalmente ao fi-
lho do porteiro, o jovem Gius-
seppe Bastoni, se o advogado se
encontrava no seu apartamento.
Menos de uma hora depois vol-
tava, já tendo abatido Odilon com

sete facadas numa luta ferrenha,
conforme o aspecto do local, des-
cia pelo elevador, não demons-
trando qualquer cuidado para não
ser visto. Agiu, assim, não só
com sangue írio inconcebível,
mas tendo a seu lado o fator sor-te, isto porque Giusseppe, indi-ferente, ao vê-lo regressar, nãoteve qualquer suspeita. Só mi-nutos seguidos, em virtude da

chamada telefônica insistente, dointerior do apartamento 806, é
que se percebeu o monstruoso
crimo que acabava de ser come-
tido pelo estranho visitante.

OUTRAS DILIGÊNCIAS

Num esforço desesperado paracolher alguma pista, os detetivesí-dson e Carlinhos, ontem, pelamanha, efetuaram mais trés pri-soes do, pessoas ligadas ao ad-\ogado. Seus nomes não foramdivu.gado.s_ em vista de ter sidoapurado nao terem tido qualquerparticipação no crime. Afasta-das essas pessoas, que nem se-
quer puderam fornecer qualquerinformação aproveitável sobre omisterioso assassínio, os detetiveslesolveram paralisar por algumtempo as investigações, a fim derefazerem as energias dispendi-

O CHEFE DE POLÍCIA
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O gabinete do chefe dc Polícia dis-, »_ m« . .•••,
tribuiu. ontem, aos repórteres ali! AS prOVIOeilCiaS 0116 011.011 Oil 

',1Clari0' 
T 

""! in£™aníc- •»"«•
credenciados cópia do ofício do Mu r<.|ar5n __ "flnk» __ _ I _Il „ ."8uns„outr°s í°rna1^ P"'«-
lar do D. F. s. p ao ministro da re,8ía0 a0 ClUDe QÒ Lanterna !nnd° csta cheíla '«ponder, democrà.

• -- I ticamente, como tem feito, através do
rádio, da televisão e da própria im-
prensa, às crítioás e deturpações as»
sacadas, assim procedendo no sentido
de bem esclarecer a opinião pública.

E' oportuno assinalar, outrossiip,
que a lel vigente, com o estabelecer
o exíguo prazo de dois meses, confi-
dos "da publicação do escrito incrl-
minado", e de o "dobro do prazo"
para a prescrição da condenação, tor-
nou praticamente inócuo qualquer
procedimento criminal, com base na
lei de imprensa, estando os vários
processos Instaurados a comprovar
esta assertiva, com o resultado invà»
rlável de reconhecimento da prcscrl-
ção da ação penal.

Aproveito a oportunidade para ré-
novar a v. exa. os protestos de ei-
Uma e distinta Consideração, (a) Gí-
raldo de Menezes Cortes, Chefe "(ta
Policia."

Justiça, a respeito do pedido de In-1  hfefirS Al)formação do deputado Ari Pitombo - "
sobre as providências tomadas pelasautoridades policiais no tocante àsatividades do "Clube da Lanterna".

Diz o oficio:
"Senhor ministro: Tenho a honra

de restltuir a v. exa. o anexo expe-
diente, protocolado sob o n. 36.422
nesse Ministério e vindo a esta Chefia por despacho dc 24 dc outubro úl
timo, para informação sóbre o reque-
rlmcnto n. 871/55 do sr. deputado Ari
Pitombo.

Ao 1» item, em que são indagados"quais as medidas que íoram ou es-
tão sendo tomadas contra a socieda-
de "Clube da Lanterna" que, contra-
riando a Constituição, vem pregandoabertamente a subversão da ordem

Os ladrões presos, vendo-se. da esquerda para a direita : Benedito José dos Santos Alves^Z-TST^
gos Cardoso de Souza é Nair dos Santos Alves Va* 

H°mei'° Barbosa de Queiroz- Domin"

cuja copia
foi distribuída ontem à

imprensa
constituída, penso ser suficiente es-
clarecer que esta Chefia de Policia
tomou a Iniciativa de ordenar a ins
tauraçâo do inquérito policial, desig
nando a Delegacia de Segurança Po
litica, em virtude da divulgação do
recente manifesto assinado pelo presidente daquela sociedade civil.

O anexo exemplar do Boletim de
Serviço n. 243 publicou a portaria n
1.064, de 24 de outubro último, pela
qual esta Chefia determinou a ins-
tauraçâo de inquérito, assinalando os
motivos determinantes do mesmo.

Quanto à segunda indagação sóbre
medidas que foram ou estão sendo

tomadas pelas autoridades contra o
jornal "A Tribunda de Imprensa"
que, diariamente, vem apregoando o
golpe e solapando as nossas institui-
çóes democráticas, ferindo frontal-
mente o parágrafo 5o do artigo 141, da
nossa Constituição" permito-me pon-
derar quc "contra o jornal" e con-
soante expressa disposição do art. 60
da lel dc imprensa (lei n. 2.083, de
12 de novembro de 1953, "nenhuma
providência de ordem administrativa
poderá tomar a autoridade pública
que direta ou indiretamente, cerceie
a livre publicação e circulação de jor-nais e periódicos, os que, de qualquermaneira, prejudique a situação eco-
nômica e financeira da empresa jor-nallstica".

Justamente em obediência a tão li-
beral disposição da lei de imprensa,
esta Chefia não tem podido evitar as
publicações subversivas, quase dià-
riamente veiculadas pclo matutino'Imprensa Popular", bem como o no-

DESMANTELADA A MAIOR QUADRILHA JA ORGANIZADA NO DISTRITO FEDERAL

* * *
A propósito, vêr na 6* página o ti-

pico "Cortes responde". f

Os elementos presos, porém, foram postos em liberdade no dia seguinte--Onde ressurge o famoso "Sindica to dos Ladrões"e a figura de conhe-cido advogado — O chefe do grupo i mportava arrombadores dos Estados
para serviço mais pesado" — Apreendidas pela Polícia mercadorias no
valor de um milhão e quinhentos mil cruzeiros — Não faltava aos

ladrões nem mesmo a "cordinha" do coronel Saddock
médio ^da indústria do "habeas!ção com que agiam os elemen

O esforço, dedicação, boa
vontade e capacidade de sete po-liciais, levou a Segão de Vigi-
lância e Investigações Criminais
da Delegacia de Roubos e Falsi-
íicações, a desbaratar a maior e
mais bem organizada quadrilhade ladrões já formada no Distrito
Federal. E, não só a prisão dos
elementos, como também a atua-
çao suspeita de certo advogado,
veio pôr a Polícia na pista do
ja falado "Sindicato dos La-
droes'' organização "devidamente
montada e em pleno funciona-
mento" que, de algum tempo a
esta parte vem entravando a
ação-das autoridades, por inter-

corpus
E_ é tão poderosa esta organi-

zação que, apesar da eficiência
e sigilo com que foram feitas as
diligências, todos os elementos
que foram presos, já se encon-
tram em liberdade, para deses-
pero dos policiais.

A quadrilha que vem de ser
desmantelada era tão bem orga-
nizada — a exemplo do "Sindi-
cato" — que seu chefe chegava
a "importar" ladrões dos Esta-
dos, quando tinha "um serviço
pesado para fazer". Outra coi-
sa que chamou imediatamente aatenção da Polícia, íoi a precau-
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tos, que, até esconderijo próprio
possuíam, para os casos de emer-
gência.

AS QUEIXAS SE SUCEDEM

Dos inúmeros pedidos de cola-
boração que a Delegacia de Rou-
bos e Falsificações recebia dos
distritos policiais, nasceu a pri-
meira pista que levou à desço-¦berta da quadrilha. As quei-
xas que surgiam nos distritos e a
modalidade dos furtos, levou as •

ei"™* ide 
dCZ th'0S dÍSparou °^as'J ° mot°™ta era Domingoscia e investigações criminais, a meliante contra a Polícia, conse- Cardoso de Souza, um dos mem

guindo fugir.
Vinte e quatro horas após estaescaramuça, os mesmos policiaisconseguiram prendê-lo numa ca

Os quatro intrujões, auxiliares de "Luizinho": 
da esquerda nara a __ir«;t_. t„; 

Carvalho Martins, Waffi^SiSEfc £f. Í^Ss 
^ ™* °KM° ^ de

^^Êmr^^fM^^i
hKb_ie___9________ú
_______fir___Ss5___SÉ_o
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Instituto dos Industriários
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 20/55

AVISO
j i1_7"_.faso,,sa,3er aos interessados que, no DIÁRIO OFICIAL
cia vmâl'A£m/3' foi P?Micado'o edital da Coneorrên-
imítS 5.0/5^P,_rÜ execucão dos serviços de pavimentação
F_?SK_id0^ha,1,S"««""dores dc 7 (sete) pavimentos do
ffitóoso n.« 78" ? 

CCntral d° Institut°' à Av- Almi"

2 — As propostas devem ser apresentadas no 7." andar do cn-
f3„stuWs ".00 horas do dia 21 de novembro.de 1965.quando se dará o encerramento da aludida concorrência

~-o-— __,„ f_f_v_.i_iMv.-iu liUlllct LU-sa da Avenida Presidente Vargas,
sem que o bandido esboçasse
qualquer reação. Verificaram,
então, ser "Pó de Mico'' um pe-ngoso elemento, que sempre tra-
balhou sozinho nos assaltos amao armada e arrombamentos.

NO COVIL DOS LADRÕES
Um falo, porém, deu a certezaaos investigadores de que haviam

conseguido descobrir o foco dosladrões. Foi que, quando "Pó deMico fugiu, na escaramuça, deum prédio das proximidades sur-
giram diversos indivíduos queao ouvirem os disparos, desapa-
receram como por encanto. Aliestava o covil dos ladrões. On-de, porem? O prédio era deapartamentos e os policiais não
podiam identificar o ponto exatoüe onde saíram os elementos,nem invadir apartamentos.

bros da quadrilha, que tinha
como atribuições, não só trans-
portar seus comparsas, como
guardar parto do produto dos
furtos e ainda ceder seu aparta

_.»..,.-. José Sanfim Cardoso
CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL

(55524)

|
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O inlrujão Luiz Pacheco da Silva,"Luizinho", chefe da -quadrilha,
o homem que até "importava" la-
drões dos Estados. Em seu poderíoi encontrado um porte de armafornecido pela Divisão de rolícia

Política e Social.

certeza de que se tratava de um
grupo muito bem preparado.

Dia e noite os policiais Gonza-
ga, Justo, Cordeiro, Aníbal, Hu-
go, Odilon e Vanderlei, sob a
supervisão do comissário Raul
Faria, trabalharam nos casos,
procurando descobrir uma pista
que levasse- a algum dos ladrões.
Finalmente, apôs penosas dili-
gências e vigílias que iam até
24 horas de serviço, conseguiram
descobrir que alguns ladrões vi-
nham agindo, na modalidade
descrita pelas queixas apresen-
tadas, nas proximidades do bair-
ro de Santo Cristo. Estes ele-
mentos se vinham reunindo em
certo local daquele bairro. Resta-
va conseguir prender algum dê-
les.

ELEMENTO SUSPEITO

Certa noite, quando os poli-ciais já cansavam de esperar, se
lhes deparou um elemento sus-
peito nas imediações do local.;
Sem que deixassem perceber
que ali estavam aguardando uma
oportunidade de descobrir uma
perigosa quadrilha, um dos po-liciais acercou-se do referido
elemento e solicitou seus do- !que sedirieiu 

"nar_ 
» n.P_.i7.".__' Icumenlos a fim de identificá-lo. ío 107, da rua Santo Cristo im 

!
Para surpresa geral o suspei-; policiai segU_u-o 

'"em 
sei!• ob£l

- -, „-..--.„ uwuw ______ d pai Limento para local das reuniões.
DILIGÊNCIAS NOS ESTADOS

As prisões de Domingos e "Pó
de Mico", levaram a Polícia aos
outros elementos. Foram reali-
zadas diligêncinas no Rio e nos
Estado de Minas Gerais e Rio de•Janeiro. Assim, foram sendo
levantados todos os furtos, pre-sos os ladrões, apreendidas as
mercadorias furtadas, e, o que é
mais importante, puderam osjío-
liciais descobrir tôda a ei»-e-
nagem da quadrilha, sua moda-
lidade de agir e suas ligações.

PERFEITA ORGANIZAÇÃO
Dilig iicias posteriores confirmaram

ser essa a quadrilha mais bem orga-nizada que já surgiu no Distrito Fe-deral. Assaltos a mão armada e ar-rombàmento eram as modalidades em-
pregadas. Em nada menos de s.is lo-

Crime de morte
no "Parque do Carvão"

Na noito de ontem foi chamad»
uma ambulância do Hospital Souza
Aguiar para socorrer um homem quehavia sido esfaqueado no local deno-
minado "Parque do Carvão", situado
na Avenida Rio de Janeiro, proxlml-dades do Caju. Ao chegar a ambu-
Inncia. entretanto, nada mais foi pos-sívei fazer, uma vez que a vitima JAhavia falecido em conseqüência de
ter sido aUngida com 10 facadas. Ao
local compareceu o comissário de dia
ao 16." D.P. que Identificou a vitima
como sendo o Indivíduo Orlando de
tal, mais conhecido pelo vulgo de"Treme-Terra". O cadáver foi remo-
vido para o necrotério do Instituto
Médico Legal, tendo a Policia inicia-
do diligências a fim de esclarecer o

[fato.

Ato elogiável
de um motorista de praça.Ontem, a tarde, um companheira

nosso, da redaçfio, esqueceu em ura
táxi a pasta com documentos e valo-'
res. Estava preocupado com o fato •diligenciando em torno do caso, quan-do íoi procurado, pelo motorista Ary
Hermes Nunes, prontuário n.° 179.819,
cujo táxi é o de n.° 4-68-19. O pro-flssional tendo encontrado a pastaperdida, apressara-se, em atitude ho-nesta e digna de elogio, a devolvê-la
ao seu dono.

Outras notícias
de Polícia

é
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"O NEGÓCIO
É O SEGUINTE*

COM

to, que outro não era senão o
conhecido ladrão Homero Barbo-
sa de Queiroz, vulgo "Pó de
Mico", saltou para o meio da
rua e fugiu, cobrindo sua retira-
da com um revólver calibre 38.
Atirava nos policiais e corria.

pi ri 
ame,ntas usadas pela quadrilha para os seus "serviços"Pcs-dc-cabra. serras, chaves falsas, alicates, puas e outras 

'
Nao faltou nem mesmo a "cordinha do Saddock"...

Continuaram, porem, com O leais foram apreendidas mercadoriascerco ao local e a perseverança e material usado paia os assaltos,venceu. Surgiu um motorista i Assim, ficou-se sabendo que a qua-
tírilha tinha completa coleção rie fer-
ramentas de arrombamento c armas
como sejam, chaves falsas, puas, ar-
cos de puas

 ***-o.vnvt-u OCIvado. O chauffeur" entrou, 0n-tao, no apartamento 201. Eraai o covil! Quando os policiaisali chegaram e prenderam o mo-tonsta, encontraram no interiordo apartamento cerca de 200 milcruzeiros em mercadorias rouba-
§i|b.,:.i'~ '"" ks

«uo Sonta lurio, ó85.Q.Tel$. 32-7399 e 32-6119• Rb Eis uma parte da mercadoria apreendida que se encontraDelegacia de Roubos e Falsi£icações, à espera de seuslegítimos donos

na

formões, alicates, serras,
pés-de-cabra, lanternas elétricas,
roldanas, revólveres para assaltos, ia-
cas, facões e, pitorescamente, talvez
seguindo as instruções do coronel
Sadock, "cordas com nós dados de
metro cm metro" e tendo na ponta
um ferro retorcido, que servia para
descerem pelos telhados até o inte-
rior das casas que assaltavam.

São os seguintes os locais onde fo-
ram apreendidas mercadorias: flua
Santo Crislo, 107, apartamento 201;
Rua Tiradentes, 43, em Cuarará, no
Estado de Minas; Rua do Propósito,
20; Rua Rego Barros, 72; Rua Maia
Lacerda, 502; c Rua Drumont, 137.

REFÚGIO PARA EVENTUALIDADES

Dentre os elementos presos pela
Policia, destaca-se o intrujão Luiz
Pacheco da Silva, vulgo "Luizinho",
um dos orientadores da quadrilha.
Êsse elemento, além de receber todo
o produto dos furtos, distribuia-o
entre outros quatro intrujões, para a
revendagerh. Além disto cabia a Lul-
zinho providenciar o esconderijo paraos membros do grupo, a fim dc queali ficassem durante certo tempo, em
caso de qualquer eventualidade. As-
sim, cm casa de uma de suas aman-
tes, na Rua Drumont, 137, eram re-

(Continua aa 12a pág.)
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ROLO
YPIRANGJI...

o aplicação é tão fácil
que eu mesmo consegui uma
transformação maravilhosa
em todos os aposentos de
minha casa".

Paredex é um tinta fosca para interiores que torna
mais alegre e mais confortável qualquer aposento.

Econômica e lavável. Seca rapidamente e não deixa
o menor cheiro.

Consulte Edna Sales cobro seu pro-

blema de decoração. Escreva para a

Caixa Postal 1.170 - Rio de Janeiro.(R>
|| Com o Rô/o Ypiranga V. po- Um produto das M

'mmmk

í
Com o Rô/o Ypiranga V. po
dera pinlar a mesma área
que exigiria o trabalho de
4 homens. Estojo com ban-
de/o. Rolo de feltro fácil-
mente subslituível.

TINTAS YPIRflNGG
— As mais'vendidas do Srasil

UMA TINTA PARA CADA FIM
WM1
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CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro do 1955 1." Caderno

A crise e as responsabilidades
Com o tempo, i gente se acos-

tuma a tudo. Já deixamos de
perceber os estragos que fa-
zem sensíveis as conseqüências
da crise na vida de todos os
dias do cidadão comum. Mas o
Brasil, visto do estrangeiro, ofe-
rece precisamente aqueles as-
pectos que nos escapam. São,
em parte, melancólicos. Em par-
te, são escandalosos.

Os responsáveis pela crise
atual não percebem o profundo
descrédito em que o Brasil caiu,
aos olhos do mundo, durante éste
¦último ano. Já se compara nos-
ío. país ás republiquetas centro-
americanas, sacudidas por dita-
duras e quarteladas. Já se co-
meça a sorrir, quando nossos

•representantes no exterior fa-
íxm em democracia, liberdade e
autonomia dos povos. Até há
pouco, chamaram a atenção de
circulos cada vez mais amplos
_y realizações dos nossos arqui-
tetos, pintores, compositores, e..-
critores. Multiplicaram-se a? ex-
posições e as traduções de obras
brasileiras. Agora, já começam
a considerar tôdas essas nos«as
atividades como fachada precà-
riamente mantida, atrás da qual
energúmenos, fanáticos e esper-
tos pretendem escravizar e ex-
piorar uma Nação inteira, avil-
tando-a e humilhando-a. Qut
podemos opor a êsses olhares •
meio irônicos, meio miscricordio-
sos do estrangeiro?

'Podíamos, até há pouco, opor
rftjssos inegáveis progressos no
c^impo econômico. A itinustriali-
ração encontrava-se em fram-a
evolução. A exploração da ener-
gia hidrelétrica tomou vulto. As
dificuldades de que sofrem nos-
sas grandes cidades foram in-

terpretadas por todos os obser-
vadores como sinais de uma cri-
se de crescimento. Mas hoje
ninguém já ousa repetir seme-
lhantes conceitos. A crise eco-
nômica não é, neste momento,
de crescimento e, sim, de para-
lisação. O volume do comércio
exterior está constantemente di-
minuindo. Na indústria e na
agricultura, sobretudo, obser-
vam-se alarmantes sintomas de
anemia, em contraste com a apa-
rente apoplexia e pressão alta
no setor da circulação monetária.
O mercado de capitais, dentro
do país, deixou de funcionar. Ca-
pitais estrangeiros não entistr,
mais, e como poderiam entrar?
Quem cometerá a loucura de
aplicar seu dinheiro num país do
qual se ignora a situação eco-
nômica, política e militar nas
próximas 24 horas? País em que,
a cada instante, um terremoto é
capaz de destruir o que gera-
ções construíram com trabalho
duro?

Estamos chegando à questão
da responsabilidade por essa cri-
se. inédita na história do país.
Qual é a raiz da intranqüilidade
que não deixa trabalhar nem
dormir em paz a Nação brasi-
leira? Essa raiz é um ato de ro-
tina. desses que se repetem qua-
se anualmente em todos os paises
Civilizados e quase 9emanal-
mente: uma eleição.

Durante meses e meses, o país
foi irritado da maneira melhor
elaborada pela ameaça de que
forças estranhas ao funciona-
mento das instituições democrá-
ticas pudessem impedir a reali-
zação das eleições. Vetaram- '
se arbitrariamente, candidaturas.
Proferiram-se ameaças contra o

Legislativo. Mobilizaram-se tô-
das as forças do mal para aca-
b.ar, antes das eleições, com a
possibilidade de fazer as elei-
ções. O país deixou de funcionar
normalmente. Eram inevitáveis
as graves conseqüências econò-
micas a que já aludimos.

Mas depois, realizadas as elei-
ções, apesar das vociferações dos
inimigos fanáticos da demo-
cracia brasileira, começou a ba-
talha da posse. 

"Não tomarão
posse!", gritaram, o que ouer di-
zer simplesmente: "O 

povo bra-
sileiro deixará de ser dino dos
seus destinos", para ser entregue
à tirania de um grupo minori-
tário. do qual ninguém conhece
as disposições para o futuro.
Nessa situação aflitiva, quem
podia pensar no dia de amanhã,
sem sentir as mais sérias pre-
ocupações? Quem podia plane-
jar seu trabalho, assumir com-
promissos, calcular resultados?
Compreendem-se, sem necessi-
dade de longas explicações, as
conseqüências econômicas: o
país foi arruinado, sistemática-
mente, para tornar-se mais fácil
sua conquista pelos derrotados
nas eleições.

Enfim, hoje, pode-se dizer
que o país está parado. Nada
funciona mais. Parece o.fim do
mundo. Que aconteceu? Um per-
sonagem de segundo plano, um
coronel bizarro, fêz um discurso
tolo: e com êsse discurso con-
seguiu paralisar o trabalho de
milhões e fazer parar um grande
país".

O coronel Jurandir Bizarria
Mamede prestou grande serviço
aos seus amigos e aliados. Mas
ninguém o poderia classificar co-
mo serviço prestado ao seu pais.

ESCLARECIMENTO
Estrangeiros, visitando pela primeira vez o

Brasil, manifestaram, em mais de uma ocasião,
a ótima impressão recebida pelas torças armadas
brasileiras. Eram estrangeiros vindos de paises
longínquos em que monarquias militaristas cria-
ram uma casta dc servidores fardados de um mis-
tiçismo hereditário, mantido pela íòrça bruta.
Estavam aqueles estrangeiros acostumados a ver
nas ruas e nas solenidades oficiais soldados en-
.feitados com a pompa bárbara dc um passado
remoto; homens que ostentaram o maior desprê-
so às manifestações de cultura; homens que evi-
taram o contado com os civis, por considerá-los
inferiores e julgar-se privilegiados em todos os
sentidos. — Chegados ao Brasil, então terra pouco
conhecida no mundo, senão como país da bor-
racha e dos jacarés, aqueles estrangeiros ficavam
maravilhados em conhecer um estado de coisas
Superior, a muitos respeitos, ao das velhas civi-
lizações européias.

A primeira diferença é a relativa raridade
da farda nas ruas das cidades brasileiras. Na
Europa, não é assim. Mas .o oficial brasileiro,
quando fora do serviço, prefere muitas vezes os
trajes civis, associando-se democraticamente ao
estilo de vida da época, quc já é bastante uni-
íormizado. As fardas, a não ser em determina-
das ocasiões solenes, são de simplicidade aus-
terá. uma indumentária de profissão difícil e
dura. Os títulos militares encontram-se, com
freqüência surpreendentemente grande, nas pá-
ginas dos jornais, das revistas cientificas e lite-
rárias. Não temos levado a mal, a Eça de Quei-
roz. a página alegre na qual o, grande escritor
português zombou dos nossos almirantes-dou-
tores e tenentes-doutores. Honra as nossas fôr-
ças armadas o fato de que tantos oficiais e ofi-
ciais superiores se dedicam a estudos sérios de
direito c história, de engenharia e filosofia, con-
quistando diplomas universitários e cadeiras nas
sociedades eruditas. Somos diferentes, a res-
peito, e queremos ficá-lo.

Acontece quc só poucas pessoas, relativa-
mente, têm oportunidade de visitar o Brasil e
demorar-se bastante no pais. Mas os livros quesobre nossas coisas se escrevem, ainda esíão reple-
tos dc erros grosseiros. Ainda há quem acredite ser
Buenos Aires a capital do Brasil. Em todo caso.
não costumam fazer as necessárias distinções
nítidas entre o nosso país e algumas .Repúblicas
hispano-americanas. Misturam e confundem tu-
do. Os caudilhos que tiranizam aquelas repu-
bliquetas. são tidos pela. opinião pública interna-
cional como sargentões brutais e iletrados. poli-tiqueiros ambiciosos, cheietes de um exército
que, em vez de defender o país, ocupa o país. E
os ignorantes, os mal informados teimam em
eoniundir-nos com aquela gente desgraçada.

.< * #

Temos realizado e continuaremos realizan-
do penoso trabalho de esclarecimento da opinião
pública internacional: no sentido de que o mundo
não considere o Brasil como uma Nicarágua em
ponto grande. Temos o direito de pedir que os
atingidos por aquela confusão grosseira nos aiu-
dem. E que não nos desmintam.

Tóoicos & Notícias
O TEMPO — Previsões para o Distrito

Federal — Tempo instável, com chuvas, me-
lhorando no correr do período. Temperatu-
ia estável. Ventos de Sul a Este, modera-
dos. Máxima — 23.0, Mínima — 17.6. (Ser-viço de Meteorologia do Ministério da Agri-
cultura).

na necessidade de prosseguir no esforço de pro-
gresso, cujas contradições não o desmentem, an-
tes o confirmam como exceções à regra — é ai
que reside a nota dominante da disputa poli-
tica de hoje.

A UDN está do lado de lá. Suas tentati-
vas de conter-se dentro do regime constitucio-
nal vigente, e sua carência de sensibilidade para
compreender os fenômenos que marcam a vida
dos povos modernos, durante etapas de contínuo
progresso social e econômico como o nosso, le-
varam-na ao "golpe". Agora a UDN é o próprio
golpe. Agora, o golpe já não mais se confim-
de; a ela aproveita, a ninguém mais interessa.

Mas com isso, a UDN isola-se também do
resto da nação. Seu caminho é um só, inexorá-
vel: o fascismo. Não o fascismo à européia.
Mas êste que de pouco tempo para cá vem des-
truindo na América do Sul tôdas as mais vivas,
as mais inteligentes tentativas de alcançar a
modernização do mundo atual mediante um
sentido respeito às liberdades individuais e ao
patrimônio cultural das nações ocidentais, que
é a experiência sofrida, tantas vezes contestada,
mas sempre também provada como a única dig-
na da própria humanidade: a democracia. Rô-
mulo Gallegos, na Venezuela. Arbenz, na Gua-
temala. Outros, muitos outros, por toda parte;
e de permeio, manchando o quadro, um Perón
— mas que já se foi e encerrou um capitulo de
despotismo nesta parte do globo.

Aqui, porém, Perón não é um homem, um
Bonaparte III. Não se chama Mamede, embo-
ra possa vir a sê-lo. Não tem nome especial,
pois estes se disputam, inclusive, a primazia,
nos métodos de desassossêgo da nação. Aqui, há,
suprema ironia e Jnfàmia da História, uma ru-
brica, uma sigla: UDN, união ex-<Jemocrática
nacional.

Os dois 10 de novembro
A salda do general Teixeira Lott do Minis-

tério da Guerra repercutiu fortemente nos meios
políticos. Ninguém escondia sua decepção pelo
gesto do sr. Carlos Luz, que, pela segunda vez,
trai o seu mandato.

A 10 de novembro de 1937, o sr. Carlos Luz
era líder da maioria na Câmara. Dois ou três
dias depois do golpe, recebia a paga de seus ser-
viços: íoi nomeado diretor da Caixa Econômica
Federal,

Agora, no mesmo dia, dezoito anos depois,
o sr. Carlos Luz volta a agir contra o regime' e
a legalidade. Vejamos, agora, qual vai ser o
preço de sua traição ao mandato e ao país.

Cortes responde

Fascismo
A atualidade do discurso do deputado Cid

Carvalho, ontem na Câmara, mereceu um regis-
tro especial neste jornal. O resumo difícil de
um raciocínio encadeando fatos históricos pas-«ados e atuais, num momento crítico para o Bra-
sil, não podia deixar de ser tentado, porém, no
sentido de que é preciso fixar responsabilidades,
partidárias ou pessoais. Esta a significação essen-
ciai do discurso do deputado. Mas êle foi adi-
ante, justificando seu pronunciamento. Focali-
zou na UDN o elemento perturbador do proces-ao democrático que ie desenvolveria no pais,correspondendo a aspirações novas da nação, t4

O chefe de Polícia transmitiu ontem ao mi-
nistro da Justiça as informações, solicitadas pelo
deputado Ari Pilombo, sobre as atividades sub-
versivas do Clube da Lanterna e do jornal "Tri-
buna da Imprensa".

Quanto ao Clube da Lanterna, o cel. Cortes
citou sua portaria de 24 de outubro, instaurando
inquérito sobre as atividades daquela entidade.
Desde então, há 17 dias, ainda não se sabe em
que pé se encontram as investigações e quais
os fatos já apurados. Todo mundo conhece êsses
fatos, aliás. Só a polícia ainda os está estudan-
do, sem ter chegado a conclusões. Continuando
nesse ritmo de trabalho, o cel. Cortes só terá
oportunidade de denunciar as atividades sub-
versivas do Clube da Lanterna ao Juízo Final.
E o major Seixas, agredido pelos lanterninhas,
que espere pelo Juizo Final. Os lanterninhas já
podem agredir um oficial do Exército impune-
mente.

Com respeito ao jornal "Tribuna da Impren-
sa", refere-se o cel. Cortes ao espírito liberal
da Lei de Imprensa, que impede a autoridade
tomar providências contra publicações subversi-
vas como, por exemplo, a "Imprensa Popular".

Por um daqueles lapsos, que não são, aliás,
raros nos despachos e ofícios do cel. Cortes, o
chefe de Polícia chegou a equiparar a "Tribu-
na da Imprensa" à "Imprensa Popular". Va-
mos observar se o cel. Cortes continuará a dar
o mesmo tratamento à "Tribuna da Imprensa"
e à "Imprensa Popular". Vamos ver isto na prá-
tica.

dos revela que entre 1939 e junho de 1955 a ele-
vação foi superior a 9 vezes. Mesmo admilin-
do-se como muito afastado o ano base para com-
parações mais rigorosas, não se pode deixar de
reconhecer que não há salários que resistam a
uma elevação tão pronunciada. Se tivermos em
conta os dois últimos anos completos, 1953 e 1954,
veremos que a alta foi de 385 pontos, o que re-
presenta uma percentagem de aumento em 1954
sobre 1953 de nada menos de 95%.

Entre 1954 e junho de 1955 já registra-se
outro pulo nos índices. 143 pontos ou quase
20%. Sabemos que a partir de junho O enca-
recimento da vida agravou-se bastante, de sor-
te que não é de admirar se entre 1955 e 1956
a elevação tiver sido igual a que se verificou
entre 1953 e 1954; Estamos, portanto, ainda em
plena espiral inflacionária, cujos efeitos são au-
tomáticos, num agravamento contínuo da si-
tuação.

seus próprios nomes, no mesmo papel ou do-
cumento em que o façam, em se referindo a ou-
tro Aluizto ou a outro Mariano, não empreguem
o y e o n dobrado de que pessoal e respectiva-
mente fazem uso.

O incidente levado a Juizo diverte. Não é,
porém, coisa que reclame eruditas considera-
ções.

A ortografia em Juízo
É um pouco divertido o mandado de segu-

rança que se pede ao juiz da 4* Vara da Fazen-
da Pública para que o portador de nome Guará-
cy de Souza Coelho o escreva dessa maneira, e
não substituindo o y por i e o z por t, conforme
exigência do diretor do Colégio Naval. A res-
peito, o impetrante arrazoou longa e exaustiva-
mente, fazendo desperdício de filologia, grama-
tica e dicionários.

O nome do indivíduo é propriedade sua. Só
não o pode é arbilràriamente alterar depois de
o ter adotado. Mas desde que o adotou e man-
têm, a prerrogativa lhe é reconhecida. Nem as
convenções ortográficas, de que ultimamente
enfermou o pais, dispõem em sentido contrário.
Assim, por exemplo, ninguém pode obrigar o
austero professor Aloysio de Castro a se privar
do y, que até dá uma certa beleza lírica ao seu
prenome, ou o poeta Olegario Marianno a supri-
mir um dos n, que lembra aquele que foi o seu
grande pai, parlamentar ilustre e abolicionista
glorioso. Mas também, nem o professor, nem o
poeta podem forçar alguém a escrever os seus
nomes, exatamente como eles mesmos os gra-
fam. O que se tem como legalmente admitido é
que tanto o professor como o poeta, grafando os

No serviço público federal, há dois critérios
de promoção: merecimento ou antigüidade.

A promoção por merecimento é baseada em
um boletim cujo valor é praticamente nulo, vis-
to ser dada sistematicamente a nota máxima.
Classificados pela nota do boletim de mereci-
mento, é organizada uma lista para ser apre-
ciada pelo presidente da República, lista feita
de maneira a que, para cada vaga, sejam indi-
cados 5 nomes. Nesta fase entram as influên-
cias políticas e a promoção não é por mereci-
mento e sim por pistolão.

Para o funcionário desprotegido a única pro-
moção certa e garantida é a por antigüidade.
Estando o servidor público em primeiro lugar
na lista de antigüidade, é forçosamente promo-
vido.

No Plano de Classificação de Cargos e Re-
visão dos Níveis de Remuneração, o critério de
promoção por antigüidade é abolido. O tempo
de serviço anterior à aprovação da lei só serve
para efeito de aposentadoria.

Um funcionário antigo que, no momento,
eíiiver no primeiro lugar na lista de promoção
por antigüidade, tendo, portanto, no mínimo,
uma perspectiva de direito, no dia em que fôr
aprovado o Plano, estará no mesmo pé de igual-
dade que o que entrou no serviço público um
dia antes de sancionada a lei.

Espanta, ainda mais, tal injustiça quando é
público e notório que nos atuais adicionais por
tempo de serviço (e os triênios, em última aná-
lise, são adicionais por tempo de serviço) é
computado todo o tempo de serviço público, isto
é o municipal, o estadual e o federal.

O plenário da Câmara deve rejeitar tão cia-
morosa injustiça concedendo os triênios e compu-
tando o tempo de serviço público federal ante-
rior a êste projeto de lei.

ATOS OFICIAIS
VULTOSO CRÉDITO ESPECIAL PARA 0 IPASE

Outros atos do presidente da Câmara dos Deputados, em
exercício na presidência da República

O ir. Carlos Luz, presidente da CS-
mara dos Deputados em exercício
da Presidência da República, saneio-
nou os seguintes decretOB do Con-
gresso Nacional: autorizando o Po-
der Executivo a abrir, pelo Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e Comer-
cio, o crédito especial de CrS 
156.139.592,90, em favor do Instituto
de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Estado para ser levado â
conta do "Fundo Especial de Assis-
tência", a que se refere o art. 37 do
decreto-lei n. 2865, de 12 de dezem-
bro de 1940: autorizando o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministério da
Justiça e Negócios Interiores, o cré-
dito especial de CrS 195.200.00 para
regularização das despesas que, no

za a pesquisar mica e associados no
município de Pote; Antônio Carlos de
Sales a pesquisar calcário t associa-
dos no município de Pedro Leopoldo;
Andréa Salvini & Cia. Ltda. a pes-
guisar calcário, mármore e associa-
dos no municipio de Conceição do
Mato Dentro; e no Estado do Para-
ná — Ubirajara Keutenedjlan a pes-
quisar mármore e associados no mu-
nicipio de Cerro Azul.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Suspensão das atiuldadcs de uma
sociedade — A Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados, com se-
dc na capital de SSo Paulo, solicitou
reconsideração do dcspaclio ministe-

exercício de 1953. A conta da verba'rial e arquivamento do processo re-
3 — Serviços e Encargos, Consigna-,ferente à suspensão de suas ativida-
ção 6 — soldos e pensões vitalícias, des. Tendo em vista os pareceres dos
foram pagas, além do crédito próprio,'órgãos competentes, a solicitação foi
pela administração do Território do'mandada arquivar pelo ministro.
Acre; concedendo a pensão especial
de quatro mil cruzeiros mensais á
sra. Adelina de Gonçalves Campos,
viúva do ex-magistrado Francisco
Gonçalves Campos; retificando, semjMendís, para
ônus. a lei n. 2368, de 9 de dezembroito Federal.

Corta dc provisão — Foi assinada

Mio obtet-e transferência — O ml-
nistro indeferiu o pedido de transfe-
rência de Milton Bráullo Liberato.
guarda da Colônia Penal Cindido

o Presidio do Distrl-

Alta impressionante
A seção de Economia & Finanças de hoje

apresenta alguns dados sóbre o custo da vida.
São números referentes à elevação constatada
•m São Paulo, e que falam por si.

Uma rápida análise dos índices apresenta-

de 1954, que estifa a receita e fixa
a despesa para o exercício financei-
ro da União no corrente ano; e, au-
torizando o Poder Executivo a abrir,
ao Poder Judiciário — Justiça do Dis-
trito Federal — o crédito suplemen-
tar de um milhão e quatrocentos mil
cruzeiros em reforço da Verba 1 —
Pessoal — rio Anexo 27, do Orçamen-
to Geral da União (lei n. 2368, de ..
9-12-954).

Decretos assinados —' O sr. Carlos
Coimbra da Luz, presidente da CS-
mara dos Deputados em exerciico da
Presidência da República, assinou ns
seguintes decretos: abrindo, pelo Mi-
nistério da Agricultura, o crédito es-
pecial de CrS 43.966.70, para atender
ao pagamento de gratificações de
magistério devidas ao professor ca-
iedrático da Escola Nacional de Ve-
tsrinária, Leon Monteiro Wohverth:
proibindo o funcionamento do Cur-
so de Bacharelado da Faculdade de
Direito de Mato Grosso, com sede em
Cuibá: concedendo à Brancal — Mi-
neração e Comércio Ltda. com sede
em São Paulo, autorização para fun-
clonar como empresa de mineração,

Autorizados a pesquisar mini rios —
O presidente da República assinou
decretos, na pasta da- Agricultura
autorizando, no Estado de São Pau-
lo — Albertina Ferreira Dias a pes-
quisar areia quartzosa no município
de São Vicente; no Estado do Rio —
a reclassificaçâo como água mineral
a água potável de mesa, emergente
no lugar denominado "Sítio do Pi-
nhão", distrito de Iriri, município de
Magé, cuja lavra foi outorgada a em-
presa de mineração Casemiro Gon-
çalves k Cia. Ltda. pelo decreto ..
24.622; no Estado de Minas Gerais -
José Teixeira da Costa, como adml-
nlstrador do Condomínio "Faustina"
» pesquisar calcário e associados no
município de Matozlnhos; Alexandru
Roth a pesquisar mica e associados
no município de Santa Maria do Sim-
çui; João José da Silva a pesquisar
quartzo e pedras coradas, no muni-
clpio de Medina; Nilton Teixeira Câ-
mara, i pesquisar mármore, calcário
e associados no município de Arcos;
S. A. Mineração da Trindade a pes-
quisar minério de manganês, de
ferro e associados no município d«
Santa Bárbara: José Ferreira de Sou-

carta de previíão para o soldado da
Policia Militar Nilson Ferreira Di-
niz.

Díuidas reconhecidas — O diretor
geral do Departamento do Interior e
Justiça reconheceu e encaminhou à
Divisão de Orçamento para relacio-
nar as dividas a serem pagas aos
funcionários: Octavio da Silva Bas-
tos, Celestino Aarão, Augusto Maria-
no da Cruz, Manoel Matheus de Sou-
za, José Quirlno dos Santos e José
Mariano Soares, e à viúva de Fran-
cisco Cardoso Coelho, ex-funcioná-
rio da antiga Policia Civil do Distri-
to Federal,

Pagamentos solicitados — A Dire-
toria da Despesa Pública foram soli-
citados pagamentos aos funcionários:
Gratulino de Moura, Macário Maria
dos Santos, Cesário Mendes Bran-
dão e Emygdio Dias Pereira.

0 ESTADO DE SAÚDE
DO PRESIDENTE

CAFÉ FILHO
É o seguinte o boletim n°. 10,

expedido às 10 horas pelos mé-
dicos Aarão B. Benchimol e Rai-
mundo de Britto sobre o estado
de saúde do presidente Café Fi-
lho:"O senhor presidente Café Fi-
lho continua apresentando me-
lhoras, tendo passado uma noite
regular. Foi-lhe permitido sen-
tar-se por algumas horas duran-
te o dia, mantendo-se ainda a re-
comendação para não receber vi-
sitas".
• VISITA DE COMERCIANTES

Em nome da Federação das As-
sociações Comerciais do Brasil e
da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, uma comissão com-
posta dos srs. Carlos Brandão de
Oliveira, Antonio Rodrigues Ta-
vares, Cyriaco José Luiz, Ary de
Almeida e Silva e embaixador
Sebastião Sampaio esteve, ontem,
no Hospital dos Servidores do
Estado, realizando uma visita ao
sr. Café Filho, que ali se encon-
tra internado.

BANCO RIBEIRO JUNQUEIRA SA
RUA DA QUITANDA. 70 — 72

RUA CHILE. 35.

70 MILHÕES PARA REFI-
NAÇÃO DE PETRÓLEO

NO AMAZONAS
Foi assinado ontem o contrato

de financiamento de 70 milhões
de cruzeiros, feito pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico, à Companhia de Pe-
tróleo da Amazônia", empresa
que está construindo uma refina-
ria nos arredores da cidade de
Manaus. Trata-se de um empre-
endimento de vulto, que muito
concorrerá para o desenvolvi-
mento da economia nacional, já
pelas possibilidades que oferece
ao soerguimento da região ama-
zônica, já pela poupança de di-
visas que proporcionará ao país,
tendo sido aprovado pelo Conse-
lho Nacional do Petróleo o con-
trato de financiamento.

ECONOMIA & FINANÇAS
COMÉRCIO COM A ITÁLIA

As relações econômicas do Brasil com a Itália têm sido.
indubitavelmente, de grande valor para ambos os países. O
mercado italiano é grande consumidor de nossos produtos da
exportação e fornece à economia brasileira vários artigos da
regular essencialidade. A intensificação das relações econômi-
cas permitiu também apreciável corrente de braços italiano»
para nosso país de grande valia para o progresso econômico
do Brasil.

O intercâmbio entre os dois países, que sofreu valentemen-
te com a guerra, mereceu especiais cuidados logo após ter-
minado o conflito. As autoridades brasileiras, considerando as
boas relações econômicas e culturais do Brasil com a Itália,
não criaram nunca obstáculos à recuperação das trocas, ma»
antes chegaram mesmo a estimular, por meios e modos, o cre>
cimento do comércio recíproco.

Momento houve, logo após o término da segunda guerra,em que o Brasil tinha muito maior capacidade de exportar
para a Itália do que dela importar, e isto porque tão precáriaera a situação econômica do país europeu çjue ás suas póssibi-lidades de exportação para o Brasil eram diminutas. Para evi-
tar grandes saldos desfavoráveis aos italianos, o governo bra«
sileiro de então não cerceou as importações nacionais, estimu-
lando mesmo o movimento de compras na Itália independente-
mente da essencialidade ou não dos produtos que aquele paíinos podia oferecer.

Com o tempo, porém, e sobretudo com o crescimento con-
tínuo da economia brasileira, as nossas importações da Itália
foram sobrepujando as exportações para la, mesmo porque o •
encarecimento destas dificultava até a manutenção do nível .
normal de nossas vendas ao exterior. Nessa oportunidade, for-
maram-se grandes saldos a favor da Itália, sem que o governoitaliano tivesse, então, adotado atitude parecida com a que to-
mou o governo brasileiro quando a situação do balanço de pa-
gamentos era oposta.

As dificuldades cambiais porque passava e passa ainda O
nosso país impedia uma amortização rápida dos débitos paracom a Itália. Como o governo italiano não se mostrava dis-
posto a ativar as importações originárias do Brasil, inaugurou
êle um regime de pagamentos em que condicionava a expor-
tação à importação. Foi o que se chamou de "abbinamento".
Para cada 100 importados do Brasil, para cá exportava a Itá-
Ha 80, ficando o saldo retido para a amortização do débito bra-
sileiro. Essa a operação. Com o tempo, norém, o governo ita-
liano. mesmo sentindo a poderosa redução havida nas dívidas
do Brasil, como que institucionalizou o sistema pela sua ma-
nutenção, daí decorrendo um sobrepreço nas mercadorias ex-
portadas para o Brasil já que a retenção de cambiais pelaagência oficial italiana oriçina um encarecimento adicional pa-ra o exportador italiano. Êsse encarecimento está hoje oficiali-
zado, comDarecendo nas faturas italianas para o Brasil sob a
rubrica "despesas de abbinamento".

Nada havia, a rigor, no Intercâmbio entre o Brasil e a Itá-liá que justificasse o advento de um regime de pagamentos táo
nocivo. ComDreende-so, contudo, ante a impossibilidade de'
pagar o Brasil seus débitos, que a Itália procurasse um meie-de pelo menos evitar a ampliação do saldo a seu favor. Trans- .
formar, porém, o mecanismo num regime de encarecimento
das exportações para o Brasil, mantido constante mesmo quan-do nossos débitos já se reduziram a um total configurado pclocrédito reciprocamente concedido pelos dois países, nada de
mais condenável. Estamos, assim, mantendo um comércio com
a Itália realmente desfavorável ao Brasil, já que representa
fortíssima e adicional desvalorização cambiai com visível per-da para nosso país na relação de trocas.

Torna-se imperioso denunciar já o acôrdo de pagamentoexistente entre os dois países. Se os italianos não desejarem,
adotar novos processos de intercâmbio, que se restrinja o co-mércio com ¦ a Itália conduzindo-o em dólares de livre con-

, versibilidade. A economia italiana disso se ressentirá tanto ou
mais que a brasileira, no momento atual.

investimentos estrangeiros nos Esta-
dos Unidos, no mesmo período. n«-
cendia a USS 27 bilhíes, havendo por-
tanto uma diferença para mais noi
investimentos norte-americanos no
exterior de US$ 15 bilhões.

III — PETRÓLEO
Cuba: Nova e grande refinaria

em Santiago
O esforço dos cubanos por desen-

volver a economia do petróleo no pais
é realmente notável; no setor do re-
fino anuncia-se a construção, pela Te-
xas Co., de uma nova e grande refl-
naria em Santiago, quc deverá estar
pronta em 1957 para refinar nada me-
nos de 1.000.000 de toneladas por ano.

IV — DOCUMENTÁRIO ESTA-
TÍSTICO

Brasil: Comércio com a Grã-Bretanha
Exportação — Cr? 1.000.000

Média mensal
1938  2,2
-1950 , 9,4
1951  14.5
1952  3,2
1953  5.9
1954  6,2

(Para outras informações sobre Co-
mírclo e Produção, vejam, no 2» Ca-
derno, a secção "Vida Comercial").

I — NOTAS NACIONAIS
1) São Paulo: Custo da vida

Damos abaixo a alta do custo da
vida em São Paulo a partir de 1939:

1939  - 100
1953  =: 411,2
1954  = 795,0
Junho de 1955.. ..¦ = 938,2

2) Um caso difícil
A sonegação cambial oficializada na

exportação de café e o desrespeito
flagrante à estrutura de câmbio que
se veiifica nas exportações de quase
todos os produtos levaram a uma si-
tuação dificílima. Já não se sabe na
realidade qual a taxa de câmbio cm
vigor para os diversos produtos ex-
portados e não se pode prever onde
pararâo as coisas ante os vícios que
se generalizam.

II — NOTAS INTERNACIONAIS
1) Produção mundial de minério

de estanho
Damos abaixo os dados referentes

à produção mundial de minério de
estanho:

Toneladas
167.500
176.500
176.500

1951
1953
1954

2) Estados Unidos: investimentos
em 1954

O total de investimentos norte-ame-
ricanos no exterior montavam, eml
1954, a USS 42 bilhões. O total dos!

BANCO BOAVISTA S,A,
Uma completa organização bancária.

CONSTRUÇÃO DA CASA DO BRASIL
na Cidade Universitária de Paris

Autorizada a transferência de recursos
Para prosseguimento dos traba-,para levar avante o projeto, quelhos do projeto de construção da |é de autoria do arquiteto brasi-

Casa do Brasil na Cidade Uni- leiro Lúcio Costa e está sendo de-
versitária de Paris, o presidente senvolvido em Paris pelo escrito-

BANCO DO COMÉRCIO S/A
O mala antigo desta praça

Rua do Ouvidor, 93/95

REPRESENTARÁ 0 MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA NUMA REU-
NIÃO DA F.A.0. EM ROMA
A fim de representar o Minis-

tério da Agricultura na VIII Ses-
são da Conferência de Agricul-
tura e Alimentação da F.A.O.,
a reunir-se em Roma, seguiu on-
tem por via aérea para a capital
italiana o agrônomo Honorato
de Freitas, diretor da Divisão do
Pessoal daquele Ministério.

Durante a sua permanência na
Itália, o referido técnico observa-
rá os métodos empregados na Es-
tação Experimental de Milão e
os trabalhos do "Plano Mezzo
Giorno", visitando ainda, em Tu-
rim, as fábricas de tratores"Fiat" e "Hanomag".

De regresso de sua viagem à
Europa, o que deverá ocorrer em
fins de dezembro próximo, o
agrônomo Honorato de Freitas
visitará os Estados Unidos, apre-
sentando, em seguida, ao retor-
nar ao Brasil, um relatório sô-
bre o que observou no tocante
a atividades agro-industriais no
exterior.

Carlos Coimbra da Luz autorizou
a concessão de cobertura cambial,
em francos franceses, para re-
messa da importância de dez mi-
lhões de cruzeiros, destacada de
recursos orçamentários própriosdo Ministério da Educação e
Cultura.

Justificando a medida solici-
tada, salientou o ministro Càn-
dido Mota Filho que êsse projeto
vinha sendo protelado com sa-
crifício não so dos interesses do
Brasil como de seu próprio pres-
tígio de nação latina, tao direta-
mente ligada à cultura francesa.
A iniciativa, por outro lado, tor-
na-se imperativa, pois grande é
o número de estudantes brasilei-
ros que acorre a Paris, indepen-
dentemente de bolsas e auxílios
governamentais dos dois países,em busca de aperfeiçoamento
cultural nos cursos e universida-
des locais. A Embaixada, o Escri-
tório Comercial, o Consulado e
Escritório junto à UNESCO são
constantemente solicitados a
prestar assistência a esses jovens— músicos, pintores, estudantes
de belas artes, de letras, ciências
etc. — pela falta de um estabe-
lecimento especialmente desti-
nado a acolhê-los, a exemplo
dos que existem, para estudantes
de outros países.

O Ministério da Educação e
Cultura assumiu compromissos

RECORDE DE PRODUÇÃO
Os campos petrolíferos do re-

côncavo baiano assinalaram em
outubro findo novo recorde ao
produzir 198.639,59 barris de pe-
tróleo, ou sejam 32.000 a mais
que em setembro (166.333,22).
O recorde, até então, cabia a
março deste ano, quando os mes-
mos campos produziram 
173.624,15 barris.

A produção em outubro, por
campo, é a seguinte; — Candeias
(156 poços) 107.992,11; D. João
(46) 76.519,15; Itaparica,.(18) ..
11.178,83 e Paramirim (2) ....
2.994,50.

rio técnico de Le Corbusier. Pa
ra atender às despesas iniciais
foi feita, em princípios deste ano,
a transferência para Paris da
parcela de cinco milhões de cru-
zeiros, e com esta segunda e úl-
Uma de dez milhões de cruzeiros,
será concluído o projeto da cons-
trução.

ENTREGOU CREDENCIAIS
o embaixador da Argentina

O sr. Carlos Coimbra da Luz,
presidente da República, em
exercício, recebeu, ontem, no Ca-
tete, em audiência, solene, o sr.
Felipe Espil, que fêz entrega da
carta revocatoria de seu anteces-
sór sr. José Amadeo Conte Gran-
de das credenciais que o acredi-
tam no caráter de embaixador
extraordinário e plenipotenciário
da Argentina.

_&RUP-0_B0AVISTA-0E-SEGUR0S-
Cap. o Res! CrS 159.212.376.40

Imagens diversas

VISITA & BILHETE

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

A Pagadoria do Tesouro Na-
cional efetuará hoje o pagamen-
to das seguintes folhas do 18°.
dia útil:

Salário-familia CAP — IPASE,
n°s. 5.001 a 5.006; de dependén-
tes de servidores aposentados
(civis) n°s. 5.100 a -5.103; de
dependentes civis do serviço ati-
vo, n°s. 5.200; de dependentes
de militares (Ministério da Guer-
ra) n°s. 5.250 a 5.252; Presiden-
cia da República — órgãos su-
bordinados — Ministério das Re-
lações Exteriores, dependentes de
funcionários do serviço ativo, n°. '
5.300; de dependentes de servi-
dores do Ministério da Marinha,
n°. 5.350, e de dependentes de
servidores da Aeronáutica, n°.
5.401; Pensões alimentícias, n°s.
5.239, 5.539 e 5.549.

Quando me co.nlaram quc o nos-
so vizinho do edifício Mamoré,
sr. Cajé Filho, sofrerá pela via-
dragada um ligeiro distúrbio de
coração, live aquele sentimento de
pesar que experimentamos dianle
de um pequeno falo triste, ocorri-
do na área de nossa rua: impres-
stona mais do que uma tragédia
distante. O estado dc saúde do
201 (antes de ser primeiro man-
dalário, êle c morador de aparta-
mento, e os fornecedores assim
costumam designar seus fregueses)
não era grave, mas a rua forma
uma comunidade solidária, e todos
nos preocupamos afetuosamente.
Como todos, há meses atrás, sen-
tiramos falta do bom velhinho que
quentava sol na calçada do edi-
fkio Ciro, desembargador mara-
nhense aposentado, qua lá se foi
desembargar nas cáries do céu.

Agora o presidente se licencia,
e sem dar ouvido ao rumor de que
sua moléstia é um tanto preven-
tiva, ou mesmo o admitindo, daqui
lhe trazemos a visita do Pôsto 6.
Como é duro seu ofício, e como
cada dia se torna mais duro! Não
sei de atividade que possa seduzir
menos uma pessoa normal do que
a de chefe de estado, nos regimes
presidencialistas. Governar vem
sendo cada vez mais uma operação
ingrata, arriscada e devastadora.
Para maiores de 50, chega a ser
insuportável êsse vale-tudo co-
tidiano e sem resultado definitivo,
entre adversários e correligioná-
rios igualmente odiosos se devo-
rando e exigindo do presidente que
seja ao mesmo tempo um magis-
Irado impecável, um capanga po-
deroso e úm espectador omisso.
Diz-se que a autoridade dele lem
garantia na força organizada, mas
quando é dessa força quc lhe vêm
os maiores aborrecimentos (e quan-
tas vezes, sta história, lem sido as-
sim), gostaria que me explicassem
que espécie de garantia é essa. Go-
vernar tornou-se um inferno en-
Ire velados, c, francamente, não
invejamos nosso vizinho licencia-
do, nem o morador da Rua Siqnci-
ra Campos, quc o substitui. Ila-
verá coração quc agüente?

Sei que vão,sc trata dc um mal
brasileiro, embora brasileiras se-
jam algumas dc suas nuanças, fru-
to de deseducação política, a re-
bentar cm pcrsoitalisnws t "ca-

sos" e mais "casos" complclamen-
te alheios aos verdadeiros proble-
mas de nossa vida coletiva. Essa
vida transcorre cm dois planos
distintos: um real, deficiente, hu-
itiildc mas inteligível, e outro dc
pesadelo contínuo; e o presidente
está no centro desse pesadelo. De-
via voltar-se para o povo, e cuidar
de seus assuntos, mas políticos e
militares não lhe dão tempo para
isso. Seu cargo medonho dá-lhe
apenas chance de adoecer, e de ver
posta en: dúvida sita doença.

* * H*

Meu caro R. Magalhães JunidrT
Sua crônica "Escritores e Psett-

dõnimos", dc anteontem, trouxe
honra e estímulo a êsle bisonho
pesquisador literário. Muito lhe
agradeço referencias lão gênero-
sas. Desejo esclarecer que o Ira-
balho ora empreendido não é ape-
nas deste seu criado, mas também
da meu colega e amigo Xavier
Placer. Não ousamos empreender
a feitura de um dicionário dc psett-
dõnimos, e sim a ampliação dc le-
vantamentos já feilos, de S0 anos
para cá, por Teixeira dc Melo,
Nelson de Sena, Miguel Santos,
Francisco Prisco, Tancredo de
Barros Paiva, Ari Martins. Si-
mães dos Reis e outros. Conhe-
cedor, como poucos, dos proble-
mas c dificuldades da investigação
literária, entre nós, v. pode ava-
liar o que custaria uma batida cm
regra no Himalaia dc livros, pc-
riódicos e publicações avulsas,
aparecidos no Brasil de 1808 até
agora, à cata de pseudônimos,
abreviaturas e variantes dc assi-
nalura dc escritores e jor.nalis-
tas... A vida, como a vista, ¦<? cur-
la para essa tarefa, entretanto bn-
sica para um inventário rigoroso.
Alguma cottipe universitária fal-
vez um dia a empreenda, sc se
achar quc o resultado compensa
o esforço. Até lá. aspiramos sò-
mente a coligir mais algum via-
tcrial. Confrades prestimosos nos
têm auxiliado, c sua crônica f
também um auxílio, pnis há dc
haver entre seus leitores quem se
disponha a colaborar conosco, ir-
dicnndn-im* hseildô.mmos. publica-
rnes ovdc íoram usados, títulos
dos trabalhos e dalas respectivas.

C. D. A.
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PREFEITURA
DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS PARA ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

Elaboração do plan0 de abastecimento dágua - Prosseguimento das obras da Usina deAsfalto — Chamada de enfermeiros ao Departamento do Pessoal
O prefeito assinou decreto ontem,, nada ao fornecimento . montagem de.ado na avenida Bartholomc, do Gus-

*

abrindo o crédito de dez milhões de^usmas Para misturas
cruzeiros para a aquisição rie sêmen-;qUela nova vsin*

tei • mudas destinadas a arhoriznção
d» cidade, inclusive de veículos e
equipamentos
replsntlo.

* * *

asfálticas da-'mão, em Sio Cristóvão, hoje, As
horas, será realizado n leilSo de

(rios animais apreendidos em via
.blica pela fiscalização municipal.

especializados para o
Os professores Niol Aquinn Casaes,

Samaritana Corrêa da Costa e Anto-
nio José Chediak foram designados

Polícia: prof. Anísio Teixeira, prof.
13 Deolindo Couto, vice-reitor da Univer-

vá- sidade do Brasil: vereadores MourSo
pú- Filho, Hugo Ramos, Raul Gomes Po-

i reira, Indalécio Iglésias, Alexandrino
[Soares, Pedro Alves Faria, Manoel No-
|vella, Celso Lisboa, João de Freitas, I

O prefeito Alim Pedro autorizou a
assinatura de contrato para a conti-
nuaçSn do levantamento aeroíotogra-
métrico da nova planta cadastral do
Distrito Federai, visando à elaboração * * *do plano de abastecimento de água. I

Despachando com o secretário do
* * j Viação, o prefeito aprovou projeto e

autorizou a abertura de concorrênciaO governador da cidade determinou:para ajardinamento da praça Vinte ea abertura de concorrência pública Sete de Agosto, em Irajá. . para apari o prosseguimento das obras da execução de melhoramentosnove Usina de Asfalto, na avenida que Júlio Furtado, naFrancisco Bicalho, incluindo silos, de-,pública,
pósitos o cobertura, bem como destt-' No hospital de Veterinária,

NA CÂMARA DOS VEREADORES

A NAÇÃO DEVE PERMANECER ALERTA
para a possibilidade de um novo 10 de Novembro

Repetindo o presidente 
"enfermo", 

o líder do PR assinalou que hoje talvez mais do que nun-'ca deve o pais e pov0 lembrar-se de 37 - As bases da reforma dos quadros da Secretaria-Quarto Centenário da chegada ao Brasil de Villegognon - Ainda o caso do vocábulo?
panama - Localização de bancas de jornais - Falta de gasolina na Prefeitura — ."¦

Votação do orçamento
Osmar Rezende, Mário Piragibe, Vai-

pelo chefe do Executivo MunícíptfJ n,„f_._ 
Cm ''« Pre,fitllra valdemar Viana. Mlécio da Silva, Manoel

para organizarem, no prazo dc vinte j5^!™11'" 
"s ™™ or. Bulhões, Cs-iBlasquez, índio do Brasil. Isaac Izeck-

na edição clc ontem, sob o titu ._«_.<_.,! r... ,.,li_^±,_ ____ __ter_' . discussão, em regime,... . ,. .. sob o títu- aconteceu foi precisamente
mês do outubro)8"' CA"dido Mariano dos Santos, pre- $;„s„ .?._.-.__?«?!_ __° , fc. .. 'decorrência. Recordou, então, que

no par-
Praça da Re-

COMPARECIMENTO DE ENFERMEI-'Silva, Adoléia de Melo Tn,-.» r-_tROS AO DEPARTAMENTO DO DAgof Vilela -f^va^^ito^tss,,A1' chiappacassa, Nelson Marques, Salva-
O diretor do Departamento do Pes- \_.T ^_f 

S^t_lUmTTJ^%f
soai torna publico, para conhecimen- nheiro Ferraz-Autori. olo e contestação por parte dos servido- «uio-kq,
res Interessados, os dados referente; DEPARTAMENTO DO PFSSnAiao histórico funcional e ao tempo de mS-UALiserviço, apurados até 110 (trinta) de1 DesDachns dn Mm.a. _.
lunho p. p relativamente aos atuais! A Pai va Rosa^ M T6r e^ mVIÍo. iT; 

FBmm
ocupantes.docargo de carreira dc En- Chaves, Nathalia C, 

"rouca

S.iSebastiã

lon O. F. Brasa e Wilson Leite Pas
sos; srs. Jesuíno Lourenço, presiden-
le do Sindicato dos Lojistas, e René

Sessenta animais foram doados ao l,exi"- <T|- Pedro Pessoa de Almeida;
Jardim Zoológico no mês do outuDro «. . «- M ..... , . ,último, segundo a relação enviada pela sidente, e Sabino da Silva Magalhães \Í_Ç' a tranqüilidade do pais
referida dependência ao socrotárlo d? Heitor Rocha Faria e Fernando Ale- , 

Kaíliao> O iderdo PR teceu
Agricultura. xaridre Esdero Pires, da diretoria da Jllgu,mas Considerações em torno

* * 1 Assoclaçáo Pró-Melhoramentos da vila • documento, destacando a sua
ido Vintém, em Realengo e srs. Carlos ,mP°rta"tia e finalidade. Apro-

loeall _.i\-'tt\_n ?, °°m ° PTe{eiu> oF- Ferreira. Ary Garcia Rosa e Wilson- . itoU ° ense-Í° Para rememorarlocan-ioel, Geraldo Menezes Cortei, chefe de de Mello Alves. j ÍCOm desalento) a data ontem
transcorrida que assinala um dos~" |episódios mais tristonhos da vi-

rnu,>^, _."'.¦ ¦_•¦* Pt_?í!"t Bttten-lda Silva, Hugo Ferrão. Sérgio Bouco ícla Política brasileira e, naquele
Miguel d?BmosRMmar__ a_tn_\?r_} í. T 0,,mpl° de °B*"™' S instante - disse - queria tam-

lardo Nunes Gonçalves. Cosmo h. ím.™T°„,,í-rgt_Hr.__¥otía':.AI1 tornou famosa e da autoria do
presidente constitucional do Bra-
sil que, infelizmente, hoje se en-

Antônio Amorim. Evi-1 NascimentoGonçalves, Cosme da.Amed. Avelino deSilva José Benedito da Costa, Ral- Compareça urgentemundo Soares. Antônio Baptista dos ururnie.Santos. Orlando Teixeira Soares Mo-rena, JosC- Ferreira da Silva. Joaquim
da Costa. Jos^ Vieira da Sil-va, Francisco Ramos '

Matos Leal —

fvrmoiro do Quadro Permanente 
"(ma- 

Bel^r^eginrB.^MoV^^aHa^^ ^^ I?llo 
"Frands.o "d."' ""^

Matos. José A. G. Paraiihos, Dalila:
Vicente Guedes. Altamiro

C. Reis, Sílvio B."Spü_a,"c)tÍvlo"Sou- Roberto . __i_Ye .f? 
** 01ivelra'|

que dos 
funcionário.,aa"Prefeitüíã~e Rochafj^^^ Jo-lno 

*_ 
. O ministro do TrabalhoCadastro e, dessa maneira, consi-iSiouelra. Alrin _i___l_.. «.?_._¦ °eI 2?..va' Francisco Ferreira dos Santos.

trículas números 465 a 64.5741.
Os dados funcionais em questão ser-

virão de base á confecção do Almana-

CONSTITUÍDO o conselho•SIDE MEDICINA DÁ PREVIDÊNCIA
SOCIAL

I contra
Ide 37"

'enfermo'1 o "lembrai-vos

maneira, consi- Siqueira, Aldo Signoroíi ÒvTdio' . Ideradus para efeitos de aposentadoria. Santos, Honório SanfAna Jofioqüinqüênios, promoções, etc. |Guimarães Maria _.v»i_ .__,_. _, ,. •
Os servidores relacionados deverãoU-_ò C^ran^^S _São _. ^',,V'" -Mcll°-

comparecer ao Departamento do Pes-; O. Braga, Emar F.Nogueirasoai (Edificio Comercial), Avenida; fim S. Paulo, Hermínia ?
Graça Aranha n. 416. 8." andar, sala Concedo a licençaMl. diariamente das 8,110 ás 17 horas.da Gama Castro -

so evocava -aquela sen-
como também desejava

nesta hora, o papel
...  ,,..,„, \iaitins D~,.i-7; . ¦" •-••--, -....i-un u-.--iiip_uuado, há tempos, pelnR.ldos Santos. Otávio Fernandes FahoJh^^V^^'^0 ,Ç_? -mem" ír- Joüo Café Filh°. P»M aler-

HOJE MAIS DO QUE NUNCA

Não
tença,
interpretar

la pelos idos 1901, quando os
franceses construíram o canal dePanamá, registrou-se uma Calca-
trua ou negociata que passou à
história com o nome de pítunmrí,expressão indicativa do escândà-
10 que leve repercussão interna-
cional. Daquela época por dian-
te, tôdas as falcatruas oti irregu-
laridades passaram a ter o desig-
nativo rie panamás. Trata-se de
uma palavra empregaria univer-
satmeilte, Todavia, o sentido pe-
.lorativo não atinge nem poderiaatingir a Nação panamenha, nem
pessoa alguma quando se refere
a essa expressão visa, com isso
a lerir a suscetibilidade ria Re-
publica do Panamá.

essa de-preferência, rio projeto n°.
1.393, que traia rla fiscalização
o localização ric bancas de jor-
nais e revistas. A esse projeto o
sr, Raul Brunini apresentou subs-
titutivo qoe foi combatido pela
maioria não obstante mal tives-
se sido iniciada a discussão.

A FALTA DE GASOLINA NA
PREFEITURA

O sr. Couto rie Souza, em de-
claração pessoal, agradeceu an
prefeito por ter mandado insta-
lar um gerador próprio no lios-
pitai Paulino Werneck, na ilha do
Governador. Na mesma ocasião.
referindo-se às noticias acerca
da falta rie gasolina nos riepósi-
tos rla Superintendência rie

Transportes, que estaria na imi-
nònria de determinar a paralisa-
vão rios caminhões de lixo e dac
ambulâncias, afirmou o rçpr.a-
sentante pessedista que não tf-
nham fundamento essas alegai
ções, pois o atual estoque -rl'e
combustível ascende a 638.490 li-
tros, e que são consumidos potdia apenas cerca de 20 mil litrdí.
No seu entender, a Superinten
dência possui gasolina suficiente
para mais 35 dias rie trabalho.'©
vereador passou, depois, a faaer
criticas á direção daquele órgãp,

VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO1

O presidente Salomão Filho
marcou urna reunião para hoje à
tarde dos lideres das divèrsw
bancadas com a Comissão de Fi«
nanças, para consertarem me»
elidas relativas _ votação rio or-
camente. da Prefeitura para ¦.
próximo exercício.

Glicerio de Oliveira. Nelson
Alencastro Guimarães, assinou!desempenhado, há tempos

. Xavier do. &/& Conselho de Medicina da tar as autoridades e a Nação paristovão ,Poll-l^dencia_SociaJ;_(orgao do ra a possibilidade de um novo10

e de 19 às 2.1 hora
0,30 ás 12 horas e H/n-frf-1^0,»™^0,51 Llliz 

"Augusto 
Medéh.s -rt1*"

„. __ _ „ . oe."»10 .as 16.30. ceda-se de acordo com o Serviço Le-
_?,_.__ _°_Í\6-_}°) d'aS ap..a pU" ?ali Flávi0 Sá Cheiro - Arquive. e-blicaçao dêste Edital, para ratificarem Leticla Maria Santos de Faria Neréiaou retificarem, com elementos de pro- Garcia Ribeiro _ Indeferidos JoSoGa-va, os dados constantes da publicação,; hriele de Melo Brandão Valdete Viei-sem o que incorrerão na sanção a que.ra de Amorim - Deferido- refere o artigo 228 do Estatuto dos

. Francisco
Santos, Iorne Sales. Cr

Pascoal, João
de Paula Lima, Pe-I ciai," os.ri, Fwnândo^Lui. jS*|fsseverou 

-,.abia V? interpre-
n,i i ., , --J-° Alvcs dn Roc"a' lho freDreVentnnf. rln TAP_r. \ . ava a consciência cívica rio po
pilando Rodrigues. Manoel Firmo Ca-'Ti_--lfíitl, IAPETC)>'V0 brasileiro frefletida na nnl-lixto, Lourival Lopes Garcia. F,-an.íÍose ^nt7, (do DNPS), Jofíred° Liga da Defesa d,, Legalidà*

Funcionários Públicos Civis da Prefei-
tura do Distrito Federal (suspensão do;
pagamento dos vencimentos).

SECRETARIA I)E AGRICULTURA

ATOS DO SECRETARIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ]

beiro. .Miguel de Alcântara PinheiroIsmael Conceição. Milton de Souza
,. . Dionesio Vieira da Mota. Mario .Toa.Designações - Elza Maranhão, Ruy Ferreira e ,Tos» Francisco de Olivei-

-lspensando|ãliveir_%l!rfirnn_Íe_.„l3 ? -Cldâ" ..f-J"""8 „.DeP»''»'»"nlo de Limpeza
Pinho Bar-i i^le"a p,lotÇ> para cm comissão pro- Urbana; Aírton Manoel Lyra. irman

__.J_i_.• GralM FonseLra'Ram,idecSS_?«_.i^_í_ao___i._s.j..daiu^sua?od.?..„rauJ ._.„_ c«rtg«i
Miranda Corrêa, Mariana Gomes das

cisco Gomes ria Silva e Dilãir Benigno! Poppe Gyrão (rio IAPC AloisiÕ SÍ. _f,_ - Uel6Sa 
. ^ülM*-

dos Santos para o Departamento dei Augusto Novis (rio IAPR; Anto ' l fí_° (',oncol'cl« COm OS
Águas e Esgotos: Jacy Dores da Sil- nio Vieira Cordeiro Kni'_rtS_ P''°cessos de desvirtuamento doveira, Luiclo de Assunção Ferreira de IAPI) Osório ViannJ SLi • ™_i™, »em da violação rias pre-
aWtt'« (d° ttjST- Jori Ca""ilffft 

° «HJ-tlv*. constitucionais. com'que
so do Nascimento, AdSo Vicente iu .reira (da CAPFESP). í _.l.'.p.'s_,rie P0slltlcos desaryorados

ALMOÇO DOS VETERANOS
DA REMINGTON RAND

DO BRASIL S. A.

Departamento de Abastecimento

ATOS DO DIRETOR

Atos do Secretário
Murilio da Cruz Carneiro, Pinho"Ba. I«derem

nissão de Aquisição de Material
Neves, Pedro Jacintho, Wilson de Atai
de Bittencourt, Ennes Cabral Poubel,
Kleber Carvalho de Melo, Hilda Ra-
belo, Alberto Lafute Damião, Nereu
Macedo, Joaquim A. Bezerra, Davino
Pontula de Lemos, Júlio C. Marques
Lima e Gilberto Antônio C. Brandão;
admitindo Hilda Rabelo para a função
de auxiliar de escritório referência"G" e tornando sem efeito a portariareferente a Odete Siqueira da Silva, i

Despachos — Mário José de Farias,1
Wilion Nassin, Cristóvão Vieira da|

Valkino Setúbal e Aristides Carreira para o Departamento de Obras-Hélio de Castro. Tacilio Fidélis e Ina-cio Pedro Ribeiro para o Departa-mento de Parques; Neyde Alves de
„ . Araújo Lima, para o DepartamentoDesignações - João Bicado de Fa- de Edificações; Valter Falcão para ona para o Mercado São Braz; Odete Departamento de Ohras; Valdir Oli-

ri. _1„_. _" Sara °_ MTad_° N'- S' .eira Si!va P"rn ° Departamento deda Aiuda e Rosa Amélia de Souza Águas e Esgotos "

NO INSTITUTO DOS
ADVOGADOS:

EM DEBATE Á MOÇÃO
LEGALISTA

< pretendem por em prática no
|pais. 

"Hoje, mais do que nunca,
a Nação deve lembrar-se de 37''.

! REESTRUTURAÇÃO DOS QUA-I DROS DA SECRETARIA

para

GLICERINA
Bi-Distilada

Latas de 1 K„ 25 K. e
tambores

Peçam preço a
Cia. Cario» Industrial

Rua _.• de Março 6 — 10." and.
Rio dc Janeiro

Caixa Postal, 1369 — End,
Telegr, "CARIAL"

Tels.: 23-2010 c 43-3036

(51000)

Mercado N. S. da Glória.
Departamento de Veterinária

ATOS DO DIRETOR

Dositnacôos — Ecleia Sanches e

Jorqe Gomes para oDepartamento de Limpeza Urbana-Geraldo Lopes da Silva para o Servi-
co de Administração; Guilherme .los-'-da Silva. Hildebrando Januário, Wil-son Lopes Guimarães. Miramore Sllveira Aguiar e Osvaldo Rocha Sant

para o Departamento de Águas

I Como anunciamos, a vereadora
iLígia Lessa Bastos convocou, on-
item, a reportagem acreditada na
Câmara Municipal, para revelar
alguns dos principais quesitos da

i projetada reestruturação dos
;quadros da Secretaria daquela
Casa Legislativa. Iniciou revê-

|lando que o plano obedeceu a
'uma norma meticulosa, e que não

Tiveram r_t„_ _.._ ,. , haverá absolutamente criação de_iveiam ontem prosseguimento cal.eos mag Detn f,r,nirérin <_i Instituto dos Avosados os de- „s «V . ' • _ ,._• s

,.. ,,  _., ,„u .... _______ c,-4tes em torno da píoposiclo do^1?0 
8tlí. 

T í 
247 íun-

Clovis Fleury para o Hospital Veteri- Bsgolos; Maurício Rodrigues Lopes' jurista Edmundo de Miranria Tnr voes consideradas dispensáveis,
nano e Francisco Fontenele Araújo para o Departamento de Obras m!- dão, assinada por ShS_S?_'Í_:iP. dos seus objetivos íoi, tam

bem Fernandes Bastos para o Depar- bros .tamento de Águas e Esgotos; Valter' ii.uniiut" . ni i _ i . s ii ;i í ¦( i ri i ( _ ii i. m n .
A despesa com a reestrutu-

Diz o sr. Sobral Pinto: "O
dever dos juristas é presti-
giar a Justiça Eleitoral" —-"E também as instituições"
— ajuntou o sr. Pena e Costa

para o Matadouro da Tenha.

SECRETARIA DE SAÚDE
K ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETARIO

que, ao
I Pires veioso para a Sup.rTntendPnciãl e.idade^ declare sua confiança na
Idas Obras do Santo Antônio: Celso acao J,u9lcial do Tribunal Supe-''65,

por diversos mem- íi" 
uos 5eus °.D. 11>0S I01- ,am"

) fim, indica que a 5em' "R,"8' ln-'us,1(ias cnmeti-
re sua conlianca nadas a.ve,lhos e dedicados servido-

| Gomes do Nascimento e Francisco dei1'101' Eleitoral quanto à apuração1'. ao ~ revelou

Designações e remoções — Almiro -e-partamento de Habitação Popular
Zarur para n Departamento de Assis-'0 Silvino dos Santos para o Departa-tência Hospitalar; Cadije Abdalla Ne-1 mento de Obras,me para o seu gabinete; Francisco!

, Silva para a Comissão de AquislçSo MONTEPIO DOSi de Material; Gilka Gonçalves Silva I
I Ildefonso Gomes Ribeiro e Adelina'•_".'u, ¦hc-r'° ,. ''a„°, Departamento de' Será efetuado hoie. das si. _¦, u;| Assistência Hospitalar c Carlos Pe- horas o

EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Com o intuito de homenagear, dica tória
os funcionários que completam Imento

ó anos rie serviço nos seus escri-
tório;

! reira Coelho para o Albergue dn Bo.. postas dcVontade.

v.„, ascenderá à
|Assis para o Departamento de"con-!das eleições e diplomação"aoslc^ra de ^ milhões, ou seja me-cessões; Valter Faria vieira para o| candidatos à presidência e à vice-nos oito milhões do que a despesa _presidência, eleitos a 3 de outu-,Prev'sta na malograda reforma! . .

bro, a fim de serem legi tamente;d ° princípio da legislatura. j,onos> 
oficinas e fábrica, a Re

empossados a 31 de janeiro. Com Salientou, contudo, que não se mington Rand do Brasil S Aa palavra, o dr Osvaldo Vale, preocupou com a aplicação pura e! (Casa Pratt. reali/a anu-ilmen-considerou a iniciativa como de simples do artigo 231, que esten- te ,]m- rP" , . 
'„ 

,1 
" 

„ fboa origem e bons propósitos, de aos servidores da Câmara as , 
1.'ma,leunK10 lnt|ma-o ja tra-

sobre ser constitucional. Negava!vantagens que forem obtidas ne- rilcl0»al "Almoço rios 25 anos" —
porem, a sua oportunidade, dados los seus colegas do Senado Ar_- q-'- " uma nova turma cie fu"-

los vivos debates em que ora senas levou em considerar-.™'™ _.. I. _on _los e recepcionada. Nestas

passam, automática-

pagamento das seguintes pro-

DENTADURAS
E PONTES

Dentaduras modernas. Dentes
translúcidos. Dentaduras SAN-
PLAK (sem céu da hõca..' Es-
pecialista, Dr. ÁLVARO DE MO-
RAIS, cirurgião-dentista, com 40
anos dc prática. Serviços ursen-
tes. Raiox x. Clinica especial!-
zada para pessoas idosas e nor-
vosas. Rua Conde do Bonfim 770,
entre a Rua Uruguai c a Muda
da Tijuca. Tel. 38-97_6. (101685)

I SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS

ATOS DO SECRETARIO

Comuns
Podidos:

empréstimos:

eletivos — Código 21
1 empenham

QUASE UM -SÉCULO
DE FAMA UNIVERSAL

g^<ev_£-

-..AQRCflJlIEMPO Ô0M RIGOROSA
EXÀTÍDÃtr

A VENDA NAS BOAS CASAS

__A_L_r
aventa

RAÇÕES PRENSADAS

MOINHO FLUMINENSE S. A.
_ URUGUAIANA, 118-LOJA
Tel. 43-3906-Rio de Janeiro

Designações — Pedro Antônio deSantana, Antônio Marcelino. ValterFerreira de Oliveira. Antônio Paulo,iBenecio Isac da Silva, Valdir Almel-
^a, ítalo Dcmetrio Santanna, Antônioi Cosme de Oliveira, Arissimo Miranda, ..i Eu ri pes Barbosa, .los-'- Dias, SvllasMarques de Oliveira, .los." Francisco
[de Oliveira. Gumercindo Bomfim
| Vasco Fonseca Landim. FclisbertoBarcelos, .Milton .Mota. Clarindo Isi-doro, Ilton Motta. Álvaro Lui. Ro-1clia. Delphim Pires. Marcelo JacintoXavier Martins. Geraldo Bossa, \lva-rito Vaz Machado, Homero Severino1David de Moreira. Arnaldo Anastáciode Oliveira. Altair Lopes da Costa IAntônio Serapião Lopes. Milton SilvaAdelardo Araújo Frutuoso. Joso An-:tonio Dias. Valdevino Barbosa da Sil-va, Carlos Fonseca. Octavio Costa Or-tiz. Cedeucino Balbino, Damião Por-fino dn Silva, Fausto de Castro, An-:Inmo Pimenta. Octaclllo Pinto Rev-Ímao, Antônio José dos Santos. CarlosJosé de Moraes. Jorge Alves de Mo-!iraes e Sebastião de Oliveira para o!

; Departamento de Obras; José Ma-
.tinas Gomes. Dotoribio de Souza Tar-!
jrim. Bernardino Ponciano dn Silva!Gaudencio de Oliveira Pontes. Dial-ma Vicente, Manoelino de Oliveira de'Paula. Milton- ric Oliveira. Algemlro
.Barbosa. Geraldo José Maria. Clodo-miro de Souza. José do NascimentoDias, Josó Claudino dos Passos Jo-
Ivlno Soares da Silva, Talmo DarcvPereira, Antônio Silva, Mario rie Cas-tro, seõ_TT_^^3__Sr-4____luIJ__JÍ!i^

noel dn Silva. Ranulfo Manoel doMendonça. Fernando Moreira. Floris-valdo Pinto e Amaro Corrêa Pereira
para o Departamento de Limpeza Ur-bana; Milton Otero Galhardo Braga.Nilo da Silva Moreira. João Vieira de-Carvalho. Álvaro Abreu dc AzevedoHino. Ciro Ramos rio Moura. ABOSti-

| nho de Lima. Manoel Monteiro, Ju-randyr Gonçalves de Amorim. JoãoRodrigues dn Gama, Lucas Maurício.iNilton Siqueira. Oldemar Ribeiro dc! Andrade, João Tomaz dc Sã Freire
I Angeloio Scala, Augusto dc Oliveira'Antônio José de Oliveira, Altamir

5.81.1
5.822
5.816
5.827
5.820
5.834

5.8H
5.824
5.817
5.8.10
5.831

5.315
5.»2fi
5.828
5.818
5.832

Comuns extranumerários
Podidos:

5.821
5.815
5.820
5.810
5.833

Código

4.834
4.989
4.993
4.997

4.088
4.990
4.094
4.998

Emorcõncias

204
4.51.1
5.936
7.095
0.190

10.650
15.305
18.414
21.467
22.836
25.000
28.800
30.625
34.350

E. T:

35.008
37.304
30.594
45.966
48.652
50.056
53.794

____
59.256
60.095
6.1.527
50.02(1
70.893
95.771

1.371
5.492
6.244
7..127
9.94.1

11.208
15.427
19.744
21.522
2.1.4.16
25.151
29.084
31.290
34.955

4.987
4.991
4.995
4.990

Matrículas:

12.216
5.676
6.445
8121-1
9.992

11.580
15.740
20.588
21.612
24.410
27.120
20.281
32.027

4.988
4.992
4.996

as facções partidárias sos considerados justosno pais. Em conseqüência, é deopinião que o Instituto se mante-, QUARTO CENTENÁRIO DAnna em atitude reservada e pru- CHEGADA DE VILLEGAIGNONdente. Acentuou, acompanhandoopinião da sra. Maria Rita de No inicio do expediente, o si'Andrade, que a moção de con-.Levi Neves aludiu ao transcurso
___? ?.xPressava' no íundo, uma ontem, do Quarto Centenário dadesconfiança quanto a capacida- chegaria, ao Brasil, da expedição
toral VSrJllJUS,itJ E1. T de Villegaignon. explicando que
lll 'rS' foi quando solicitou fosse solene-

Olivei, a Neto l rÍT^°wde mente comemorada a efeméride
çõ de" a ._„ q,Uer.,^e.;„, M„°;:"° dia 1*. teve o objetivo de evi

jreuniões os homenageados rece-;funcionária
|bem um relógio de ouro com de- de trabalh

_r)WÍ___Ç_çíftÍ

. .... tor parte do /Clube! "Batilm'^". In^4 nftS*
?í_MhH_.. 

' 
n6Sta 

VCZ' dlíaS ™-^R ésle a,ln coníSS da obrÊ;
SÍX _T_l^mAn. ^c 

™S- "-a camisa'%

p^:^_i^^^ter sido contemplada com o reló- n zaçâc do Rio Te Janeiro t___l
po de ouro D., Francisca Vervac- com Me n._. a os de casa _S_I- - SecretaHa-Assistente do documento ..nstitui, aem düvilía Remmgton Rand. motivo de orgulho para a Remir,primeira |gton, pois nao são poucos aque-
Presidente
Sr. A. H. Gutschi_°grr x l^Tfifío^10^ ^raa?

2.855
5.7.12
7.013
8.759

10.195
1.1.770
1S.849
20.780
21.990
24.417
28.129
29.659
33.187

tar a simullaneidade de come-
moraçôes que efetivamente se
realizaram, hoje. em vários se-
tores e, também, por desejar em-
prestar maior brilho às celebra-
ções.

AINDA O CASO DO VOGA-
BULO "PANAMÁ"

No grande expediente, n sr. i
Gladstone Melo. referindo-se à i
caria enviada pelo embaixador1
cio Panamá à Academia Brasi-'eira de Letras e lida anteontem

35.105
.17.879
43.535
46.274
49.011
50.828
54.055

.793
50.341
61.151
64.088
67.507
71.572
99.087

Casamentos —

8.991

36.234
38.6,15
45.011
46.632
49.450
52.106
54.756
58.037

61.159
65.594
67.745
71.774
99.284

Matrículas:

43.805

37.237
.13.926
45 756
48.53.
49.451
52.476
53.757
58.421

6L726
67.115
68.214
7.1.197
99.318

DESPACHOS DO DIRETOR

Nicanor Chaves
Antunes Felirio ria

Carramona, .loSo
Cruz, Juzil da Sil-

. . apreço e confiança, anministro Gallotti, em sentido
idêntico a esta em discussão, fo-:ram ha pouco publicadas na im-
Prensa, sem que aquele magistra-

I do lhes emprestasse outro signifi-
.cado senap o que de fato expres-
.savam. Nao se sentou nem podia!
i sentir-se afendido com estas ma-'
;nifestaçoes expontâneas".

! DEVER DOS JURISTAS: PRES-
; TIGIAR AS INSTITUIÇÕES

A seguir, foi _ tribuna o sr.
Mau- Siqueira, para defender

| pontos de vista coincidentes comos do orador precedente, dizendo!da tribuna pelo sr. Pedro Faria
[que a_ Casa dos Advogados deve-iafirmou que o embaixador nãoria tao so solidarizar-se com o tinha motivos para
|&URe-ior Tribunal Eleitoral atra- ofendido comves do silencio confiante. Foi en-;tao vivamente aparteado pelos
[srs. Evandro Lins e Sobrai Pin-
.to. Disse ésle: "O dever dos ju-
}'_tas 

e prestigiar a Justiça Elei-
toral... '. "E as instituições" —
aiuntoit o gr. Perv Peruj e Cos-1
ta. O sr. Sobral Pinto ainda

i acrescentou: "A omissão, o silên-
cio, ante as presentes ameaças ao

; regime seria mera covardia".!
usou da palavra também o sr. I
Baltnazar da Silveira, para .ati"ficar a sua opinião contrária aos!termos da indicação a ser votado.!

DESISTIU-SE DA VOTAÇÃO '
DE AFOGADILHO I

RAÇÕES PRENSADAS
MOINHO FLUMINENSE S II.

R- URUGUAIANA, U8-LOJA
Tel. 43-3906-Rio de Janeiro

d, sih-. a ,nPl° Vlf,in- Vit.-ili1_o;An,u"('sF. "o **""¦¦ -1"-"! dn Sll- Sugeriu-se. então fôss._neerdn Silva, Antônio Balbino Ferreira, V Nogueira Coelho. Oscar Lage rada a rikrn«Sn í,o,._ ,.,_\ _Álvaro Fernandes dn Silva. João No Sayâo, Alberto Bittencourt Cotrlm „„«<- rf„ 
"U??f.0, P.813-^ a pro--'¦ Xoto. Antônio da Costa Cru., Antônio v"t _?Jl- Miranda Jordão fosse

Tavares Duarte. Jorae Geraldo aj. submetido a votação imediata
queira rie Moraes. Dulce de Souza ¦ op plenário. Mas o autor da mo-1Santos — Autorizo; Hilário Ferreira ção estava ausente e válÚOS mem-dos Santos _ Aprovo: Antônio Mar-.bros queriam ainda manifestar--

Rucira, Marcelo Barbosa de AzevedoArthur dos Santos Coutinho, Jorse daSilva Gonçalves. Josó Antônio de Oli-veira, Gilberto Maia, Josó da Concel-çao, Durval Lopes da Silva, FelicioCoelho de Magalhães. Ataide'Estevão "ues I,el'ei'a- Manoel Miguel de Sou- se sôbw _ r_l.'Í--. _Pmhe.no. Jaoldéa Galvão Aguiar,U» ~ »eierida. a habilitação prévia í\tl_,_?__\f_ui ' _ ma'olia dos QuaK.avoràvelmente.

INSTITUTO DOS INDUSTRIARIOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 19/55

AVISO
de 20 Tn .. . «_31io°iSnÍn,_.r _s?dos l"0- no DIÁRIO OFICIAL
rénc.a Public, _ • iflil. í°5, f. "u .icad« » edi'al ** Concor-
pressão. P fol-n«cimento dc papel sem im-

rante B_r\a™°™SÍ*i*V'T S_ "P/Tnladas na Avenida Almi"
u i__Z_\ a_ ' ",' a,ndar- as 14-00 (quatorze) horas do dia
da Sil!*? de 1955' o"3"11" sc dará » encerramen ona aludida concorrência.

„„r-T,r. „osí Sa,l,im Cardoso
CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL

____________________________________________ (55522)

COLLECTION "L'EAU VIVE"

pensilo; Antônio Xicoíaü dá si"iv«"'iav01'avel.mente- O requerimento;
Modesto Victor de Oliveira, Alberl-!qiJe se esboçavam para a suspen-i
co de Souza. Armando Magalhães.! sa°. dos debates, em conseqüên-lOrestes Bonifácio. Sebastião Hamos1 cia. foi retiradode Oliveira, Athayde de Jesus (2).i DIVERSOSMaria Julia de Mello Gomes, Antônio]
de Medeiros, Otacilto Ferreira de « PT.ni.nc~aFreitas. Alice Vieira da Mota. Nilo! A PROPOSTA
Ferreira. João Baptista Lisboa. Celsnl

ORADORES INS-
CRITOS PARA APRECIAR

Dehau o. P.
I<a clof de In

lies .louves d'eau vivo, CrS 40.00. Dom Vonlor O S B
Hose mystiquo. (," .OVO"" s"|n. --iSti<]"^ C'$ :'Mn- Louwl ° '*' 

'

CrS 8,00. Dom Belorgey O. C
Bernard — La dedicaoo dos Egllses

Reeamov n ÍV" "•' _ R' T~ Sous le reBartl "c Illeu, CrS 17,00.
Falai™ O p loTtrl; ¦. d,i' ('hris' "' "llr d" chretien, Cr? 30,00
.... . ,. I-rl,r" splrltuelles, CrS ..6,00. Brrnardct O P - Loitros de Dlrection, Cr? 20,00. Tertlalro Dominical"-Rosalre, CrS 18,00. Pom Vnnier, O S BBrossard - Les chemlns do Ia prièro, CrS M.OO, (Trad GuIeuos)Vlngt ot uno lottres do sto. Catborino do Si.mie, Cr$ 16 00

,-,r,,. -.-.P,','ildn5 I"110 Reembolso PostalEDIÇÕES CARAVELA LTDA. — C. P. .1651

Spirltualitó du
Christlaniis. CrS _o,oo.

Rio do Janeiro
t4_l«)

de Oliveira, Xnldu Cantuarla, Izidrn
[Pacheco Soares, Jusçara Guaraciaba
IAlexandre da Costa Paiva. Jnão Fer-reira da Costa. Cnralia Blanco. F.sme-raldino Souza Ferreira, Milton Bote-lho ria Rnr-ha, Blby Pinto Deuizot.

; Ivonne Corria dos Santos Marques
I.ucind.i Teixeira Chaves. Antônioi Alves, Murilio Fernandes — Itoforido.

DESPACHOS DO CHEFF.
DO SERVIÇO DF. EMPHESTIMOS

IMOBILIÁRIOS

Arthur Alves de Passos Salles —
Compareça, rom ureíncla; LosvierNunes Nogueira _ Compareça, eomurgência; GP. 5653/58 - Junto o ulH-mo contra rhotiuo

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

Cândido Baptista Antunes — Com-
pareça, para elcnria dn que tr Inlor-ma; Mario rie Almeida - Comparo-
cam munidas dos respectivos títulosrio pensionistas: Mana rie OliveiraNeves Pores, Flavio Augusto rie Re-zendo Rubim. Vitalino de Castro. Der-1meval Silveira. Alvino Pereira dos'Santos. Joaquim MoretTa, José Vidra

Vários oradores acham-se ins-
erilos para se pronunciarem sôbre
a mteria. Entre eles estão a sra.
Mana Rita Soares de Andrade e
os srs. Evandro Lins, Sobrai Pin-
lo, Cândido rie Oliveira Neto. Pe-
ry Pena e Costa e-Celestino Sá
Freire Basilio. Como a leitura da
ala e do expediente tomasse
grande parte do tempo, a sessão
de ontem do Instituto foi breve,
sendo no final ocupada com a or-
dem do dia, pro.judicando-se, as-
sim, o foco de interesse do mo-
mento. que é a moção legalista,
cuja discussão se extenderá à
próxima quinta-feira

FSpi^iJ°. "fff"?'^tl"^--1!"'-1-!1 __________-_iK^__|lm , In
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Transmitida aos governos de Israel
e Egito a proposta de Éden

Disposto a servir de mediador na disputa
entre os dois países - Apelo de Eisenhower

1.° Caderno

nenhuma garantia de Molotov
tle que a Rússia interviria juntoà Tcheco-Eslováquia para in-
terram per as remessas de a
para o Egito.

Respondendo a perguntas. Sha-
ett afirmou que um embargo

armas

LONDRES, 10. Qs represen-1 Hoover Jni*. com quem confe-tantes diplomáticos britymcos envrencinu durante .10 minutos.Jerusalém e no Cairo Iransmi- Em sua declaração, o presi-tiram oficialmente aos governos dente citou Israel diretamente,
5e isjael 5 ° E?ltí) a ProP0"1-1 "ias não usou o nome da Rússiade Éden, de servir dc mediador j ou dos países árabes. Suas pala-na disputa entre os dois países, vras não deixam margem a dú-Um porta-voz do Ministério vidas, porem, sobre o país ou das Nações Unidas sôbre as ex-
S2L'j£5*S05- i eA?ue os reÊr!" Paí,ses a Quem a mensagem é pedições de armas para o Orien-sentantes diplomáticos no Egi- endereçada. te Médio poderia melhorar a si-

te-jen} iST.ael informaram as "Nao é nosso propósito conlrl- tuação nessa região.autoridades de ambos os países buir para uma corrida arma- Interrogado sôbre a autorida-da intenção de Éden de fazer o mentisla no Oriente Próximo, de da ONU no Oriente Médioque _ estiver ao seu alcance .para, pois opinamos que isso nâo re- Sharett afirmou: "trata-se desultaria em benefício de qual- uma questão extremamente im-
quer dos participantes", disse.portante. O único obstáculo aoEisenhower. 'reinicio das hostilidades entreHoover leu a declaração do Israel e o Egito é a Comissão
presidente para os jornalistas de Armistício das Nações Uni

As negociações de Genebra abordam sem fé
problemas ligados ao desarmamento mundial

Mac Carthy sugeriu a retirada dn delegação americana — O "Pravda"
ataca os Estados Unidos

resolver as dificuldades egípcio
israelenses.

O primeiro-ministro declarou
à noite passada que, se ambos
oS países estabelecerem acordo

GENEBRA, 10. A Conferênc
reuniu-se cm duas sessões, esta
tarde, soli a presidência cie Mac
Millan, tratando do Desarma-
mento.

Na primeira parte, Molotov fez
o histórico das propostas russas e
especialmente exprimiu esperança
de acordo que condene o arma-

i|mento atômico. Submeteu a Con-[projeto russo propõe também ojte francês que nessa primeira eta-1dos Unidos, eWang PingNan, de
ferència um projeto dc redução exame das cláusulas de diferentes (pa os Quatro deveriam prosseguirarmamentos c interdição de propostas dos Quatro sôbre desaf- jna Suli-Comissão da ONU,dos
armas atômicas, projeto qnc rc-
produz as linhas mestras das pro-
postas feitas pelo marechal Bul-
ganin. (Estas reproduziam dis-
posições do Plano franco-britâ-
nico, chamado Moch-Mutting.) O

... I Pequim: a próxima reunião'foi'; fixada para 17. Não foram in«

sôbre a delimitação das frontei- acreditados junto à Casa Bran- das. Ela poderia fazer muitoras, a Grã-Bretanha as garantirá e manifestou a crença dc queos Estados Unidos acham-se dis-
postos a solidarizar-se com o go-vêrno britânico neste passo. Dis-
se o porta-voz que o secretário
de estado americano, Foster Dul-
les estava "inteirado", de ante-
mão, do que Éden planeja fazer."Acreditamos qua esta decisão
concorda com a política dos Es-
tados Unidos" — frisou.

Falando num banquete ofere-
cido ao prefeito dc Londres, dis-.
se Éden à noite passada:"O governo e eu, pessoalmen-te, estamos dispostos a prestar
qualquer serviço a esta causa

ca provisória em Denver, e dis- mais exercendo plenamente osse que havia consultado antes podéres que recebeu pelos ter-o secretário rie Estado, John mos do acordo de armistício." -—
Foster Dulles, que no momento1 (F. P.)
se encontra em Genebra. ¦ O EGITO NÃO CONFIA NASHoover disse, porém, que a de- DECISÕES DA ONUclaraçáo de Eisenhower não sig-j LONDRES, 10. O rádio do Cai-nifica que os Estados Unidos nao ro disse à noite passada que oestudarão o pedido de Israel pa- Egito não mais deposita fe nasra que lhe sejam fornecidas ar-
mas de forma moderada, parasua defesa. (U. P.)

O

decisões e apelos da" ONU e pas-sara a depender agora apenas
da "bravura dos seus soldados",
em sua defesa. A rádio-emisso-
ra oficial fêz essa declaração ao
comentar as propostas do gene-ral E. L. M. Burns, chefe ria co-
missão rie fiscalização do armis-

Se há algo. qualquer coisa, que
possamos fazer para ajudar, o
faremos com
vor da paz.".

satisfação em
(U. PO

fa-

SHARETT SALIENTA
PAPEL DA ONU

NOVA YORK. 10. Israel não
. aceitará nenhum acordo sobre
questões territoriais, afirmou jtfeio na Palestina. Essas propôs-Moisés Sharett, ministro israe- tas se destinam a aliviar a ten-
lense rios Negócios Estrangeiros, | são na fronteira egípcio-israe-
ao chegar hoje a esta cidade, lense. Disse a emissora que as

I Sharett acrescentou que havia propostas da ONU têm por obje-
! ficado desconcertado com a alu- tivo salvaguardar apenas Israel,! sáo de Éden sôbre a necessida- as expensas do Egito e dos ou-
de que haveria para Israel rie tros países árabes. (R.)
transigir sóbre as questões ter- APELO DA INDONÉSIA

LONDRES, 10. Éden atacou ritoriais. "Se éle quer dizer que D.TAKARTA. 10, Anuncia o
de rijo a Rússia, acusando-a tle Israel deve fazer concessões nes- Ministério do Exterior da Indo-
enviar armas aos Estados ára-,se domínio, creio que vai ficarjnésia que o governo indonésio
bes como intento rie facilitar a decepcionado. Israel não se con- fêz um apelo a Israel, ao Egito
çenetração_ comunista no mun- sidera obrigado — seja no pia- e à _ Sn-ia para a cessação d

no politico ou moral — a ceder 
'

uma parte qualquer do seu ter-
ritório."

Lembrando a declaração feita
ontem pelo presidente Eisenho-

, wer, Sharett frisou que aprova-
va passagem na qual o presirien-
te afirmou que os fornecimen-
tos de armas podem ser justifi- quartel-general de Jerusalém, o:cados por considerações de de- general Edson Burns. O chefe

ni-T-T ARAr-*n ra? í íeSÂ na.cl?n,al* . ,. dos observadores da ONU de-
rtwHuíiwi-D ° mlm.stro israelense sahen- clarou à imprensa que não pre-EI&ENHOWER tou o perigo resultante para Is- tendia conferenciar com autori-

razNWR rnwr„,„ in rael do acordo para o forneci- dade egípcias a respeito da quês-
¦t-wi pi ' Colorado, 10. O pre- mento de armas assinado entre tão palestina e que a sua viagemsidente Eisenhower pediu que se o Egito e a Tcheco-Eslováquia,'ao Cairo tinha como objetivo umevite o começo de uma carreira agindo sob a égide da Rússia, encontro com o ministro do Ex-armamentista no Oriente Próxi- Êsse acordo, precisou éle. colo- terior do Canadá Lester Pear-"w.—t, ,. • ca Is,rael diante de um Proble- son. Efetivamente, o general
u^ftoi °Àv ¦', qu!w • ara °pa de .segurança da maior im- Burns é de nacionalidade cana-Hospital Militar Fitzsimons na portância. "Espero - acresceu- dense e foi pôsto pelo seu eo-próxima sexta-feira, para retor-. tou — que os Estados Unidos vêrno à disposição da ONU pa-nar a Washington fez aquele atendam ao nosso apelo." ra funcionar na remissão rie ar-apelo por intermédio rio secre- Por outro lado, Sharett decla- mistieio entre o Egito e Israel

ÉDEN ATACA DE RIJO A
RÚSSIA

do árabe. Disse êle que o govér-
no russo decidira introduzir na
delicada situação árabe-israelen-
se um novo elemento de perigo,enviando tanques, aviões e sub-
marinos para só um dos lados."É absurdo pretender que cs-
se ato profundamente politicoseja apenas uma simples e ino-
cente transação comercial." (R.)
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hostilidades e a procura de uma
solução da questão palestina na!
base das recomendações da ONU
(F. P.l

NO CAIRO O GENERAL
BURNS

CAIRO. 10. Chegou a esta ca- jpitai, com procedência d|o seu '

GENEBRA — Os chanceleres das três potências ocidentais
que participam da Conferência de Genebra, Foster Dulles,
Pinay e MacMillan, ao retirarem-se de uma das sessões

da reunião

,...,, ° es" dicados os assuntos em discussão,mamento, como o projeto Lise- tudo das condições e modalidades Não será possível qualquer acôr-nliower de inspeção aérea re- técnicas de um plano geral, delc,0>'ncm negociação avançada,
cíproca c o projeto Edgar. Faure desarmamento aceitável. jenquanto nao forem libertados o»
sóbre transferência dc fundos da| Ao
defesa para fins produtivos.

A seguir, Dulles acentuou a ne-
cessidade dc estabelecer primeiro
medidas dc controle, antes dc rea-
lizar o desarmamento. Os Estados
Unidos estão prontos a aceitar
disposições de desarmamento des-
de que a Rússia também as aceite,
pois já fizeram dura experiência
de desarmamento unilateral. Pro-
testou contra as declarações de
Molotov, segundo as quais Eise-
nliower faltou à sinceridade na
questão do desarmamento.

O último a falar antes da sus-

[civis americanos ainda encanca*reabrirem os trabalhos fa- rados na China. (F.P.)
loti Mac Millan: submeteu á Cou- n-,T,.,„m™REARMAMENTO

BONN, 10. Os primeiros sol-
dados alemães que o povo verá
desde que Hitler foi derrotado,
aparecerão sábado, em Bonn;na
cerimônia prestarão juramentomilitar 100 membros do novo
exército, de cabo a general, —
(U. P.)

DIPLOMATA DO
KREMLIN

ferència um projeto dc declaração
dos Quatro, no qual os Ministros
exprimam:

renúncia ao uso dc armas
nucleares, e das outras armas in-
compatíveis com a Carta da ONU;

necessidade de chegar a li-
mitações c reduções de armas e
forças armadas;

necessidade dc consagrar ao
desenvolvimento pacífico os re-
cursos materiais liberados pelo
desarmamento:

ahóbofla do de?
pensão da sessão foi Antoine Pi-;eficaz de in ío c cnntró|c .
nay. .Nao estamos boje em po-Jchave dasiçãn de executar o projeto geral ment0.de desarmamento. O método mais; ' ., , .
fecundo era procurar medida? pre- 

"~ necess,dade<-e compreender
liminares cuia aplicação rápidaqUe Ri a™aS n.U1de.arcs -,ofIem e5"
nâo levantasse dificuldade?. como ?p!U' 

"í COnt,'°le ,nhí™acional1 c
a proposta de permuta dc infor-\% c(mUn™^ P^tmas^cien-
mações militares e inspeção aérea ,'"S 

'"T"'0 "^ ° S'Stema
apresentada por Eisenhower, e a^le ln^.das matérias que en-
proposta de estabelecimento de ¦"f1 noía,?r,code«"»*nucleares.

postos de controle epontos-chaves,1 D-ox,m" ses?an e amanh5-
formulada pelo marechal Rulga-
nin. As duas propostas permiti-

BONN, 10. A, Alemanha Oci-dental não vai bater palmas ài chegaria do enviado da Rússia,
Valerian Alexandrivotch Zorin,— estabelecer qnc um sistema; primeiro embaixador que lhe en-
via o Kremlin,-onde é vice-mi-
nistro do Exterior. E' conside-
rado um mestre na arte da sub-
versão, e será recebido com dei-
confiança, (U. P.)

NACIONALISMO
ALEMÃO

ainda sôbrc desarmamento. (F.P.)
RETIRAR A DELEGAÇÃO

WASHINGTON. 10 — O sena
riam prevenir ataque de surpresa
de um Estado contra outro" i , ,, ,--, .. . -...

r i . i ,. dor McCarthy opinou que os Es-l.oncluinclo disse o representai!-1tados Unidos devem retirar sua
delegação da Conferência de Ge-

FAURE PEDIU A CONFIANÇA
SÔBRE SEU PLANO ELEITORAL

pela quinta vez em cinco semanas

tarjo de estado adjunto, Herbert rou que não conseguira obter (F. P.)

PARIS, 10. Edgar Faure solicitou
voto de confiança à assembléia, para
conseguir rápida aprovação do pro-
j€to de eleições gerais em dezembro.
Pds em jógu a viria do governo pela
quini;! yc? em cinco semanas.

Mendès-France se opõe ao projeto,alegando que uma eleiçAn apressada
daria como resultado a mesma con-lfusa assembléia de agora. Faure con

seguiu há pouco um voto de confi-
anca sobre a celebração de eleições
em dezembro, mas sofreu revés quan-
do a essembléia recusou aceitar regu-
lamento algum sôbre a forma de
realizá-las. (CP.)

DISCUSSÃO

Use material

mais moderno,
mais econômico,
mais duradouro...

PARIS. 10, Fauic. depois de nove
horas de discussões na
Narional. pediu o voto de confiança;

a--.,,.ki,.;,' ern oue afirmou sua
confiança- cebcr ° novo 'esidente-geral. "O

será decidido no sábado ás 5 horas'ST'- °llbo-s ¦' quem.-nau"u.r" a "°va
da manhã, com a fronte banhada de
suor. e vendo perdido a paciência,
o Premier exigiu que a Assembléia

Depois de receber Dubois. o SultSo
decidiu pôr fim às audiências, até
seu regresso a Marrocos, a 16 deste
mês. A entrevista entre o monarca
e o residente-geral durou mais de
uma hora na presença do filho maisln "*u""'* ue ™mluíii. sl
velho de Ben Youssef, príncipe Mii-lI?ece.b<?-am informações COnfi
ley Hassan. Ideliciais de que Molotov .

O sultão publicou uma declaração Ya l£War c.m eheio uma manobra
alegria a0 re-;?e obstrução para obrigar a con-

nebra, ante a recusa russa
reunificação da Alemanha
eleições livres. iF.P.)

ESPERANÇAS PERDIDAS

GENEBRA, 10 — A conferên-
cia dos "quatro grandes", para-lisada nos problemas da segu-
rança e da Alemanha, lançou-se
hoje com as esperanças de ante-
mão perdidas ao debate sôbre
desarmamento, no qual não se
pôde chegar a acordo nos últimos
dez anos.

Os ministros aliados reuniram-
se anteriormente para formular
uma linha de conduta solidária.

BERLIM, 10. Bem poucos, doí
milhares de alemães que regres-
saram de prisões russas, aind»
são nazis; mas a maioria retor»
na com sentimentos nacionalis-
tas, reforçados pela recepção
entusiástica que lhes tributam,
Entre dezenas de ex-generais sô

um quis fazer declarações em qua
partilhava a responsabilidade pe-Ios crimes de guerra que os ale-
mães cometeram. É desprezado
pelos demais prisioneiros: Wal-
ter von Seydhtz. capturado emda Stalingrado, colaborou com os

por I russos e tentou persuadir solda-
dos alemães a depor as armas.

Nenhum dos ex-generais, an-tigos comandantes de forças,
se considera responsável pela"guerra total" que mandou exe-
cutar. A resposta invariável é
que "Executaram ordens supe-
nores." Não há um que consi-
dere justas as sentenças impôs-
tas pelos russos.

Talvez os mais nacionalistas
dos prisioneiros sejam os anti-
gos majores e coronéis. Entre és-
ses, parece haver a mais alta
percentagem de nazis. Alguns,
mal tinham guardado seus uni-

aceitasse seu plano, sob pena de de-
missão do gabinete. Um silêncio re-
pentino caiu. Ao que. parece, os depu-
tados não esperavam que Faure agisse
com tão grande decisão. tU.P.)

O RESIDENTE-GERAL

SAINT GEHMAIN EN LAYE, 10.
Foi recebido hoje pelo Sultão o sr.
André Louis Dubois, nomeado onlcm
residente-geral em Marrocos peloConselho de ministros. Após o encon

política. Esta consiste em elevar Mar-
| roços a pais independente, numa mo-

narquia constitucional, sendo essa in-
dependência perpetuada num quadrode laços de interdependência com
a França, definidos e acordados pe-Ias duas partes".

Dubois vai para Rabat dentro de
dois dias. a fim de receber o sultão
à sua chegada. (U.P.)

TERRORISMO

CASABLANCA. 10. Seis atentados,
que fizeram quatro mortos e dois fe-
ridos marroquinos, foram cometidos
ontem aqui. Os serviços oficiais in-

denciais de que Molotov planeja-1foriries, começaram a pregar aos• 'repórteres o valor do "Fuehrer-
prinzip", propagado pelos teóri-

ferència a uma longa discussão
sôbre desarmamento. (U.P.)

POSIÇÃO GERMÂNICA

CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADAS

ter falado com êle. que inaugurará,
assumindo hs suas funções, "a nova
política a empreender". (F.P.i

A INTERDEPENDÊNCIA

SAINT GERMAIN EN LAYE, 10.

GENEBRA. 10 — "Falar de
militarismo na Alemanha Oci-
dental, onde não há 25 soldados,
é verdadeira loucura. Há mais
militarismo na Alemanha Orien-
tal. Nossa existência depende da
paz", declarou von Brentano, mi-
nistro dos Estrangeiros da Ale-
manha Ocidental, em entrevista
à imprensa.'

Manifestou reconhecimento aos
[ministros das Democracia "pela

dc que
marrocos, entre elas um euro-i deram prova com sua resoluta

peu. Houve no mesmo período 59;atitude. Molotov provocou umaferidos, sendo 6 europeus. E 23 aten-!grave crise".granada, e 21 atos crimino-; Respondendo a perguntas, dis-

tro o Sultão manifestou alegria por I formam que nos sele primeiros dia--, , ¦ , ,* 
novembro 28 pessoas foram^mortasHpaWade sem restrições

tados
sos diversos (incêndios, sabotagens,'etc). (F.P.)

Êste novo e revolucionário material me-
rece a sua atenção, se V. utiliza madeira
em sua indústria! Sim, porque tudo o quese faz com madeira, faz-se melhor com
Duratex, chapas de madeira feitas de polpade eucaliptos, prensada a grandes tonela-

^gens! Duratex tem características supe-
riores às do melhor "hard-board" estran-

|| 

DURATEX já vem pronto para íor usado I
| (Economia do mão d* obra)

I 

DURATEX t Inal.orávnl sob a ação do tempo •
nâo 4 atacado pelot insetoi. (Maior durabilidade)

goiro. E é um material inigualável, paraos casos em que é indicado, na construção
civil, na decoração, na indústria de móveis
e brinquedos, na caixotaria de classe, etc.

Para melhores e mais duradouros resul-,
tados, use Duratex, mais moderno, mais!
bonito, mais econômico. ffl'

^_______t_\_l flíRR ~gggg %fá

DURATEX podt sar cortado, perfurado • cola-
do, oxatamonla como a madoira. (Facilidade d»
aplicação)

A RETIRADA DA UNIÃO
SUL-AFRÍCANA DA ONU

A questão da Coréia na Comissão Política
JOHANNESBOURG, 10. Eric

Louw, ministro dos Negócios Es-
trangeiros da União Sul-Aírica-
na, féz em Pretória, sôbre a re-
tirada da delegação do seu paisda assembléia das Nações Unidas
um longa declaração, cujo essen-
ciai é o seguinte:

Depois de ter precisado que es-
sa retirada da atual sessão daONU é total e comporta a eva-
cuação material da sede da Or-
ganizacão. o .ministro decraroü
qüe a ONU pensa, aparentemen-
te, se arrogar no direito de de-
sempenhar um papel de policialno que concerne a ação governa-mental e legislativa da África do
Sul.

Um Estado que se respeita não
pode tolerar uma

assuntos
Sul. (F.

internos da África
P.)

do

A QUESTÃO DA CORÉIA
NAÇÕES UNIDAS. Nova York,

10. A Comissão Política da ONU
abordará a questão da reunifica-
ção da Coréia, não se esperando
que êsse estudo determine impor-
tantes conseqüências políticas, a
menos que os comunistas apre-
flP-lt<-rn,.sc,mLB-»u-.aaasias: r."Q>- r,nv
intermédio da Rússia no seio das
Nações Unidas.

Prevê-se que. como já ocorreu,
somente a república de Seul seja i

i convidado a enviar um observa-!
Idor.

De seu lado, a Comissão de Tu-
ingerência emítela Prosseguirá o estudo quanto1

seus assuntos internos," tal comol ao recebimento dos pedidos de
a resolução da Co- audl?nclí\de requerentes do.su

doeste africano, estudo adiado
ontem a pedido da delegação bri-

se que a Alemanha Ocidental"não poderia concordar em re-
nunciar à OTAN". (F.P.)

ATAQUES RUSSOS

GENEBRA, 10 — Pelo segundo
dia consecutivo, o "Pravda", ór-
gão do Partido Bolchevista, ata-
cou violentamente os Estados
Unidos acusando-os de intensifi-
car a corrida armamehtista e não
desejarem acordo sôbre desarma-
mento, (U.P.)

VERSÃO BOLCHEVISTA

BERLIM, 10 — Os bolchevis-
tas declararam hoje aos alemães
orientais que os aliados impedi-
ram a unificação da Alemanha
na Conferência de Genebra. O
órgão do Partido na Alemanha
Oriental, assim o afirmou em edi-
torial com grandes títulos. (U.P.)

WASHINGTON E PEQUIM—• ——¦ o tcanal
GENEBRA, 10 — Realizou-se

esta manhã a 25.-1 reunião dos
embaixadores Johnson, dos Esta-

cos nazis.
O quadro é bem diverso entrt

os oficiais inferiores.
Alguns discursos de boas-vin-

das de ministros de Estado pro«curaram conduzir a gratidão doi
prisioneiros para canais nacio-
nalistas. Em muitos discurso!
havia espírito de "sangue e so-
Io", sem referências às loucura»
nacionalistas do passado queconduziram os soldados ao de-
sastre.

As cerimônias oficiais de sau-
dação terminavam invariável-
mente com o primeiro verso do"Deutschland, Deutschland ueber
Alies".

_ Só havia calor humano e so-
lidariedade nas boas-vindas d«
irmãos, filhos e pais, que assai-
tavam os ônibus para jogar flô-
res e presentes. (R.)

TRABALHO ESCRAVO
FRANCFORT, 10. "Segundo aa

opiniões mais objetivas, o nú-
mero de presos nos campos de
concentração russos é de quase15 milhões" declara um comu-
nicado do Movimento de Emi-
grados Russos.

"O número de campos de con-
contração pode ser avaliado em12.000. Os famosos campos deVorkuta e do sul rio Ural são
progressivamente abandonados
em proveito de novos campos si-
berianos. A duração média deum campo de concentração é de25 anos, nos quais o território
tnabitável vai sendo preparado.Tem presos de trinta nacionali-
dades. Mencionam, por exemplo,
o capitão francês Alexandre
Samgin, raptado em Berlim, em1946; está no campo de Potma

¦hâ_rja_"avanderia* o mé-
dico sueco Eicnníswrrv
gin, raptado em Viena em 1948,etc. (F. P.)

DURATEX e móis '!•»<*•<. 
(Maior capacV

dade de utilização)

4 TIPOS:
NORMAL, para intorioroo.
TEMPERADO A ÓLEO, para oxtorioro-.
ACÚSTICO, para itolamsnto de lom.
PERFURADO, para deeoraçõos.

a que exprime a resolução da Co
missão Política da ONU. Não
passa de uma transgressão do pa-rágrafo 7 do artigo 2, ainda maisflagrante do que a que levou aFrança, recentemente, a retirar asua delegação.

Durante nove anos. depois do
protesto do general Smuts con-
tra o início da discussão da quei-xa indiana contra
Sul (1946) todos

tânica sob a ação da inesperada
partida da África do Sul da pre-
sente Assembléia. Efetivamente
o sudoeste africano está colocado
sob mandato do eovrjrno de Pre
toria pela Sociedade das Nações
e a Gra Bretanha, como a Áfri-
ca do Sul, repele a ingerência daa África dOjONU na administração desse ter-

, , os governos, ntório. <F. P.)sul-afncanos opuseram vigorosa-'
mente a toda intervenção nos as- DELEGADOS DA FAO RECE-suntos internos da União. Esta
deu provas de paciência diante BIDOS PELO PAPA

ESPESSURA: de 3,5 - 4,5 •
6 mm

TAMANHO: de 1,22 x 2,50 a 9
1,22 x 3 m

UM PRODUTO NACIONAL DE USO UNIVERSAl

Se voe* nao enconfror DURATEX em teu bairro, telefona para
MERCANTIL RIO DE JANEIRO S.A.

AVr. *»'6Vc«w;i».1t»^Bcl..»/tl18.tels.. SS.919Í • 52-5172 • «ei lhe indieareao» a revendedor mofe prend-et.
i. r. W

dos ataques formulados a seu
respeito por numerosas delega-
ções. Por outro lado, cumpriu
lealmente seus compromissos pa-ra com a Carta, enviando, porexemplo, um contigente para a
Coréia. Mas. ontem, a Comissão
Política da 0?TU esgotou a pa-ciência do governo sul-africano.

Em seguida Louw recordou quea África do Sul féz numerosas
advertência á ONU, há alguns
meses, na reunião de aniversário,
em San Francisco. í"lc própriohavia declarado que "as Nações
Unidas se imiscuíam nos assun-
tos internos dos Estados membros
criando, assim, um perigo que fi-
nalmentc poderia terminar na
desintegração da ONU" mas não
foi ouvido. Em seguida acresceu-
tou que a retirada, primeiro, da
França e, segundo, da Rússia, é
um "mane thecel pharce".

Finalmente, o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros falou sôbre a
resolução em San Francisco du-
rante a sessão nlenária de 1954 e
segundo a qual "nada rio que.
está contido no capítulo 9 (Di-
reilos e Liberdades rio Homem)
pode ser interpretado como auto

CASTEL GANDOLFO. Itália,
10. O Papa Pio XII recebeu hoje
em audiência os delegados da Or-
ganizacão de Alimentos e Agri-
cultura das Nações Unidas, numa
audiência que durou 45 minutos,
em sua residência de verão de
Castcl Gandolfo.

O Papa falou de certos proble-
mas agrícolas, num discurso que,
segundo se espera, será publica-
do amanhã.

Entre os que compareceram à
audiência figuram ministros do
Exterior de vários dos 71 países
que fazem parte da Organização.
/U. V.)

NOVA "COMMONWEALTH"

ROMA, 10. A constituição de
uma nova "Commonwealth" de
nações que garantisse a livre cir-
culação dos homens, do dinheiro
e dos bens de consumo através
dos seus territórios solucionaria
0 problema da repartição dos ex-
cedentes de produtos agreolas no
mundo, segundo a opinião do sr.
Ames M. Dillon, ministro da
Agricultura da Irlanda. Falando
na comissão nlenária ria confe-

Cresce o movimento
de Rearmamento Moral

rizanrio a ONU a intervir nos as-|rência da FAO. nesta caoital. o
suntos internos rios Estados! sr. Dillon sugeriu oue os Estados
membros". (Unidos e Commonwealth brita-

O que. concluiu Louw, refuta
as tentativas da ONU para just.i-
ficar a presente intervenção nos

nica se constituíssem promotores
daquela nova Commonwealth.
(F. P.)

GENEBRA — Novembro. 1955— De toda a Europa, 2.000 pes-soas se congregaram aqui num
fim-de-semana, perto da sede da
delegação russa, para uma reu-
nião sob o tema: "Uma idcoío-
0tfl em que possam wuir-SC o Les-
te e o Oeste.". Políticos, diploma-
tas, trabalhadores e estudantes
dos vários continentes testemu-
nharam o influxo do Rearma-
mento Moral em seus juizes.O jornal local "Le Courier" su-
blinhou que a presença da mis-
são do Rearmamento Moral na
hora inicial da Conferência não
seria ocasional. "O Movimento
proclama que o conceito da coe
xistência sem uma ideologia de
substituição é uma traição à li-
herdade. Na grande "Sala da Re-
forma*', o mundo se uniu reali-
zando por um momento o sonho
da solidariedade internacional.
Esperamos que os negociadores
de Genebra sejam sensíveis a
êsse apelo de paz."

A "Tribuna de Genebra" su-
blinhou que ali se procurava''construir pontes de compreensão
e de paz."

A. R. Mackenzie, da Grã-Bre-
lanha, que está em Genebra após
as discussões sôbre desarmamen-
to em Nova York, declarou na
sessão: "Há 30 anos, um homem,
Frank Buchman, estava numa
conferência de desarmamento. Ho-
je está uma força mundial pre-sente em Genebra, munida com¦a resposta para a humanidade."

Mackenzie aludiu ao chefe da
delegação do Iraque na ONU, quedeclarou ali na Assembléia-Ge-
ral: — "Precisamos de realizar o
Rearmamento Moral. Nada rea-
lizaremos se formos egoístas. Re-
conheçamos nossos erros e cul-
tivemos a fraternidade."

Neste comício de massa foi lan-
çado o novo livro "Uma idéia po-
ro conquistar o mundo", do es-
critor e jornalista inglês Peter
Howard. Dá um relatório grá-fico ria Missão do Rearmamento
Moral na Ásia e Oriente Médio.
Mackenzie declarou que êsse li-
vro "Detém o segredo que os es-tadislas do mundo procuram."

Outro orador, Ole Obsen, de-clarou: — "Por muitos anos noteatro americano, que íoi a mi-nha vida, tentei levar o riso aocoração do público. Agora tra-
balho com afinco para lhe levar
uma ideologia.

Will iam Lear, pioneiro ameri-
cano da aviação eletrônica, de-
clarou: — "Nenhum dos 2.000
aqui presentes pode deixar desentir-se profundamente impres-
sionado,"

Logo antes do Meeíing, o go-vêrno cantonal de Genebra ofe-
receu ao MRA uma recepção ofi-
ciai. Seu representante, Juan
Truna, sublinhou a importância
especial da reunião consignando
a influência crescente do Rcar-
mamento Moral entre os habi-
tantes da. Suíça.

Reuniram-se em um almoço
elementos trabalhistas de todos os
continentes, e representantes doMRA, também de todo o mundo.
E o jornal de Genebra, em 3 do
corrente, publicou um suplemen-
to dedicado ao Rearmamento Mo-
ral.

O próprio presidente da Con-
federação Helvética recebeu em
Berna representantes rio MRA —
que de Genebra partirão para t
Escandinávia, iniciando uma mis-
são ideológica através das capi-
tais dn Europa.

_^^
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Memorial dos trabalhadores
do jornal 

"La Prensa"
Pedida ao presidente Lonardi a devolução -

O governo venceu sua primeira crise
BUENOS AIRES, 10. Os antigos

empregados de "La Prensa" en
tregararn ao presidente provisório
da Argentina, general Eduardo Lo-
nardi, memorial em que pedem a
devolução do citado jornal a seu
antigo proprietário, Alberto Oain-
za Paz.

Mais de 200 pessoas compare-
ceram à Casa Rosada com esse
objetivo e uma delegação foi re-
cebida pelo presidente -Lonardi, ao
qual foi entregue o memorial. Os
demais aguardaram em frente ao
edifício.

O memorial recorda que já se
havia pedido previamente ao che-
ís do governo a restituição de "La
Prensa" e acrescenta:

"Com profunda paixão argentl-
na, vimos agora reiterar aquele pe-
dldo porque entendemos que o
processo de devolução de "LaPren-
sa", que acreditamos é umaie
conseqüência imediata da revolu-
ção, está demorando".

Diz, em sçguida, que "isto preo-
cupa e causa angústia a todos os
sstores de opinião do país".

Mais adiante o memorial diz que"declaramos que não consideramos
compatível com as reivindicações
proclamadas pela recente revolu-
ção nem com o gozo da liberdade
de imprensa o fato de ainda con-
tlnuar em funcionamento um jor-
nal que, desde seu aparecimento,
há 4 anos,, esteve freqüentemente
a serviço dos interesses subalter-

do peronismo. Esboça-se a amea
ça de uma greve geral de caráter
político. O "Movimento em prol do
Sindicalismo Livre", que c hostil
à CGT, publicou ontem à noite um
manifesto em que faz uma adver
tência aos trabalhadores e ao go
vêrno contra "as manobras ten,
dentes a criar a confusão entre as
massas operárias com o objetivo
de arrastá-las a uma greve geral
e favorecer a criação de partidos
neo-peronlstas". Por outro lado,

a elevação dos preços de certos
artigos e mercadorias resultante da
desvalorização do peso argentino e
anunciadora do sensível encareci-
mento do custo da vida, provocou
descontentamento em amplas ca-
madas da população. Finalmente,
apesar de não ter sido mantida, a
prisão efetuada ontem do ex-mi-

,nistro do Exterior, Juan Bramuglia
'c de três outras personalidades
que depois de terem ocupado fun-
ções de governo nos primeiros anos
do regime Perón eram considera-
das adversários pessoais do- ex-di-
tador, traiu certas preocupações.
Parece realmente que existem vín-
culos entre essas prisões e os ru-
mores a respeito de eventuais pro-
jctos subversivos. (F.P.).

não mudar de rumo e afirma con
tar com a força e a decisão neces
sárias para impedir que outrem o
faça. "O império do direito — afir-
ma Lonardi — como síntese de
doutrina revolucionária, não cons-
titul mera fórmula frivolamente
manifestada c sim o fruto e a con-
vlcção de toda a minha vida".
(F.P.).

DECLRAÇAO DO PSD
ARGENTINO

DEZ DE 1SOVEMBRO

LOTT RETIRA-SE ENGRANDECIDO

O CAFÉ' NA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 10. Em face do
descontentamento provocado pelo
grande aumento no preço do café

nos do governo deposto, injuriou ala varejo, a Federação Argentina
opinião pública e se desinteressou
dos problemas e das inquietações
da apinião pública

Não obstante tudo isso, continua
aparecendo aberta e inadmissível-
mente com a usurpação de um no-
me e de uma situação moral e fí-
sica que foram produto exclusivo
do esforço de nossa instituição jor-
nallstica c de devota consagração
deste pessoal aos princípios por ela
proclamados.

Esperamos, assim, que se ponha
fim a esse estado de coisas e se
dê inicio à recuperação de "La
Prensa" por seus legítimos donos".
(U.P.).

NOVO MINISTRO DA GUERRA

BUENOS AIRES, 10. O minis-
tro do Exército, general Arturo
Ossorio Araria, íoi saudado pelas
guarnições de Buenos Aires, hoje,
ao chegar ao Ministério da Guer-
ra, a fim de assumir o cargo on-
tem deixado vago pelo general
Leon Bengoa.

Em sua carta de demissão, o ge-neral * •

das Indústrias de Café c Chá de
cldiu manter o preço anterior até
o esgotamento total das reservas
existentes. Aquele aumento, que
correspondia a noventa por cen-
to, havia sido determinado pela ci-
tada Federação para cobrir as des-
pesas com as futuras aquisições do
produto, aumentado na proporção
dos novos tipos de câmbio. Por ou-
tro lado o governo tomou medidas
tendentes a impedir as especula-
ções com o artigo. Em Córdoba fo-
ram fechadas quatorze casas co-
merciais e detidos os seus proprie-
tários. (F.P.).

AS NOTAS

BUENOS AIRES, 10. Foram pu-
blicadas as notas trocadas entre
Lonardi e o gen. Bengoa. Declarou
Bengoa em sua nota que novo ru-
mo, diferente da posição do go,
vêrno manifestada pelo primeiro
magistrado em discurso na Praça
de Mayo ao asumir o governo, por
menor que seja essa alteração po-
dera significar a divisão ifc forças
imprescindíveis para manutenção

,,nllwnIennBS 
declarou "Estou da união e da solidariedade, evi-

__ n line„w_ 
Q?' excetuando-se tando-se ao pais situações que po-

2mS. $1 
Sl qVe devem ser pu- feriam ser perigosas. Expressa

Z 
'J'T 

E.16"" 
" 

(t0lPrà11- Bene°a a col"icção de que, salvo
-Li£ „S« Í8S C sentimentos|no easo de delinqüentes que devemalheios, a fim de se curar os ódios' . . .' <
inspirados pelo regime deposto .

Pedindo ao general Lonardi que
ponderasse sobre esse fato. o ge-neral Bengoa lembrou o discurso
de posse do presidente provisório,
no qual foi prometida a tolerân-
cia.

ser castigados, impõe-se a toleràn-
cia para as "idéias e sentimentos
que não sejam os nossos", única
forma de trazer à República o es-
quecimento de ódios semeados pe-Ia ditadura. Assinala Bengoa que
em reuniões com o presidente e o
vice-presidente havia manifesta-

do a sua opinião quanto à forma
de encarar-se alguns problemas
gerais, especialmente sindicais, á

Em resposta, o general Lonardi
disse que se ateria à política pro-clamada no discurso de posse

?iCerSes1CÍ°frarP,'?0de 
have-1P>™ dé soluçòes-pacilicãs e. de-vicissituües, fiaquezas e mesmo.pois de solicitar ao .residente acontradições aparentes". Disso ain- consideração das idéias já expôs-

o. lio Edeme: 
Slnt0-me tran- tas apresenta, na no . ara ifica-quilo uma vez que meu trabalho ção da renúncia apresentada ver-

mL!°Í 
mP°St° 

lcl° povo e exér- balmente para voltar á vida pr va-oito. vitoriosos. Estou resolvido a da. O presidente Lonardi declara
«rtoTSr «S Tr?.^85*0 c<™ sua -WSsta concordar com"certo dc ter força suficiente e de- convicção do general Bengoa de
^?.&™ ZZ&W*.**!*** pos- que não se deveria mudar de iumo

BUENOS AIRES. 10. O novo
Partido Social Democrata, recen
temente constituído, publicou uma
declaração com os postulados da
sua ação futura, na qual salienta
principalmente que o partido, man
têm a liberdade política deixando
à margem as esquerdas liberais,
maçônicas ou marxistas, bem co-
mo as direitas ditatoriais ou tota-
litárias. "Trabalhamos — acentua
a declaração — por uma paz justa
no mundo, claramente definida em
nossa aspiração de adesão nacio-
nal à causa da liberdade, de acôr-
do com o ensinamento cristão".
Afirma a declaração que a ausèn-
cia de uma força política capaz
realmente dc servir aos interesses
da nação exige a criação de um
partido novo, sem contradições in-
ternas de doutrina e sem equivo-
vos. Acrescenta que o Partido So-
ciai Democrata surge como organi-
zação dinâmica do povo em luta
e conclui afirmando que combate-
rá com firmeza os erros dos parti
dos e do governo.

Assina ,a declaração, entre ou-
trás pessoas, Juan Luis Alvarado,
secretário nacional. Esse dirigen-
te ocupou o cargo de governador
da província de San Juan duran
te o regime deposto e passou para
a oposição integrando a União Fe
deral Democrata Cristã, recente-
mente dissolvida. (F.P.).

O CASO DO CONGRESSO ANTI-
COMUNISTA DO RIO DE

JANEIRO

BUENOS AIRES, 10. O jorna-
lista e escritor Helvio Botana fns-
taurou processo penal contra o di-
retor do jornal "Clarin", doutor
Roberto Noble e contra o doutor
Andres de Cicco por calúnias e In-
Júrias. Baseia-se a ação em artl-
go publicado pelo jornal sob o ti-
tulo "Perón enviou uma turma ao
congresso anticomunista do Rio de
Janeiro para torcer as suas deci-
sões". O artigo indicava como de-
legados o comandante Guillermo
Solvoyra, Dante Viel e Helvio Bo-
tana. O querelante pede a pena
máxima dos delitos atribuídos o a
indenização de perdas e danos de
um milhão dc pesos tia parte do
doutor Noble. Quanto ao doutor
Cicco pede apenas a indenização
de um peso. (F.P,),
CRIADA NA ARGENTINA UMA

JUNTA CONSULTIVA
MULTIPARTIDARIA

(Continuação da 1.» página)
sou o pára-lama de um automó-
vel particular que sc encontrava
estacionado no passeio em frente
aquela residência. Com o barulho
saíram várias pessoas da casa doministro, as quais palestrarampor algum tempo com os policiais.Numero da licença do jipe da Po-licia Militar: 9-37-09; número doautomóvel danificado: 12-42-37.

Instantes depois saía da casado general Fiúza a autoridade
militar referida, que o policia-mento não permitiu que nos apro-ximassemos para uma identiifca-

çao mais segura. Essa autoridade,acompanhada por numerosas pes-soas, entrou, com sua comitiva,num carro oficial (um automóveldo Ministério da Guerra); e par-tiram logo em seguida.
Na casa do novo ministro dav-uerra informaram-nos que nãose tratava de nenhuma alta auto-ndade, mas apenas de "oficiais li-

gadoS ao general". Não nos per-mitiram dirigir-nos novamenteao sr. Fiuzn de Castro.— "O ministro não está emcondições rie fazer novas declara-coes ', disseram-nos. — "O quetinha a dizer já foi dito".

Não entraram de prontidão
Calma na Vila Militar e nenhuma

ordem especial para hoje
Em virtude da situação política, circularam, ontem, à noite,

noticias desencontradas sóbre o estado da tropa militar. Dizia-
se que todo o Exército estava de prontidão, o mesmo aconte-
cendo com a Marinha, a Aeronáutica e a Policia. Essas noticias
não foram confirmadas. Até o momento cm que encerrávamos os
trabalhos desta edição reinava absoluta calma nos meios mili-
tares. Não houve prontidão.

NOS QUARTÉIS MOTORIZADOS

A reportagem do Correio da Manhã deslocoü-se, à noite, paravários locais. Todos os setores militares foram cobertos. Um dosmais importantes era, de fato, o das forças blindadas. Tanques,carros dc assalto, jipes, caminhões e outros veículos estavam emsuas garagens sem guarnições. Nos quartéis, soldados montavam
guarda nos postos rotineiros.

CALMA NA VILA MILITAR

Por volta das 23 horas a reportagem chegou ao Quartel Ge-neral da 1.» Divisão de Infantaria, na Vila Militar. O oficial dedia que atendeu ao repórter não estava informado nem da de-missão do ministro da Guerra, nem da nomeação de seu subs-tituto, conforme declarou. Disse-nos que não havia ordem paraprontidão. Os corpos de tropa estavam guardados apenas jelolPlantões, sen nelas e guardas. O 1. Regimento de Infantariatinha pouca iluminação cm face do racionamento. 
xm*"*lar,a

LIVRE O TRANSITO DE VEÍCULOS

Na zona militar da Vila
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General Fiúza de Castro (à direita)Vim para unir o Exército, a Marinha e a Aeronáutica"

REUNIÃO DOS LÍDERES
PELA MADRUGADA

Do exame da situação política nacional resultou
a convocação extraordinária para hoje da

Câmara — Nota dos líderes

completamente livre o
carro da reportagem

trânsito e o estacionamento de veículos Odo Correio da Manhã esteve parado em frente no portão nrineipai do Regimento Sampaio .-*--- ,,lln"
destino. De

não recebeu ordem para s«_iiir
táxis e imJLV v qUan"° subiam P à"''''"" '"•¦•'••s' caminhões,taxis e lotações. No percurso entre Deotloro e Mia Mililar nãôhavia patrulhas. Tudo normal, portanto. "a0

NENHUMA ORDEM ESPECIAL PARA HOJE

rotina. 
^ ""^ ^^^ Serã° "¦"»--* «s cx.rcíets di

NA MARINHA E NA AERONÁUTICA

Às 2 horas da madrugada,
recebemos a seguinte nota:"Os lideres do PSD. PTB,
PR, PSP, PRP, PST e do
PTN, na Câmara dos Depu-
tados, reunidos esta madru-
gada para tomar conheci-
mento da evolução da situa-
ção política nacional nas úl-
Umas horas deliberaram,
tendo em vista o vulto da
responsabilidade do Poder
Legislativo na preservação
das instituições democráticas,
solicitar ao presidente em
exercício da Câmara, depu-
tado Flores da Cunha, n
imediata convocação dc uma
sessão extraordinária desla
Casa do Congresso,

Esta reunião tem por ob-
jeto o exame da emergência
nacional e a adoção das prn-
vidèncias que se impõem ao
Parlamento na guarda e de-
fesa da Constituição e do re-
gime.

O deputado Flores da
Cunha acedeu à solicitação
dos líderes e convocou os srs.
deputados a se reunirem, ex-
traordinàriamente, às 10 ho-
ras do dia 11 de novembro,
hoje. para o fim indicado.
Os lideres das mencionadas
correntes partidárias encare-
cem n compareciinenlo a es-
ta reunião de todos os seus
representantes",

ACORDO
COMERCIAL
AMERICANO.
BRASILEIRO
PARA AQUISIÇÃO
DE TRIGO
Washington, ío _ Anuncia

um porta-voz da embaüada. bra-
slleira nesta capital que está para
ser assinado "a qualquer momen-
to" um acordo comercial entro o
Brasil e os Estados Unidos, pelo
uai o Brasil adquirirá excedentes
americanos de trigo e de farinha
de irlgn.

O alo da assinatura do acordo
será realizado no Rio de Janeiro,
talvez "hoje, amanha on na te»
mana que -em". O lmlnenti
acordo é feito rob a Lel 480, rrua
permite ii Venda dos" «cedentei
pelos preços correntes.

Disse ainda o porta-voz brasi-
leiro que a transação envolve qui-
nhrntas mil toneladas métricas do
trigo e setenta mil de farinha, pa-
gando o Brasil em cruzeiros seten-
ta por cento do total da compra,
à razão de setenta dólares por to-
nelada. Acrescentou, entretanto,
não poder garantir que essas
quantidades sejam definitivas, de
vez que ainda não recebeu comu-
nlcaçâo oficial da decisão final do
governo brasileiro.

fino dn Min stírln foi -„f _. ' "" a K«arda do edi-

Congresso Nacional de Hoteleiros
£»f^*yã|t*a_____f«así
Congresso Nacional de Hotelei- locado,- com o novo inquilino,
inrr.w „rtlcu.lan_d° Para PeIas indenizações do -fundo rieloilalecei a Associação Bra- negócio" do locatário despeiado.

sa tentar modificá-lo". iRi.
LONARDI VENCE SUA

PRIMEIRA CRISE

BUENOS AIRES, 10. O govêr- jno provisório do general Eduardo!
Lonardi acaba de vencer a sua pri-.meira crise interna resultante das.
profundas divergências de pontosde vista surgidas entre o generalLeon Bengoa, ministro do Exerci-
to, e os outros membros do govêr-1no a respeito da ação governamen-1
tal. Essas divergências correspon-1
diam essencialmente à amplitude i
do expurgo no Exército. O generalBengoa, que fora reformado a pe-dido após o fracasso da revolta
militar de junho último, julgava(assevera-sei que o governo levava
muito longe os seus inquéritos.

Esse problema, apresentado for-malmente pelo general Bengoa no
transcurso J

para evitar perigos ao país. Acen-
tua que não sente inquietação al-
guma visto como está disposto a

BUENOS AIRES, 10. Criou-se
hoje oficialmente uma junta con-
sultiva constituída de vinte mem-
bros de todas os partidos políticos
cem exceção do peronista e do co-
munista. A junta não tem funções
administrativas, cabendo-lhe ape-
nas aconselhar o presidente Lonar-
di e outros lideres do governo em estados unidos - o nenartaquestões políticas de importância. m<*""> dc Estado norte-americano íe-Dirigindo-se aos membros da $uso" ° "vistn" de entrada nos Esta-
junta, na ocasião da posse solenei Unidos para nove especialistas

F. quando um fuzileiro naval monarma disparou, sem conseqüências.
tava uma metralhadora, a

Resenha Internacional
CHILE — A Câmara dos Deputadosaprovou o projeto que aumenta em35 <rr os vencimentos dos funciona-rios públicos, como compensação pelaalta do custo da vida.

CORÉIA — Os altos chefes mili-tares americanos no Extremo Oriente
publicaram mensagens em homena-
Sem aos homens e mulheres que ser-
viram nas forcas aliadas durante aguerra da Coréia.

da mesma, realizada no edifícioda Câmara dos Deputados, o vice-
presidente Isaac Rojas afirmou*O nosso governo não é governode facto" vulgar e não possuiambições políticas". (R).

Edifícios bonitos por fora
mal acabados por dentro
Severas críticas do governo russo aos arquitetos— Demitido o presidente da Academia Russa de

Arquitetura

russos de agricultura

Slleira da Indústria de Hoteis. com sede no Rio de Ja-neiro, a fim de que a referi-
ria entidade possa desenvolver Imaiores campanhas em defesa ídos interesses ria numerosa cias-se. A comissão rie atividades as-sociativas tio conclave aprovou
uma tese nesse sentido, recomen-dando aos sindicatos da classeem todo o Brasil, quo prestigiema entidade máxima da indústria
hoteleira, para que a mesma pos-sa melhor executar a sua tarefa
junto aos órgãos do Poder Pú-blico.

primeiros ministros da "Common-
wealth" será inaugurada em Londresa 27 de junho do próximo ano.

ITÁLIA — o chefe do governo,Antônio SegnJ, talvez, peça ao Parla-mento prorrogação de seus plenos po-deres relativos à reforma administra-tiva.

PERU — Reuniu-se. hoje. pela se-
gunda vez a comissão mista neruvlo- un- ,-¦.-•' ' "~
boliviana que estuda a construção da ' m como aos Institutos e
estrada rle ferro Puflo-Uqui c o apro-' voitamento comum por ambos os pai-'ses das águas do Lago Titicaca,

A comissão legislativa do VIIICongresso Nacional de Hoteleiros
aprovou, por unanimidade, a te-se apresentada pela bancada pau-"ista solicitando aos Porieres Pú

VITIMA DE COLAPSO
CARDÍACO

A mulher encontrada morta
no Ribeirão dos Guardas

ir a 6ssc país cmViageC dfcSdoV Co^° de Gue"'a

FILIPINAS - Os candidatos dopresidente Ramoil Magsavsav venciamem 7 das fl cadeiras do Senado emdisputa nas mais renhidas eleiçfie';realizadas no pois.
FRANÇA — \a Riviora Francesa seInsiste em que sir Wlnston Churchillpoderá se tornar em breve, residentepermanente desta ensolarada zona daícosta Iranresa.

| GrA-BRETA.VHA - Éden precisou,nos Comuns que a conferência dos

+ u conselho de Guerra, de acõr-,om a lei de segurança do interiorda Republica, condenou ao exílioGuillermo Carncro, Luis de Ia Fuentee Gonzalo Fernandez. acusados deconspiração e de atentados frustrados

RÚSSIA — o primeiro ministro daNaruega. Einar Germardgcn, chegou
a Moscou cm visita oficial.

SÃO SALVADOR — Verificou-se i
noite passada incêndio de
proporções que destruiu ns edifícios
onde estavam instaladas a Universida-
dc N"acionaI e a direção geral dof
Correio?,

RESPONSABILIZA 0 GENRO
PELO SUICÍDIO DA FILHA

BELO HORÍZOiVTE. 10 - Ficouesclarecido que a desconhecida en-contrada morta em Pará de Minas,sofreu colapso cardíaco às margensdo ribeirão dos Guardas e próximodo Ribeirão de Carioca, situada 17
quiiômctios adiante de Pará de Ml-nas. O encontro do corpo da mu-
lher fêz com que se levantasse ahipótese de stiicidio. ainda mais
que tinha amarrada as mãos. O le-,
gista Afonso Uchoa, que esteve em!cmPará de Minas, procedeu

COMÉRCIO TEUTO.
BRASILEIRO
BONN. 10. As exportações da

Alemanha Ocidental para o Bra-
sil cairam para 224 milhões d*
marcos, nos primeiros oito me-
.sc- de l!)õ5, em comparação com
389 milhões, no mesmo períodorie 1954, segundo informa o Mi-
nistério da Economia. As impor-
Uições cairam de 401 milhões de
marcos para 313 milhões, no mes-
mo período.

O Ministério desmentiu que o
estabelecimento do sistema de
pagamentos multilaterais íõsse
responsável pelo declínio da ex-
portação para o Brasil. Acres-
contou que é inevitável a redu-
ção do intercâmbio, a fim de que.-eja reduzido o déficit brasileiro.
A queria das importações alemãs
feitas rio Brasil foi atribuída em
grande parte a preços mais bai-
xos rio café e rio cacau de ou-
trás fontes. (R.).

desculpa.se W
O TRABALHISTA^

LONDRES, 10. O sr. Marcus
Lipton, membro trabalhista do
Parlamento Britânico, desculpou»
sc, hoje, por ter, em recentes de-
clarações, acusado o sr. Harold
Philby, ex-funcionário do Minis-
terio do Exterior, de ter advertido
Donald MacLean dc que clc se
achava sob suspeita e seria inter-
rogado pelos Serviços de Segu-
rança.

O sr. Lipton pediu à Câmara;
rios Comuns licença para retirai
suas acusações, as quais, disse, la«
montava profundamente.

Donald MacLean e Guy Bar.
gess, dois ex-funcionários do Mi-
nistério do Exterior* britânico,
desapareceram em 1951. Sabe-se
agora que eles eram espiões russos.

Terça-feira última, o sr. Philbv.

A Polícia
nlidade

se tratava de uma mendiga. quelestivCsempre era vista em Pará de Mi-
tia-. (Mio.

MOSCOU, 10. Uma decisão,
assinada pelo primeiro-secretárioda comissão central do Partido
Comunista, pelo marechal Bul-
ganiu, presidente do Conselho

I Lcni MC-Hci CapTíõT.
Essa decisão precisa

governo _o__?UhS5.enn 
reu"]i*0 

,rioIdestinada"ã 
'lutar contra os abu-

-í~!i__L ™„ -' °, centro das sos em matéria dc construção e
grcfl9"'^ se-[arquitetura", foi publicada on-gunaa o teiça-feiras e rie que pai-: ' *
tlciparam apenas os membros mi-litares do governo. Em desacordoa respeito desse ponto, notadamen-te com os outros ministros mi-mares, o general Bengoa decidiudemitir.se. O fato de ter assistidoi. cerimonia tia prestação de jura-mento do seu sucessor tenderia aconfirmai* a versão segundo a qualpermanece em bom entendimento
oom o presidente Lonardi e os seuscolegas de governo."O general Bengoa, geralmenteconsiderado uma rias mais fortes

Quando chegar a Moscou, to-marei conhecimento de todos osdetalhes das acusações que meíoram feitas, então poderei res-
ponder às perguntas dos corres-
pondentes estrangeiros ali" —
disse.

Vlasov foi entrevistado pelosWPPliTiif nn.ypsHhiilo fo HotelPlaza, quando partia para o por-to.
Interpelado sóbre o quetendia fazer depois, disse

um certonumero de medidas que tendem
a "melhorar de maneira radical
o trabalho da construção na Rús-
sia, e acarretam notadamente ademissão de três arquitetos -
chefes de Moscou — RylaUki,Poliakov c Boretzki — aos quaisé retirado o prêmio Stalin quereceberam pela construção de vá-j sar a Moscou, declarounos arranha-céus de Moscou, em "Sinto-me feliz de voltar à náparticular n i-mt-i r „...-. j„ >..:..,, i
kaya

Farei o que fazia antes de viraos Estados Unidos: trabalharei.
Estou certo de que iamais mefaltará trabalho".

Sobre como se sentia ao regres-

DECRETADA A PRISÃO
PREVENTIVA

de três padres da Igreja
Brasileira

JANTOS, W _ F0| d[,cretada apnsao preventiva dos três padresenvolvidos em graves irregularidades,
quando na direção do ¦¦Instituto So-ciai de Menores" e "Instituto _£c-

-__.L__.i- Massa. í-Bè-Atra-THémSÍ77! re-centemente fechados pelo delew-ido Ely Mourão. da delegacia de Po-
pre-i_ela\ Snn oles o-5 Padres BeneditoPereira Lima. Valdomiro Jacoh c

BELO HORIZONTE, W — Fale-ceu. no Hospital do Pronto Socor-ro. a domestica Expedita Silva quehavia tocado fogo ás vestes, O sr.Genesco da Silva ferroviário daR.M.W., pai de Expedita, declarou
na delegacia que

grandes |ÜfstiSo (Vian,a f6ra'Ia morte de sua
Sebastião infrigia maus trato
vem senhora, de
separar certa ocasião. Vendo que _mExpedita havia ateado fogo ás ves :

seu genro Se-

luncionario da Embaixada
sia, atestando que a mulher moí?._jBritânica cm Washington, desa-
em conseqüência de colapso. fiou o sr, Lipton a repetir fora da''ln"Vhendb.í.r.u.iCA,'ia^ '^ Comuns, onde éle não

e protegido pelos privilé-
gios parlamentares, as acusações
fie que éle. Philby, tinha adver-
tido c ajudado MacLean a fugir
do pais.

Segunda-feira, em debates na
Câmara sobre o caso MacLean-
Burges o sr, Harold Mac Milian,

Iministro rio Exterior, disse que
da | não havia motivos para se concluir

i*. Philbv tinha, em qual-

VULTOSO CONTRABANDO
APREENDIDO NA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 10 — Foram

apreendidos contrabandos no valor
responsável oe idc •oís mlJhões dc P""-5- O* fun-

fllhi Dli«¦ ntt: olonários aduaneiros detiveram umafillia Di-sc que pesSoa que conduzia por baixoJ°~;roLipn de/oito lingotpt; de ouro fino.quem chegou a se'com „ „eso total de dewito ""li". T"* "
quilos

SUDÃO — Ismail ei A.harl. prl-|'es' Sebastião não a socorreu, tu-
meiro minlHro do Sudáo, renunciou do indicando que desejavallvrar.se
hoje depois de seu governo ter sido,de 5Ua companheira. relógios dr ouro 411 medalha. dn„ I',derrotado na segunda leitura de seu A Policia instaurou o competente iradas para relógio 

"além 
de inúme-i ^ cstavam sendo observados —

projeto de lei orçamentária. inquérito. (Jf). !ros lápis e lapiseiras iF P (K 
')

outro passageiro, o sr. Bernard: quer época, traído os interesses daKliger. que chegou por via aérea ;r',í T),._,-.,i, • ,.com procedência de São Paulo, tra- eunlu ou avisado os dl-
ocultos entre objetos pessoais 6581 plomatas ricsaparccictos de que

o QUE VOCÊ DEVE SABER

o hotel Leningrads-
cava.

A mesma decisão critica seve-
personalidades do governo provisó-i 1"a"?eIUe a aca.demia russa de Ar-
rio, anunciou que "regressaria à^1"'6111". van..s
Tida privada*'. cessam 

,vnesmo „ .,,„,„_

Essa primeira crise.

tria".
Vlasov tem esposa è íilhos emMoscou. Disse que não recebeu

nenhuma comunicação oficialministérios c sobre o seu afastamento do car-•imesmo o comitê rie construção1 go. O governo russo o privoujunto ao Conselho rie Ministros. |também dos "Prêmios Stalin"
-«-.«u.-. aa., ¦»• ,-J ° Ts C.r,ltl,ca os arquitelos-chefes das que lhe haviam sido conferidosconsultas destes últimos dias entre;cidades de Gorki e Kharkov. c no passado. So tomou conhed-o presidente Lonardi c os princi- revela que os arquitetos e __..i- menío desses fatos?™., arou nepais chefes das forças armadas, se-|torios de estudos "se preocupam lo noticiário dos'rft brevemente seguida, acredita-se i muito com o aspecto exterior dasl

Lui?. Mário Vüaroel todos da lgre-
ja Católica Apostólica Brasileira masatualmente dela desligados. Todosos três já se encontram recolhidosao xadrez da cadeia pública local(M).

PRÊMIO WILLIAMSBURGO
PARA CHURCHILL

"Tributo a um estadista
moderno"

LONDRES

SQBMrfirmr CORAÇÃO
O que é a angina pectoris
O sopro no coração
Indigestão aguda...
Percentagens e conselhos

w

jornais. (U.P.)
de uma recomposição visando a re
forçar a coesão do governo em
torno de um programa resoluta-
mente democrático e liberal. Na
realidade, após uma experiência de
mês e meio, o general Lonardi,
partilhando nesse domínio da opi-
nião que prevalece nos principais
partidos democráticos, julgaria que

habitações, mas desprezam suasdisposições internas, e não dãobastante importância à melhoriado conforto e às condições dc re-sidencia".
Projetos de construção — tipo

para uso privado e público — de-vem ser elaborados até setem-
do de 1956, baseados "mais na* presença no governo de certos í experiência nacional do que naselementos excessivamente conser- experiência, estrangeiras". Es-

vadores e nacionalistas correspon- ses projetos serão examinados
rleria a um obstáculo à orientação
decisiva rio governo. Julgn-.sc nes-
sas condições que a recomposição
atingiria quatro Ministérios: o do'aos melhores.
Exterior, o do Interior, o ria Edu-1 _,„
cação e o rios Transportes cujos í REGRESSO DO PRESIDENTE
titulares são respectivamente os DA ACADEMIA RUSSA
senhores Mario Amadeo. Eduardo! DE ARQUITETURA
Bossu, Atilio Delloro Maini, todos
civis, e o general Juan Uranga.

Cogitar-se-ia de substituir o se-
cretário da.Imprensa e das Ativi-
dades Culturais, sr. Juan Goyene-
che. Segundo os observadores po

NOVA YORK, IO. O arquitetorusso Alexandre V. Vlasov rie-clarou-se hoje "feliz" ao regres-sar a Moscou para tomar conhe-cimento dos pormenores da suadestituição do cargo de presidên-
Hticos, a homogeneidade do govêr-' a Academia Russa de Arqui-
no provisório é tanto mais neces- v!'3,sária quando o governo deverá en ' vlasm

DIVORCIADO
O CAPITÃO
PETER CHURCHILL
LONDRES, 10. O romance de"Oriette" Sanson, cidadã britâni-ca que trabalhava com a Resis-tencia francesa e rie seu chefe, ocapitão Peter Moorland Churchill,!

por un,."instituto governamental I ST'^"í .42? _ Si S|
o Sornnn £ ,,i''c'm,os- cnt,'c _:_-"» casamento, em Londres, em J94Ko 50.000 rublos serão concedidos o romance termino, agora, con,"' ¦' ¦) um divórcio.

A sra. Oriette Churchill, de 43 ianos, titular d_ várias condeco-rações de guerra britânicas cfrancesas, nao fez nenhuma opo-sição ao pedido de divórcio apre-sentado por seu marido, alegando
adultério. O tribunal rie Londres
pronunciou um julgamento pro-visorio em favor do marido econdenou o complico rio

IB.N.S.) - Foi anun-
ciado om Williams.urgo, Virgínia |ssnBuc P«**a o músculo
que Sir Wlnston Churchill recebera'Por fõrçn rie uma artéria estreitacm Londres, no próximo mês deie esclorótica. Sobrevém quando

uma pessoa exerce esforço, obridezembro, uma campainha de arau-to. de prata, de uns trinta centí-metros de altura, com símbolo doPr viuo Williamsburgo, recenente cri-adn.
An mesmo tempo, e como partedessa distinção, será entregue a SirWlnston dez mil dólares. O Pré-mio Williasmsburgo tem como fina-hdarie relembrar ao mundo ¦¦que ho-lie em dia existem, como antigamen-

|te, fortes, empreendedores e elo-
quentes dirigentes".

v Ouve-se falar muito em anginajmalmente. Falo "geralmente" e,das afecções cardíacas podem ser
pectoris. Do que. se trata real- nfi°. "sempre'", 

porque existem tão vagos e mal definidos que um
mente? muitos sopros no coração que na- médico não se sentiria seguro'pa-

Ida significam. O sopro depende ... ¦
- Dores no peito provocadas por 

da , sua locnlizaÇão. intensidade.
 . . , , 

' 'T m"do Por quo e transmitido c ou-ium .suprimento inadequado de tros fatores. Assim, o simples fato . Há alguma base para a crênencaidiaco, _0 medico pressentir o sopro na- *
ria significa, pois êste sopro deve
rá ser qualificado, classificado
avaliado.

gando o coração a trabalhar com
suas próprias artérias, para suprir-
se de oxigênio. A dor geralmente
pnssa quando a pessoa fica em re-
pouso.

fc Qual a diferença entre angina
e ataque cardíaco?

CÉREBROS ELETRÔNICOS
"Tradutores" em vinte idiomas

rie 58 anos. membro
frentar uma situação delicada nos!? . 

uma dele2acão de de
planos político, social c econômi-lTTn?H
co, simultaneamente. Continua a

6ÓNU

— Possuem uma coisa em co-
muni: — o estreitamento das co
ronárlas, geralmente como resul
lado da artérioesclerose, a modali-
dade mais séria com que se apre-
senta a artérioesclerose. Na angl-
na. entretanto, o suprimento rie

. Depois de um exame completo,
poderá um médico declarar se o
paciente vai sofrer um ataque
cardíaco?

— Poucos ataques cardíacos são
previsíveis e nem todo sdiagnosti-
caveis. Consirieremos êste termo —
riiagno.sticável — no campo das"| moléstias cardíacas. A ênfase é im-
portante, pois ocorrem coágulos em
algumas artérias do coração que
jamais produzem sintomas qu;
permitam interpretação do medi-
co. Aliás, somente em 1920 a ex-

LONDR. U1 ,s£r£'c\cmíw£.p vhRKqj sangue pela artéria afetada nao press&0 "trombose das coronárias*uunures (B.N.S.) -.. o dr. a. cessa completamente, fazendo ape-
clarou" _'..- _Í°LÍ_ 

'aborato_ i(V dl* nas com que o coração não possa¦mimi que u experiências de tra- suportar muito esfôrç0 No ^.^
cardíaco o sangue fica completa-
mente impossibilitado de circular
pela artéria afetada. A angina pro-feitas tra-!duz desconforto geral e é uma ad-

médico
ra concluir pela ocorrência de
ataque cardíaco.

popular que um terceiro ataque
cardíaco seja fatal?

— Isto é folclore. Algumas pes-sons sobrevivem à meia dúzia de
ataques cardíacos.

. O indivíduo que sofre um ata-
que cardíaco poderá regressar i
vida normal?

O DR. WATT
E A AMEAÇA
DO CORAÇÃO

James- Watt, de 44 anosdc idade, é o diretor do Na-tional Heart Institute orga-
núaçÃ. mantida pelo Servi-
ço de Saúda Pública dos Es~tados Uni-
dos, posto
que ocupa
desde 1952.
Gradua-
rio por John
Hopkins, o

dr. Watten-
trou para o
serviço do
Governo em
1938, rieco-

laudo sim míeira carreia à
pesquisa de problemas liga-
dos à saúde pública. Além doseu trabalho nos problemasdo coração, o dr. Watt vemse interessando pelos malesdo intestino, disíingutndo-se
em pesquisas efetuadas nosEstados Unidos e no çxte-rtor. t membro fundador daAssociação Americana deMedicina Preventiva.

duçüo de línguas estrangeiras parao inglês, por njeiti • dc máquinascomputadoras eletrônicas progcdl -
ram tanto que, dentro de um voeabulário limitado, foram
duçôes Intelegiveis de

caiu em uso geral. E. no entanto,
muitas pessoas morriam desse mal
anteriormente.

%. E como classificavam essas mor-
tes?

Com os mais variados termos

— A experiência mostra que num
grupo de vítimas de ataques car-diacos. certo número pereceu, ou-jtro apenas recuperou-se c outro guem pela freqüência Com que
™nUtagenVaDaSreentesqUaÍ5qUer ^' ücornT osmales «térioesclerótl-vantagens aparentes. |COSi a hipertensão e o reumatismo
:!< Kntâo, aparentemente, um ho-

mem não deve ser riscado do
mapa apenas por haver sido vi-tima de um ataque cardíaco?

— Absolutamente. Trabalhos
dignas de registro têm sido feitos
por muitos homens que sobrevive-
ram a afecções cardíacas.

ü arqui-l titular'do "Distinguisheri Servfceln dr 
'jwiTC- • ' a«ese_nt_u dôr.nissos enviada aos Estados Order", a mais alta distinção m-Uxtí: ^h0 amanho3 do Zc^oné"'cardíacoPaia estudar os métodos;litar inglesa, e da Cru/, rie Guer- rio que pode sèr acumulado na má-1dure hora. a fio.

* Qual a percentagem de recupe-
ração após nm ataque cardíaco?

ri- nu pagamento das domZTZ^un^llr^^ ataque car.
rio processo ciusive árabe e t*™* 

moms*- diaco atinge o músculo do cora- "Indigestão aguda" era o mais coO capitão Churchill, de 46 anos, | -o fato,- importante"' acrescentou _!0, Ambos sáo acompanhados de mum entre eles. se bem oue esla. no ataone! r-„_,i„„ „ ,— Considerando tôdas as moda
gente ndades rie afecções cardíacas

manifestar-se viva efervescência'.— ;í, • . constiuçao, laloujra dn França, è atualmente con-|^ulna ?m nestão. e até aqui
nos círculos sindicais, que estão!r,?.oi= » ,, as' .tm'és de inter- ferencista. O casal nâo tem fi- téc"',c_ ¦ sc ,6m limitado a un
profundamente divididos depois Ino "Queen Elizabeth 

" ombarcar|lhos- '11:'s a sr;i ™»*'M" t-lcabu!ári0 dc ^"

bem que esla. no ntaque,
seja muito mais severa e . Isto significa

ra. Churchill tem.
dr. queria do precedente regime so á Rússia, com ns demais memmas ainda contem numerosos fiéis'bros da deieearSo

de regres-|três filhas rie sou casamento com
Sanson, desfeito em 1931,

vo- jj< O que é o sõprn?rie 1.000 p3|a-'
for restrito

o sr
(F.P

O
).

por exemplo, á física nuclear '" lJ soPro e um som fora do
|uma ho? tradução ao pé da letra |comum, geralmente produzido porpode ser ieita, uma válvula que funciona anor-

que
ria que

no
a média
primeiro

po-
de so-
ataque

que muita
pensa ler sofrido uma sé-1 de-se dizer
perturbação estomacal, na brevlvência

realidade, pode haver sofrido umlatinge 80'r.
ataque cardíaco benigno?

* Quais as principal* modalidades
de afec^e. cardíacas? hü^on, USA^Çopyrighí <Ja üse d_rtin-s. jNcws PubiTEhins .Corr)...

— Não colocaria o problema des-sa maneira. Diria que oa srntomas

cardíaco.

. Qual a mais perigosa? \

— A que causa maior númerode mortes e provoca a lnvalldezem larga escala é a aíecção arte-rioesclerótica, que portanto, podeser considerada como à mais ne-rigosa. r
Leia amanhã a parte finaldo depoimento do dr. Watt,com novas c interessante, re-vedações sôbrc a progressãonas afecções eardiueas nosEstados Unidos e no mundo.

(Transcrito do "U. S, New.& World Report". semanário in-dependente, publicado em Was-
— Três modalidades



10

NAS COMISSÕES DA CÂMARA

EM DEBATES A ORDEM
DOS JORNALISTAS

CORREIO DA MANHA, S^rta-f.},.,, U ie Novembro «_e IMS

Examinadas as emendas ao projeto de aumento
de vencimentos dos militares — Cresce

a Petrobrás e Novo Olinda marca passo

FORÇA FEDERAL PARA GARAN-'
TIR ELEIÇÕES NUM MUNICÍPIO

MARANHENSE
Em «ini scssíio de ontem, o Tribu-

nal Superior Eleitoral, tendo em Tista
a comunicação que lhe foi feita pelo'ministro dn Guerra, transmitindo o
pedido de força federal formulado'
pelo Tribunal do Maranhão para ga-rantlr as eleiçõesas eleições que se realizado,
no próximo domingo. 13 do corrente,1
no município de Mlrador, naquele Es-j MILWEUKEE, 10. O senador
tado, resolreu autorizar o envio da! Alexander Wiley, influente mem-força solicitada. jbro da Comissão de Relações Ex-a propósito, o ministro Luiz Gal-:teriores rio Senado, declarou aqui

O sr Abanar Bastos an<_>* rf_»ir_!_,,.i0«._>«__, _ .. , IlotU env'°" a° general Teixeira Lott, categoricamente que o presidente
dar parecer a , om ie o rie lei ?«_ _J2St_ '_?eEM° uà S°be 0minUt™ <*a G-»™. ° «^.inte oficio Eisenhower "será indicado como
«no Íh=Vn..&m r\™ t«™.h._^*el 'en^.mento do '"balho da com-, "Senhor Ministro. Icandidato à reeleição, na con-queotoa Ordem dos Jornalistas panhia que prepara técnicos, im- Tenho a honra de comunicar . vençao republicana dó próx"mo;potia implementos e aumenta os Voasa Exceif-ncia que este Tribunal'ar'0, que o aceitará."

SEUS VeClirSOS de tal mnrin nn_> P-- SunMnr K_A_t_-_*_-n_ ___»_ **<_.-____ _____._. ¦ D .Annrlnr cn i_iet,

EISENHOWER SERIA
candidato à reeleição

O senador Wiley declara que "lke" sem' indicado
na Convenção Republicana

1.° Caderno

do Brasil, resolveu pedir ao pre-
sidente da Câmara audiência de
diversos órgãos interessados na
criação da referiria ordem. A
Comissão de Justiça aceitou o
requerimento do representante
paulista, concordando em que

seus recursos de tal modo que es-
pera perfurar 15 ou mais poçospor mês. Isso é muito alvissarei-ro se se tiver em vista que atéagora nosso rendimento por po-ço perfurado é realmente extra!__.__..-..., _..* ., *.... H_,„, ,hu yt-iumuu e íeaimeme exira-em lace da repercussão que terá; ordinário, pois em cada 5 poçosn pronunciamento daquele órgão somente um é improdutivo en-técnico, por tratar-se de maté-|quanto que o rendimento mun-dial é da ordem de 3 para 1.ria que atinge ponderáveis inte-

rêsses de uma classe que tem por
missão orientar a opinião públi-
ca, seria conveniente sustar por
60 dias o seu exame até que fi-
que 'completamente esclarecidos,
pelo debate, os verdadeiros ob
jetivos e o real alcance '
posição. Deverão partL,F„. v.„
debate a Federação Nacional dos
Jornalistas Profissionais, a Asso-
ciação Brasileira rie Imprensa, o
Sindicato dos Proprietários de
Jornais, a Associação Profissio-
nal dos Jornalistas Liberais do
Rio de Janeiro.

Para êsse fim serão remetidas
cópias do projeto a essas enlida-
des, em todo o território ria Fe-
deração, com o prazo rie 40 dias
para que remetam suas respos-
tas.

Na mesma comissão foi apro-
vado parecer do sr. Lourival de
Almeida, favorável ao projeto
de lei que estabelece prisão es-
pecial para trabalhadores no
exercício de representação pro-fissional ou em cargo de admi-
nistração de Sindicato.

Do sr. Rondon Pacheco mere-
ceu aceitação o parecer favorá-
vel ao projeto de lei que acres-
centa dispositivo à Lei Orgânica
do Distrito Federal, facultando - -¦-- * ¦¦
o arrendamento rie glebas rurais aprovar a adesão do Brasil à Or-
por parte do Poder Municipal. Kanização de Cooperação Comer-

Por íim íoi aprovado parecer c*a*' com secie em Genebra. Fi-
do sr. Lourival de Almeida fa '""

rantia das eleições que se realizarão
no dia 13 do corrente, no município
de Mlrador, naquele Estado.

Aproveito a oportunidade para apre-
Quanto a Nova Olinda decla-!"nt"' * V°T Elt<-elén<:la protesto*

rou que, não sendo aquele poeo|de 
c°n"rte""-,''° e "lt0 apr-êf0'"

surgente, faz-se mister a instala-
ção de uma bomba para levan-
tar à superfície o líquido. Essa
bomba já está a caminho da

Superior Eleitoral, em sessío desta' , ° senador se afastou do texto
data, tomando conhecimento da co-joe discurso escrito, pronunciado
munlcflçfto do sr. comandante do 24.°! perante reunião do Clube Repu-
Batalhão de Caçadores, em Sâo Luiz' blicano daqui, para
MaranhAo. — resolveu autorizar g! prognóstico. (R.).
concessfto de força federal para a ga-

fazer êsse

DECLARAÇÕES DE WAYNE
MORSE

WASHINGTON, 10. O sena-dor Wayne Morse, democrata doOregon. disse hoje que acredita
que os republicanos farão umapelo ao presidente Eisenhower
para que se candidate a um novo período presidencial.

Morse declarou que espera que

MESA REDONDA SÔBRE
"-".'" """ bomba já está a caminho ria CIÊNCIAS SOCIAIS .„._-._..__ ,..,.,-,«al,_,_,,.

.icíK Sô_.ta; ^end0 ser instala^ealiza<ão nesta Capital sob o p fe» HJSTr
""^ d°S CARAGUATATUBA 

^^ * UNESC0 ******** 
^ ** **

| Sob o patrocínio da UNESCO

&_i_ffâ_w*££?£%£_S«SásS SI™™ tn - «,-«• -
concluir o seu depoimento _____ £tuíto dSí ZrZT_?l«Nd uma emenda constitucio
que o despacho do ministro da h0'u a__üJ_ . ,?« imi«-S 

" "a que reclLler l,ma elei(-'ão esPe"
Agricultura, aprovando o plano des sul-americana. H^SinH,? «S cW-5". presidência quando o
de regeneração do rio. não im- ^'LhÍ. «,l~l a d-evendo ser presidente deixasse o poder du-
plica em autorizar o desvio das\t_°\f_? *Í^S_tÇ__2_r«a_S5°" f°"CeÍ i'ante a pi'imeira metade dos seus
águas para Caragualatuba e nor1 " ^S • lnstaIa,.a" rie cursos deU anos de mandato.
isso na., colide com o d^cZl^t^â?5 df™. _^__*k\ ¥lM0U ^a 0t'aSÍS° que Ei"
do presidente da República ^aiticipaiao da mesa-redonda senhower nao deseja concorrer àv u q,i «epuonca. jespecialistas de riez nações do reeleição. Disse, a seguir, acre-

Icontinente. Iditar que alguns republicanos de-
i 

--.,-_.. 
^-- — (-• ^.-<%___i.. uuw , i.íiui UC-claraçao foi feita pouco depois

que o presidente da Comissão Na-
cional do Partido Democrata,
Paul Butler, disse que estava des-
confiado das atitudes de alguns
republicanos.

Falando ontem aos jornalistas,i Butler disse que o Congresso do

TARIFAS ADUANEIRAS

Na Comissão de Diplomacia osr. Hugo Napoleão leu voto em
separado ao projeto que autoriza
o Poder Executivo a assinar eaplicar o acordo de Tarifas'
Aduaneiras e rie Comércio e a'

cou resolvido que se mandasse
publicar o referido voto e se rie-
batesse a matéria na, próximareunião.

¦¦¦ ,— vice-
presidente Richard Nixon e o co- im,:„,.,•„ u " 

.-_  
ç_n Dii-rn m .ct a. I mandante John Eisenhower fi- 

maiona absoluta e nele estava o".--¦ íPfA0 PALÍ*0' 10 (S*LA-.) —.aumento rie produtividade, irri- lho do presidente c seu ajudante PaJecer' da Comissão. Quer dizer,
Foi aprovado também parecer;Esta ser-a° posto em execução no gação e drenagem conservação1 de ordens tudo Qllanto estava em conflito

favorável do sr. Georges Galvão, Vale do Paraíba, nesta Estado, na do solo e da água. mecanização! Fa''á o percurso através da ea-ií:'-01_ ° texto por ela apresentado,
a mensagem presidencial de ra- zona de um dos seus afluentes,) agrícola e economia domestica uital em companhia de sua espô- ítlnn. Parecer contrario; tudo
tificaçaodo Tratado de Amiza-|o no Una, um programa de tra- aplicada ã agricultura ?a' tomando-se todas as nrecau-í ?u.0. s,e ,coniubstanciava no
rip Pnmóvnift a. XTaitANinÃM a»í._ I U-_H._-_.. f_(__»___>a__ -.-._-._...mm-, j __.„_._J___. t 

' "

Para o êxito do empreendimen-
to, o Escritório Técnico de Agri-
cultura dispôs-se a concorrer com

uiicaçao _ ao iraiaao ae Amiza-j" no una, um programa ae tra-
de. Comércio e Navegação entrej balho.. técnicos compreendendo
o Brasil e o Líbano. ! assistência aos lavradores, para

vorável ao projeto de lei quedispõe sôbre consignação em fô-
lha de pagamento e gratificação
sdicional por tempo ae serviço.
AUMENTO DE VENCIMENTOS

DE MILITARES

A Comissão de Segurança Na-
cional debateu durante toda a
tarde o parecer do sr. Wilson
Fadul, ao projeto e às emendas
da proposição que aumenta osvencimentos dos servidores mili- I
tares da União.

Foram examinadas 17 emen-'das,_entre as quais mereceu apro-]
«_£?]?_, ,.al.m jde °)Jtl"_?s* a Quei Na reunião de ontem rio pie-lia rie produtos horlicolas, o pie
f __.tJ_ a* _,"fant,. doze meses nario da COFAP foi lida u'a cai- nário, conforme propõe o repre
» ÇSESSSsí _P'^i111^*30 da lei.,ta da Cia. Cantareira em que sentante do Comércio
S_5f _ mfj?____íi!fn 3S vaní,a- Propõe o resgate do empréstimo em parte o pedido dos
Lies a ___.?«_, u_ -S ml1'" 5ue fizera ao órgSo controlador!tas de leite, concedendo-lhes o
S.!s.MeTma4cSn1^ de 20 centavos por li-
nária a fim de __3?m,„. ò J 2-00 ?U cruzeiros e sob a condi- tro. em vez de cinqüenta, como
me do pa«cer 6 Tâ° de Sel' íeita pela COFAP pleiteavam. Também foi au-

Aliás também em sessão extra- ui____eVnao "°S P'"e.°B daS, paS" *?el.ltado em 20 centavos o preço
ordinári? deverão reunir-s _. Bf • , aSS_lnt° f°' P?uU' a0
comissões de Educação e de Eco-íf01*Jecimen'.. dos conselheiros,
nomia. Esta para ultimar a V-ta- ° preBlden,e declarado que
Çáo do projeto que cria o Mini. :° mesmo' Juntamente com o rea-
.a.:. _,_'^..:_. Hut Ula ojvnnis- Ijustamento das tarifas rio gás. se

Programa de recuperação
do Vale do Paraíba

Trabalhos em execução na zona do rio Una,
no Estado de São Paulo

sejam que o presidente encabe-ce uma chapa em 1956, ficandoentendido que êle poderia re-nunciar ao posto em favor do vi-ce-presiriente, se eleito.
Butler afirmou que sabe queEisenhower não deseja participarde tal plano.
Comentando essa afirmação,

um alto membro do Partido Re-
publicano disse que o presiden-lc Eisenhower nunca se sujeita-ria a uni subterfúgio dessa na-tureza. (U.P.).
ADLAI STEVENSÓN CANDI-

DATO?
WASHINGTON, 10— "Minha

decisão está tomada e a anun-ciarei na próxima terça-feira ànoite, em Chicago", declarou aodesembarcar do avião, nesta ca-
pitai, Adiai Stevensón. cândida-
to presidencial do Partido Demo-
crata em 1952 e a quem se atri-bui q intuito de apresentar a suacandidatura para a eleição pre-sidencial de 1956.

Dêsse modo, Stevensón práti-ramente confirmou que a sua can-
didatura será anunciada, desta
vez'oficialmente, durante um ian-lar rie militantes democratas, a15 du corrente.

Interrogado sóbre seus proie-tos nesta capital, o sr. Stevén-
son disse que se limitaria a al-moçar com seu "velho amigo"1Dean Aeheson, ex-secretário deEslario democrata.

Stevensón irá amanhã a Char-lottesville, na Virgínia, onde pro-nunciará um discurso por moti-vo do centenário de nascimento
do presidente Woodrow Wilson.
(F.P.).

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusüo da Altlma página)

palácio dos Campos Eliseos, onde lhe
apresentou cumprimentos pela soa
aluaçüo na Câmara Municipal, com-
batendo, <_mt.or,. sem resultado, a
majoração dos subsídios dos edis pau-
ligtftnog,

PUNIÇÃO PARA OS FALTOSOS

FORTALEZA, 10. (M.l. Em obedl-
êncla As severas determinações do]Academia de São Tomás dpTribunal Regional Eleitoral, os car- Aquino, Seção de Ciências Júri-

No Tribunal Superior Eleitoral
.Abrindo os trabalhos da ses-sao de ontem do Tribunal Supe-nor Eleitoral, seu presidente, mi-nistro Luiz Gallotti, propôs, e foiunanimemente aprovado um votode regozijo pela concessão, pelaSanta Se, ao sr. Haroldo Vala-dao, .iuiz daquela alia Corte, dodiploma de membro da Pontifícia

tòvios eleitorais de Fortaleza punlrfio,
rigorosamente, os membros de mesas
receptoras que nâo compareceram as
steções eleitorais, bem como, aos
que nSo cumpriram o direito de voto."O Correio do Ceará", vespertino dos"Diários Associados", publicou uma
lista dos eleitores faltosos.

clicas e Econômicas, distinção essa da mais alta expressão.
Associaram-se a essa manifestaçao os srs. Plínio Travassos,

procurador'geral da República eDano Cardoso, em nome dos par-tidos políticos credenciados juntoao T. S. E.

NA CÂMARA DOS...

O REGRESSO DE
EISENHOWER

WASHINGTON. 10. O presi-riente Eisenhower está pronto pa-ra regressar à capital.
O chefe de Estado é esperadorie Denver amanhã às 20 horas

aproximadamente. Será acolhi-rio ao descer do avião pelo

(Conclusão da última página)

tudo preliminar. A subcomissão
do Poder Legislativo da qual fa-zia parte o nobre deputado Flõ-
res da Cunha, deu parecer apro-
vando no que diz respeito à pala-vra "absoluta". Veio êste parecerda subcomissão para a Grande
Comissão. Esta é que tinha voz
no capitulo porque as subcomis-
soes eram órgãos informativos in-
ternos da Grande Comissão; não
davam pareceres, eram órgãos de
esludo. Pois bem a Grande Co-
missão não aceitou ésse parecer
que veio da subcomissão do Po-
der Executivo, primeiro porque lho 

"'encaminhou 
outra proposi-tinha outro ponto de vista e se- çâo, alterando a legislação pe-gundo porque nao havia modo de nal brasileira, para que se én-resolver o problema, porque in- trosem os institutos ria libercla-troduzir no texto as palavras de provisória e da suspensãomaioria absoluta" sem dar as condicional da pena ou "sursis"

conseqüências, sem acrescentar! Justificando essa proposição,aproveitou o ensejo o sr. Broca
Filho para encaminhar outro
projeto, em que preeeitua regras
racionais para a legis.açâo sò-
bre assuntos técnicos e especi-

nos, seria entregue no exporta-
dor, pela taxa do cambio livre.Por exemplo: os cafés até o ti-
po 4, são vendidos a 53 clóla-
res a saca. Aqueles tipo Rio, 7,a 40 dólare.-,._.m ambos os ca-
sos, os 40 dólares seriam entre-
gues ao cambio oficial e os 13
dólares restantes seriam pagosaos exportadores pelo cambio
livre.

DOIS PROJETOS
Apresentou o sr. Plínio Ribei-

1*0 um projeto de lei, criando
uma colônia agrícola cm Mon-
tes Claros, no Estado de Minas
Gerais, enquanto o sr. Broca Fi

Usou da palavra, a seguir, oprofessor Haroldo Valadão, queagradeceu a homenagem que lhtacabava de ser prestada.Passou, depois, o Tribunal aapreciar os processos que seachavam em pauta. O primeirodeles referia-se a um pedido deafastamento, até 31 de dezembro,
de suas funções no Tribunal deJustiça de Minas Gerais, do de-
sembargador Raimundo Gonçal-
ves da Silva, a íim dc dedicar-se
exclusivamente aos trabalhos doTribunal Eleitoral daquele Esta-doo de que é presidente. Êsse
pedido íoi aprovado.

i Por unanimidade, rejeitou qT. S. E. os embargos dé decla-ração oferecidos pelo diretório doP, S. D. do Rio Grande do Sul
conlra a sua.própria decisão quedeterminou ao Tribunal Regional
daquele Estado a apreciação do
pedido de intervenção no direto-
rio gaúcho, formulado pelo dire-
lório nacional.

Apreciou, depois, o Tribunal, o
pedido de segurança formulado
pelo juiz rie direito Nodzú Pena
Jansen, contra o ato do Tribunal
Regional do Maranhão que con-
siderou juiz eleitoral de Vitória
do Baixo Mearim o juiz da cn»
marca de Carutapéra,. sr. Emílio
Abrahan Faray.

Decidiu o T. S. E. não tomar
conhecimento do pedido e, pelovoto de desempate de seu presi-dento, ministro Luiz Galotti, queo Tribunal Regional maranhense
considere a conveniência de adiar
todas as eleições da 41a Zona, i
qual se acham subordinado!
aqueles municípios.

.uuuvijiti.in.lo_), aciu ULl LÍLCI 1U11
na Constituição o processo me-
diante o qual poderia ser prati-cado o sistema da eleição pormaioria absoluta, tudo isso pare-ceu impossível à Grande Comis

*

Votado pelo.. •
v.^_«__ mi|juoaivci rt \_y__cwiue •L/Uiujs- uic t.&__uiuus it-cuiuos e especi-são que por isso opinou contra- ficos. Lembra que. enquanto oriamente. A Grande Comissão, a Executivo dispõe de assessoria
essa altura, pela grande pressa técnica e o Judiciário é compôs-
com que ela orava os seus traba-1 to pelo critério do mérito
lhos. não converteu os seus pon-] recrutando os seus membros, por . -•-. _.- ---
tos de vista em um parecer com- meio de concurso, o Legislativo,lClue na,° ohteve aprovação, de au

(Conclusão da última página)
varia de 25 a 50 poibebidas

cento.

EMENDAS
Uma das emendas do Senado,

_._   (_»_._. _.»,_,* tUIll- ¦"-**¦* *-"*• *-««*-_._w| w -j-f~L.-iin\i v_

pleto, explicado sôbre a mate- recrutado através do voto popuria, mas deu o seu parecer com  
substitutivo final que veio paraser votado. Êsse substitutivo fi-
na! não consagrava o princípio da

toria do sr. Sá Tinoco, procura-
lar, "permanece entregue a suaiXa .roitar os vencimentos doifiscais do Imposto de Consumo

NOTÍCIAS DA COFAP

RESOLUÇÕES DA REUNIÃO DE ONTEM

sa, tomando-se todas as precau- j ?u?.nt0 . v ,—n -,---,-¦•: .„-
çoes para que não fique expôs-, vindo da Grande Comissão
to às possíveis intempéries. oí,inlla ucio Parecer favorável,
cotejo passará sob as faixas de! Nào houve suberação da emen-
boas-vindas e espécies de arcos "a ou c*° Parecer. Não houve umn„ T,.i,,„f„ ,:,...•_!. processo de escamoteação, não

que pudes-
iconfessável

portação de material além delílcarao nisP°st.**s ao longo dõlg?1' Pai'te da Grande Comissão,
um milhão de cruze ros rie acôr-l|,el'íul'so' 1'600 so)dac,os assegu- Ela, pura e .simplesmente, deu
do com o "Pro.eto _o%" cons rar?° °- servit;0 da ordem e apre- Parecer contrário. Esta explica-
tant. rio ™,i! _,t„ V lon,_ isentarão as armas. O feriado ofi- Çao e rigorosa e pode ser encon-tante rie conti ato assinado entrej ciai de 11 de novembro permi- trada numa leitura atenta e miaquela instituição mista brasilei-j tira a dezenas de milhares ele|nuciosa rios debates da Assem

própria sorte". Impõe-se, assim, !.—.—•» "¦- ...-i^...., ^.^ wu_a_n
um sistema de consultas prévias aó máximo de 100 por cento sft_
aos especialistas, que serviriam'bre a sua classificação burocrá-
de crivo ao processo legisferan- tica, quer dizer, o fiscal do Im"
te, evitando o caos. |posto de Consumo mais alto não

'perceberia senão cerca de 12
mil cruzeiros mensais,

i A emenda do representante
Ifluminense, bem justificada, foi
entretanto duramente combatida,

.inclusive pelo próprio líder do'
governaria!PSD, sr. Apolònio Sales, tendo

Isido unanimemente rejeitada,

OS DESCAMINHOS...
(Conclusão da liltima página)

atendeu ro-americana e o Departamento: pessoas ovacionar o regresso do\ ai e.iis- |(}e Águas e Energia Elétrica. i presidente à capital federal.
Colaborando no estudo dos pro- . Majs úo °.ue nunca o estado fi-'sico do sr. Eisenhower tornou-se

do leite engarrafado vendido nos
balcões. São os seguintes, con-
forme' deliberou o plenário, os
preços rio leite, por litro:

Nas leiterias e carros-pipas

blemas de recuperação do Vale,
alunos do Centro Pan-America-
no de Pesquisas de Recursos Na-
turais, supervisionados por téc-

um fator essencial da política interna e externa americana.
No plano exterior, a evolução

bléia Constituinte."
FRAUDE NO MERCADO

CAFEEIRO
— E1 muito grave a situação

do nosso principal produto de ex
da conferência de Genebra, após portação — declarou, falando no

grande expediente, o sr. Herbert
Levy. a requerimento do líder da

tério da Economia e aquela paraiJ- , . , " •"¦"" ' l""'--''"*'"•'' '
continuar o exame rias emenda* < a relatario PeI° representante CrS 6.00. Engarrafado (nos bal
ao projeto de reforma de ensi- Ministério da Viação. cõesi — Cr$ 7.10. Engarrafado,
no. O representante do Comércio ,a domicilio — CrS 7,10.O representante

[reclamou contra a demora da
|volta ao plenário do processo sô-
ibre reaj '

[cinemas, nu muinemo em mãos;
Esteve ontem reunida a Co-'a0 representante do Banco do

missão de Inquérito do Petróleo frasi1- 4U« _> mesmo pediu vis-1
» fim rio niiuiv ^ n~, 1 *......;-tas. A pedido do representante

NOVA OLINDA EM
COMPASSO DE ESPERA re reajustamento dos preços dos i i-.i ti n i tis\r} iinemas, no momento em mãos; vLI lrt\A nUKA

INCÊNDIO NUMA CASA
DE MÓVEIS

minoria.
Salientou que se registram bai-

xas violentas no mercado, sem
qualquer justificativa, pois é boa
a posição estatística do produto

_ íim de ouvir o coronel Artur.j , "¦"• '"'•" r :~r "
Levi, atual presidente da Petro-de Inaustna> ° plenário concedeu,
brás. mais 15 dias de prazo para que a!

Na primeira parte do seu de- Comissão 
nomeada para êsse

poimento, o coronel Levi defen-. manifeste sobre a portaria Ao encerrarmos os trabalhos da;
deu-se das acusações assacadas lve£r.ente a0 Preço do sabão. presente edição, lavrava violento!
contra a sua administração aprovado o balancete da incêndio numa casa de móveis, sl-
frente da companhia federal de^COTAP referente ao mês de ju-ituada na Avenida Santa Cruz, 511,!
exploração do petróleo, prinei- !'ho ci. con'ente ano. sendo em ;em Realengo. O estabelecimento j
palmente no que diz respeito à;se?u'.t*a ° representante do Co- (denominado 

"Casa Aarão", sofreu
obediência à lei nacionalista que mércio encarregado de relatar o idestruição da parte dos fundos.i
rege a exploração. Iprocesso originário do Conselho itendo conseguido os Bombeiros de,

Respondendo a perguntas for- [Nacional do Petróleo sôbre ns 'Campinho dominar o foco. Ignora-
muradas pelo sr. Croacy de Oli- nnvos preços da gasolina, óleo |va-se ainda o montante dos da-,
veira disse o depoente "que 

du-'a'esel e óleo combustível. lno«.
rante o período em que os assun- i AP°s a aprovação dos reajus-
tos petrolíferos estiveram entre- ilamentos de tarifas de energia
gues ao Conselho Nacional do Pe-Ielétrica da empresa de Pedro
tróleo, isto é, até julho de 1954 Leopoldo, em Minas e da tabe-
foram perfurados 180 poços, num!total de 122.166 metros de per-!furacão. A Petrobrás por sua'vez, num ano. já perfurou 69 po-ços, num total de 55.911 metro*

__!_,«._!__ ,._..„,.j ..n •: ,,..'"" «"«"ci-encia oe ijeneora, apósnicos do relendo "Projeto" ja serem rejeitadas as propostas oci-.deram início a trabalhos de dre- dentais sôbre a reunificação da
inagem de áreas selecionados do Alemanha, pelos russos, é inter-
!rio Una. Estão realizando, tam- Rretada por numerosos editorla-
bém, na medida das possibilida-l _ls,as americanos como "o fim
des, planejamento rie conserva- ,"e'-pi'-t0 d,e Genebra". Em cer-
ção da terra, prospecções de solo, ífô-SW "m-.Tovlíl "_ ne°?<~\v ¦ 
construção de silos oara aericul- f e .l ma revisão ria poli- Em seguida passou a enumerar
tores eÇobse,-VaçõesXer_-^ el"'°peia dos Estados Uni- as duas causas dessa Irregular]
tivo de café na roslãn at' • -. dade, em dois fatos graves:mo de café na legião. No plano interno, Eisenhower a) a fraude na remessa dos caOcupam-se ainda em prestar,3 medida que sua saúde se res- "
assistência técnica aos lavradoresitaDe,ece> íieve esperar que au-
locais, sobretudo no que se ra- mentem as pressões feitas para
fere ao cumprimento de recente lconsegulr que ple soHcite, no
lei paulista que obriga a reservaIJ??^™. an°' a reno,va.ao de seu

d^Ltlfe^^mSs3 ^^^^^ ££aaoe agucoia em matas. |em ig52, (F P )

se conciliara com o povo
de qualquer modo.

A desmoralização de Vargas, por- juma vez que o seu autor não es
tanto, serviu apenas para aproveitar à tava presente para defendê-la.
udn. e veio o golpe tle 2^ de agosto i Uma cias emendas aprovada»
A udn ascendeu ao poder. [abre o crédito de 100 milhões pa-

ira o reaparelhamento das reparti-
A FARSA DA "UNIÃO nacional' jeões fiscais. Achou o sr. Parsi-

;¦.,-.< .,m„ ..ir. não se pos- fal _ Barroso que essa mediria
dará ótimos resultados ao fisco.

Outra emenda aprovada manda

Talver, acrescentou éle. nfio
i sa explicai- ainda perfeitamente por
I que a UDN não levou logo o 24 de

DIVERSAS OCORRÊNCIAS
POLICIAIS

fes para o exterior, registrados
em bases muito inferiores ao seu
valor real, alimentando rie divi-
sas o mercado livre de câmbio,
fora da taxa oficial;

b) o fato de não estar o Banco
do Brasil dando aos cafés da sa-
fra em curso o financiamento
amplo, aos produtores e aos pòr-tadores de conhecimentos.

O DESVIO NOS PORTOS
Lembrou o sr. Herbert Levy

que, normalmente, o porto dèSantos é o maior escoadouro in-

nomear imediatamente todos os
candidatos a fiscal do Imposto de
Consumo aprovados em concur-
so e ainda não aproveitados.

OUTROS ASSUNTOS
O sr. Vivaldo Lima, na hora do

expediente, falou sóbre o. Con*
gresso de Alergia que está reu-
nido em Petrópolis, em nome dl
Comissão de Saúde.

O sr. Atílio Vivacqua ressal-
lou a significação da visita ao
Brasil da Missão de Comércio e

da Casa Internacional
ria qual íaz

agosto às suas últimas conseqüências
considerado o quadro dc aspirações
dos políticos que compõem aquele
partido, A verdade, porém, é que rã-
pidamente deram-se conta os udenls-
tas da nova precariedade de sua posi-
ção no panorama político. A exigèn-
cia constitucional de eleições para
substituir normalmente o governante
em exercício, conduziu-a à tese da"maioria absoluta". Na realidade pro-
pugnava apenas por uma "ditadura
legal".

Essa. afirmações, á medida em queo sr. Cid Carvalho sc aproximava, uai
sua análise, dos acontecimentos histó- Viagens
ricos mais atuais, foram despertando'de Nova Orleans, 
os deputados da UDN. do PSD c de Parte o governador do Estado rie
outros partidos, e começaram a pos- Tenessee. Depois de saudar os
tar-se eles em torno do microfone dos | componentes dessa Missão, re-apartes. O sr. Tenório Cavalcanti en-jeordou as deliberações da Confe-«o pediu i1Ce,K.a e afirmou que a rência de Investimentos realiza-«DN, do qual e hoje um expoente, da naquela cidade americana e
h?o m« T 

"r com ° 
_ 

de, novem" ,èz votos VC]Q 6xit0 dos visitan-bro. Mas disse-o com ar de desacato, (esO sr. Josc Joffily, quase sem dar V, ,•.,.„. ....tempo ao orador para revidar, apar- . e.xPeoiente foi lido oficio da
teou também, frisando: Presidência rie República devol-

— Hoje. em virtude de um proces- venc,n 0F autógrafos sem sanção
so de frustração progressiva, se vêem nem vc'° da projeto que altera o
los da UDN) na contingência de bra- Quadro da Secretaria do Tribu-
dar por outro "10 de novembro", ago-'nal Regional Eleitoral,
ra às avessas, desde qu,e essa ditadu- E'n sesão secreta, por 32 votosra c êsses atentados contra a legallda- contra ... foi aprovaria a inrlira-de constitucional estejam a serviço ção rin nome do sr

No local os Bomheirog, coman
dados pelo tenente Péricles con-
tinuavam a lutar contra as cha
mas,

AÇÃO DO JUIZADO DE MENORES

ASSEMBLÉIA GERAL DA CONFE-
RURAL BRASILEIRA"

j Os comissários de Menores, cum-
i pi indo determinações expressas dot
Juiz Luz Silvéno Rocha Lagoa e as

] sucessivas promoções do 1.» curado' vèm mantendo
3_~.

CONTRA AS PUBLICAÇÕES
OBSCENAS

I 
VvII41,^,'rfDEpAIR(?íIELAMENTO 1'ii";fies' ° motorista fo, preso e

|—.Vo Auemria Prodo .Itinioi-, em fren- ' '
i te á igreja de Santa Terezinha, o au-!to chapa 87-90, cujo motorista fugiu,. atropelou o menor Francisco Alberico,de 15 anos, filho de Joaquim Bernar-dino de Paiva, morador no Morro São
| Clemente, barracão 815. causando-lhe¦ diversas fraturas de natureza graveA vitima foi internada no HospitalMiguel Couto e as autoridades poli-ciais do .1" Distrito tiveram conheci-mento da ocorrência.

Conselho Nacional de Economia.
AS ELEIÇÕES EM S. PAULO

, A mais grave campanha será de..,mais rigorosa vigl-Uempenhada pelo Juizado de Meno-\\'-" Casat Ae. dl-Ires contra a. ai_hlk__-5s_ -¦--- -**
DERAÇÃO KUKAL DKAilLtIKA I versões, públicas ou não. como Te-, .^71ím_K „ uuz lio,-,, I ,,,„, ,
Com a presença de suas Federadas |MU^rt«te*f' rádio"0."8.. ° curfdor Eud0™ M«.íhSe, baixa-

• representantes da vida rural brasi-1 televisão, clubes recreativos, "boites" If-. !il?w0sas ,n5,,ruV''''s »°s comissá-
leira, realizou-se ontem, no auditório, circos e outros estabelecimentos do «,, IS? lendo sido escalado
tía Sociedade Naciona. de Agricul,,,- gênero fí.io^YWSdo^^m.i*

d.Ds.rd.sa^^^
comissários de Menores está sendoIns j orientada no sentido eminentemente

torista fugiu
de costelas
das

A vitima teve fratura j SO
conUisn-rv

._., .. ., ,,._..,_, ckuüuuwu in-1  -¦»-j  ii serviço çâo rio nome do sr. Otávio Gou-
ternacional do produto, pelo sim- de ,seus mterêsses mais pessoais e veia de Bulhões para membro domais facciosos, usando o instinto de " " 

sobrevivência política.
As palmas que recebeu o sr. Joffl-

1.V e. logo, o sr. Cid Carvalho, exas-
peraram o sr. Tenório. que passou abradar coisas indistintas no meio do
plenário e sob o som atordoante dascampainhas da presidência.

Mas resumiu-se nisso o barulho dodeputado udenista. tipicamente ude-
nista.

A REALIDADE

| pies fato rie que ns cafés de me
duzido ao 16':DiV_-"iVPo_cí_i'e~a"vi'. íh,r ctualioade P°r ali são expor-
tuna depois de medicada no hospitoll '. ..Souza Aguiar foi removida para oi *~" Ate o dia 9 rièsle més, ti-
hospital Central do Exército. I nham sido embarcadas, com des-

,, _ _ tino a Santos, 124.000 sacas de— /Va Kiin Bela. esquina de Ricar- café e 170 OOfl nelo nôrtn An Ttin

da Costa, morador na Rua Ricardo ? administração deixe sem con-
Machado. 6, foi atropelada pelo auto- "'Ole essa questão da qualidade
particular de chapa 13-26-58, cujo nio-1 do café, que desmoraliza o nos-

mercado. Por outro

__.___£• J°ncle í,c'°" internada., OI fés da safra atua]) sem contê.
nos

ra, a Assembléia Geral da Confede-
ração Rural Brasileira.

Abertos os trabalhos pelo sr.
Meinberg, presidente da C. R. B
íoi eleito para presidi-los o ir. Lauro
Borba, da Feder.*., d» Associações &«,.. 

*•£ 
% 

S_
Rurais de Pernambuco, que convidou do JuizJdo de Menore, .^

educativo e não repressivo, de modo
que as autoridades do Juizado se fa-
çam respeitar O chefe dn Serviço de

iversões.-»"¦: I "" '»'"«» oe .nenores. comissário
para tomarem assento a mesa os srs.! Afonso Louzada organizou nova es-
íris Meinberg, Hélio Brum, represen-j cala, intensificando a vigilância, e
tante dc Minas Geiai.. e Alberto: recomendando a maior correção no
Schmidt, de Santa Catarina. Convida-' desempenho desss Importante missão
do especialmente, ocupou, também, | S0S,1/'..„ 

,,,_.„,
. m._a o sr Jorge Lacerda. Gover-, tl.^b- _^_____^^^
nador eleito ao Estado ric aania Ca- rios, sob a orientação dos comissá-
tarina. riot Erier Tourinho . João Pnce. 

'

Após a leitu.s da áta da assem-|
bléia anterior, fo, dada a palavra ao
ur. Íris Meinberg, presidente da Con-
f.ec_eração Rural Brasileira, que leu e
comentou o relatório de sua gesíão
focalizando os problemas relaciona-, . ,
«to, com o Serviço Social Rural, co.j^t \_T&./%&? ^a reforma agraria, com a rede nacio-jden0„ , pém de f meses dp 

»*J
nal de armazéns e silos e com as tençáo e CrJ 2.000,00 rie multa, a
demais questões vinculadas aos in-jJosé Silva Rezende por haver. 

' 
no

terêsses dn vida rural brasileira. ri'a ¦> de julho do corrente
... "o açougue á Rua da Lapa, ven-Merecei am, também, considerações.dido a M,ri. d. ConceicS(J JaMo» ido sr. íris Meinberg os assuntos rela-,1 quilo de carne majorado em CrS.

cionados ti reforma rambía] e àç ta- 1.00,
xas cie câmbio tendo assinalado is'
dificuldades t prejuízos sofridos pelos FUGIRAM DA CADEIA 'ruralistas brasileiros, en, face da ins-] i
tabilidacie administrativa que vem! BKLO HORIZONTE, lo — Noticias
ocorrendo na solução das questões vÍ.das l*c Sao Joatl Nepomuceno, I
Vitais á lavoura e á pecuária. \*,a™U'a qUP, 4 deJten,os '"«iram da

Debatidos vário, itens _o rela.órió _t'LrÍTt gg?' <?%,*£

deapreensão dessas publicações nas h-vrarias e bancas de jornais o comis-«ano Eder Tourinho, que chefiará aturma designada pelo comissário-che-

ASSALTANTES MASCARADOS
BELO HORIZONTE, 10 — A ce-fia de Policia foi informada de que,em Conceição do Ipanema, bandidos

mascarados assaltaram uma proprie.dade rural, assassinando a tiros umfazendeiro e saqueando a referida
propriedade. Os homicidas estão sen-do procurados pel? Policia.

uicaaa no Hospital Sou-j
^íde ficou internada. O,—r— , , ¦ ¦-.¦ <•""• "=i comissário de serviço no 16" Distrito!,casado, funcionário munici- Policial, tomou as providências oueUupai residente na Rua "C" n. 15, VUa1 se faziam necessárias qProletária da Penha, causando-lhefratura de crânio e escoriações gene- rnr t sa.s ^- , .,._,,,.-.i... . .... s >•¦"¦ i-ULlbotS — Na esquina da Avenl-da dos Democráticos con, a Rua Dar-ke de Matos, um ônibus da linha "S-

4 — Méier-Penha", derrapando, coli-
diu com um poste de iluminação. Emconseqüência ficou preso às ferragensdo veículo sendo mister a presençados bombeiros de Ramos para retira-lo. o operário Dermeval da Silva, de33 anos, solleiro, residente na Rua Fe-lisberto Freire, n. 138, que viajava nocoletivo. A vitima sofrei, contusão na!
perna direita e escoriações pelo cor-
po, sendo medicado no Hospital Getú-lio Vargas depois do que se retirou-se. A policia do 20" Distrito teve ciên-cia ria ocorrência.

i'

lado, é I
¦Bancai

Reassegurada pelo sr. Flores daCunha a ordem dos trabalhos, o sr.

O sr. César Vergueiro deu o
seu depoimento sôbre a absoluta
regularidade do pleito de 3 de
outubro em São Paulo. Compa-
receram às urnas 1.926.285 elei-
tores, tendo funcionado 8.678
secções. Foram anuladas apenas
duas secções, o que denota a cor-
J_£___Ia.(lo nleito. A primeira urna
anulada acontinha 73 cédulas"e

_?_!_ .?, «. A vltima foi internada noHospital Souza Aguiar e as autorlda-des do 13" D.P. registraram a ocor-rencia.

— Nn Rua São Cristóvão o canil-nlião da Limpesa Pública n 9-39-4Bdirigido por Vitor Sena Filho, atrope-lou Severo Banda, de 18 anos, soltei-ro, soldado do Exército, servindo emorando no 1" Regimento de Cavala-ria rie Guardas, causando-lhe fraturade crânio alem de contusões e esco-

NOVA FUGA DE PRESOS
EM SANTO ANDRÉ

estenda o financiamento dos ca
,tê-I'-"""¦' a orcem dos trabalhos, o sr \~n „„.., i 

"'V 
ii""';"" • '" —¦¦--"•>_,"

limites cid Cafvalho prosseguiu, sin etban ? 
segunda 2f3- Assim a anulaçãollmlteS!do. ,„,m periodo, todo o seu racloc.- f°l-flP."?S, ce.31G Vütos' A aPu"

nio. conforme a seqüência dos fatosK?t'a0 t0l-al 'ol realizaria em oito
que expunha. Disse êle: ams e corresponde a uma quinta— Cada passo dado pela União De- Parte c'° eleitorado que compare
mocrática Nacional, dentro do proces 

n"" ""' '"'""  '"''" " "'—:'

CONDENADO PELO TRIBUNAL
POPULAR

PROIBIDO 0 ESTACIONAMENTO
PRIVATIVO

S. PAULO, 1(1 -- o governador¦lanio Quadros enviou memorando aodiretor do Serviço de Trânsito, de-terminando que tenham fim, a par-tlr do próximo dia 15, todas as fai-xas de estacionamento privativo, sem
qualquer exceção.

Diz o memorando: "Repilo, "pri-
para qualquer rios três Pode-

x,£?í_HID0,PELA R0DA K0 CAI»»-
SANTO ANDRÉ' lo Nov, .„<_, íi ° ~ A_reti" Leopoldo Silva, de

rf. „.___... 1.1,1 " us" 12 *n0!- residente na Rua Carvalha»de presos verlftcou-se na madruga- n. 36, casa 1, em Belíort Roxo .íoiaa rie hoje, na Delegacia de Policia: colhido, próximo A lesidência pelalocal. Na primeira cela localizada à]roda oue se desprendera de um ca

exclusivamente
cadastrais.

Os srs. João Menezes e Co-
lombo de Souza lembram queessa fraude, na exportação, pe-lo envio de produtos como de
qualidade inferior, não atinge
apenas o café, mas iodas as mer-
cadorias que dependam de cias-
sificação.

COMO SE FAZ A NEGOCIATA
Explicou o sr. Herbert Levy

como se processa a negociata:
exportadores desonestos enviam
o café fino, como rie inferior
qualidade, de conluio com al- ,
guns com|M'adores, nos Estados "ma maiori;l .«c tinha consciência
Unidos. La, recebem, em dólar, do seu (lcstmo e dos seus objetivos

so democrático brasileiro, era maisum desencanto a ser somado na suaconsciência, era mais um véu a ser
despido para a sua realidade. Vimos,
então, a tese da "união nacional",
trazendo no seu bojo aquilo que ha-via de mais falso, com aparência dedemocrático, para traduzir a realida-
de de uma minoria em desespero, queainda supunha poder, dentro do pro-cesso democrático, conduzir o domi-
nar. pela íórça do blefe e da coação,

diferença. Evidentemente osíclenrro da política brasileira.

ano, Ivativo'
res do
.idade.
'ASP ,

!¦ _• . II. 1 V. 1 l>, II IJV llll,HH.IIIVIltC \J

importadores dividem êsse prémio extra e ficam, então, rece-
bendo solicitações semelhantes
dos _ exportadores, o que termi-
nará por envilecer os preços, ge-rando crescente desconfiança dos
próprios importadores. O pro-duto do negócio, os dólares ex-
cedentes, sao, aqui, negociados
no câmbio livre. Isso explica

¦¦Dnhn !„.,¦.¦¦ i inerme ,i. l. arvalho. residente ivi ,-ila'Cnm() 0S CaíeS cln slU de Minas,
loca d, ., 

"x-íora*"ín 1» Henrique Mesquita. 20. „„.Pedregui™ estritamente moles, de ótima
Governo ou qualquer auto- Beneriltn Üa.,,_. _. Í ; e °.len.'- «l»ando pescava rãs próximo A qualidade, procuram os portossob qualquer pretexto". |„„;,,."„ ,,;",„' _. ,,n.oi;' sem! fHu?™. d,?.,Tna.fem' «o. atravessar o rie Angra rios Reis e do Rio de

jninhão que por ali trafegava. Comfratura da perna direita foi o menorInternado no Hospital Getúlio Varga».A polícia do Estado dn Rio registroua ocorrência.

COLHIDO POR TREM _ o meninoLuis Carlos, de 8 anos. filho de Gui-lherme de Carvalho, residente na rua

« esclarecidos inúmeros problemas
abordados, foi 0 mesmo aprovado pela
assembléia tendo, antes de encerrar
suas palavras, agradecido o sr. íris,
Meinberg a notável cooperação e! r„,â„.,' ,fm <;.oiani»
ajuda da imprensa e rio Rádio á obraL«j$t*< e^TraST 

".*__&.:
da Confederação como órgão máxi- mente da cadeia do .1.° Distrito, on-
mo da vida ruricola do Pais. 'de se encontravam à disposição rio

Foi aprovado, também, a prestação 
dp contas da Diretoria, iendo inter-
rompida a sesaão para o almoço dp au,e;
confraternização da classe, marcado1

ocupavam. SSo eles: João Batista
Custódio, José J-leuténo, Itamar Ra-
malho e Domingos Pretelli.

juiz da .a. Vara Criminal.
Pela madrugada, enquanto o sol-

dado rie plantão. completamente
à sua responsabilidade, dor-

APREENSÃO DE CARROS
DE LUXO

SAO PAULO. 10. A Diretoria do
Serviço de Trânsito apreendeu, até
ontem, dez carros de luxo, de uma
relação de vinte que constava d«
rsdiograma enviado há alguns dias
pela Polícia dn Rio á Secretaria He
Segurança Pública de SSo Paulo.
lAspl.

direita do andar térreo, três presos,dois deles já condenados pelo júri lo-cal, fizeram um buraco na paredede cerca de 40 centímetros de dií-metro, por onde fugiram.
Os foragidos «ão: Luiz Serraraclo,

de 20 anos,, operário; Osório Horelo
vulgo "" '
oadel.

Morais, rle 20 anos
profissão definida, com prisãoventiva decretada. A policia localiniciou providencias no caso.

Com essa nova fuga há IntranmM.i , •  ¦¦' ..._,.,,•
lidade no seio da p.pu.ação,'' ..f l\T*__.?<_'XlTT'lí? M_"deficiente o policiamento preventl- registrou o fato ""vo da cidade. (Asp) .

TRÁFICO DE ENTORPECENTES J-9HK-"?~Mi"ian° JosédaCu"ha

semi estação rie Triagem, ao atravessai o
pre. leito ria linha férrea foi colhido por,um trem. O menor sofreu fratura dc

Janeiro, destino normal, até en-
crânio, e, em estado de ..hoqü.'" í"ollÍ!°., 

dos ch;,madns caíés "ria

transportado para o Hospital Sousa ° '
OS DOIS REMÉDIOS

A DERRADEIRA TENTATIVA
Mas explicou ainda o orador queuma derradeira tentativa teve defazer a UDN*. a ver se lograva pormeios democráticos o que a empurra-

va para recursos antidemocráticos.
Afirmou:

— Quando fracassou n tese da'união nacional", encontrou-se esse
partido sem saída para seu processo.
E no momento em que se afirmava e
se consolidava a preparação psicoló-
gira do golpe foi quc. ainda, numa
última tentativa a UDN teve de su-
bordinar-se a apoiar pequena fração
do Partido .Social Democrático, repre-

ceu às urnas em todo o Brasil.
Verifica-se assim, segundo o sr.
César Vergueiro, que as elei-
ções em São Paulo foram abso-
lutamente corretas, sem vícios efraudes ou irregularidades. E
concluiu dizendo estar certo de
que após a riiplomação, os seu»
candidatos Juscélino Kubitschek
e João Goulart serão solenemen-
le empossados.

QUEREM OS GUARDÂS-CIVIS '
MANDADO DE SEGURANÇA

PARA NÃO USAR NOVO
UNIFORME '•

Recrimina o juiz os termos
de sua petição

Ingressaram os guardas-civis de
Distrito Federal, na la. Vara de I_-
zenda, com uma petição de mandado
de segurança contra o Cel. Miguel
Travassos, diretor de sua corporji-
Ção. E' quc não querem aceitar ,0
novo uniforme, semelhante aos do»"Cosme e D,.mião", cujo uso pela
Guarda Civil foi há pouco determina-
rio nor aquela autoridade, Na ImpÉ-

| tração, cm quc também pedem a lí-

PROCURADO PELA POLÍCIA
0 EX-TESOUREIRO

SAO PAULO. 111. A Delegacia
Vigi.áncia e Capturas recebeu
rádio dn diretor da

__2Ü_!Í0_ h10 ~ A Pnla'ia in,e''™-cional acha-se na pista de vasta ri-de de contrabando de narcóticos, queeva heroina da França para os Ei-tados Unidos, através da Itália se-gundo te anunciou, hoje, em circulaspoliciais.
Afirma-se nos mencionados círculos

que Charles Siragusa, agente do Btl-
de ícau de Narcóticos dos Estados Uni-

um ..t™ n"'!?a' es,a colaborando com
DivisSo Pol.cáV nleTl .,Poli<-''-< Internacional)''¦"""> • o,,, i,,tina investigação,., , ... mia, os presos, com o auxilio deloe Santos solicitando ¦para as 14 horas. A 16 horas foram!um garfo, conseguiram arrombar o e prisSo de L ndo fo\.reabwto» os rtabalhos. aendn »ntáo,cadeadr, dn xadrez Vlp"'a' "e Undojfn de

discutidos, fia pane refereM- i m- Dentre os fugitivo» encontrava-se ;n (,n.°" 
sí,,'telr0 "^-tesoureiro da «o ouando deteve, em Milão, o

terêsses d. entidade, diversos pro-r1™* «Ui, Salvador ladrào e >M»a-|^"-U" M»™J1>» °> Guarují, o ^ao 
france; Raphael Sa.nas, .,

blemas focalizado» no Helatárle aDre-islr"'' 
""""denado j J. unos d* pri- \1usl e acusado rie cn-autorla nn ca-\i_„,_ ^1 °' s*"íll*"lo a Policie, cadáver foi removido para o necroté

terado Relatório 
apre ,5p ^ homlci(jln m ^Jw dt „culíto Wl envouveu fSf« ê. t_ÜÜ 

5?" rf>rier 1uat™ rl° do Instltutf> M«ico Legal wm•"*",¦ Iverntdor VútAam, Mln«s Gmi». o preieíto local. (Agp). _£ Eiten» tíS?a' .?U__! __ "-«ftados guia das autoridfedes policiais de 8»'i ans «siano» unido» , (L.P.j, IDistrito.
• -•-'-¦¦-.. 4

Salientou o orador que tudo
decorre ria atual política de
cambio, que a seu ver, precisaser reformada. Reportando-se a
reforma Whitaker lembra queela preconiza maior amparo à
lavoura, desde que, atualmente,
esta é sacrificada pelo protecio-nismo à indústria.

Enquanto, porém, não se pro-cessa a reforma cambial, duasmedidas parecem-lhe se impor
 _n financiamento, pelo Banco doPor motivos íntimos. João Simões de Brasil, da safra atual, não emCarvalho, de 23 anos. solteiro, meeâ- termos rie monopólio de

OH..l?aUe 4.68'dn_ W H* Câ ._.ld0 de ?i(;âo dil'eta Peln Governo e ,,

sentado na pessoa do sr. Etelvlno
iLins. Mas. sr. presidente, cstíi claro I minar, dizem quc o Cel. Travassos

aquela candidatura, tão inconsls-1 "*-' " Prepotente

de lil anos. solteiro, operário, que resirie e trabalha no edifício em cons-trução, na rua Visconde de Figueire-do, 89, caiu do andaime, do 5" andarao ioIo. Sofreu fraturas do crânio
perna direita e de várias costelas,
sendo transportado para o Hospital
Sousa Aguiar, onde ficou internado
em estado grave. Do fato teve ciáncia
o comissário rie serviço no 17" D.P.

OS DESILUDIDOS DA VIDA

-__f___^^_BC__£|SH_su__^___^ •sa-nrrTs^.^.j^isÊr^-,^-^:? __¦ ítíífrSxl1»**?^^a n.gociata - «
^'t^L-i^í- -:iS!_W:__!t_.- _*AX7t POíaetPr00do.lr 

apresen

tempo
aqui-| apartei

que
tente, tão vazia de forma ou conleú-J publicamente
do, náo poderia resistir ao menor im-
pacto dos acontecimentos nacionais.
Neste momento, surge no cenário a
candidatura do general Juarez Távo-
ra, candidatura que, quero aqui fri-
sar, pretendia nascer e aparecer des-
vinculada do pensamento c dü ideolo-
gia, se assim se pode dizer, da UniSo
Democrática Nacional.

(O deputado n_ío pôde terminar seu
discurso. Apenas logrou, já com seu

esgotado - ob

d-; Vargas, 44S. 14' andar, pós tiírmo 6
a | vida ingerindo substância tóxica. O

significar que aquilo que
chamou ".ideologia ria l. D_\"' guarda

| relações muilo chegadas aos movi-
! mentos rie extrema direita, recente-

,.... ,,-i mente aparecidos e pontilhando a his-
tou a seguinte sugestão, para | tória dos países sul-americanos, sobre-
evitar a fraude: o excedente, em tudo em datas mais próximas, conti-
dólar, do preço entre os cafés nuará boje, completando o quadrode tipo inferior e os cafés fi- que traçou e concluindo sua cr,tica).

^*m— _.i,-* --- *U!f.

arbitrário que
confessa sua nversSo

prerrogativas alheias". Recebendo
ontem o pedido, o juiz da la. Vara
dn Fazenda, dr. Euclldes Fclix de

I Souza, despachou: "Solicitem-se in-
formações. Não concedo a liminar;
e ao ensejo, lembro aos peticionários.
como guardas-civis que são, quemesmo os funcionários públicos civi»,
sem nenhuma ou qualquer submissáo
a princípios dc ordem militar corpo-

^ .ativas, estão obrigados a certas nor-
Insistentes mas estatui, rins do disciplina e rej»

pcilo A? autoridades hierárquicas su*
periores. não lhes sendo licito o uso
de expressões menos corteses nu de»-
primorosa., relativamente aos atos qu
á pessoa da autoridade superior. Os
guardas-cn _í. quando procuram o
judiciário, para pnotc.í.o d? seus ale-
gados direitos, devem dar o exemplo
de comedimento da linguagem".

a
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ENSINO

Os filhos de civis no Colégio Militar
Têm preferência à matrícula os filhos de militares —opina

osubprocurador-geral da República
Foi perfeitamente regulamen-gãos e filhos de oficiais da atitar o ato do ministro da Guer-

ra dispondo fossem admitidos à
matricula no Colégio Militar den
tre os filhos de civis, apenas
os que obtiveram, no exame de
admissão, grau sete ou acima de
sete, enquanto tiveram aprovei-
tamento os filhos de militares
aprovados com grau cinco, no
mesmo exame, Essa, em resu-
mo, a conclusão do sub-procura-
dor geral da República, sr. Al-
ceu Barbedo, em parecer no re-
curso apresentado por pais de
candidatos à matrícula da pri-meira série do curso ginasial da-
quele estabelecimento de ensino.
O que alegam os recorrentes- Impetraram os recorrentes man-
dados de segurança, alegando
que o ato do ministro feria o
dispositivo da Constituição, segun
do o qual todos são iguais pe-•rante a lei. O sub-procurador ge-ral lembra, entretanto, que jáo decreto que fundou, a 9 de
março de 1889, o então Impe-
rial Colégio Militar, dispôs queêstfe se destinava a "Receber,
gratuitamente, os filhos dos ofi-
ciais efetivos, reformados e ho-
-norários, do Exécrito e da Ar-
mada; e mediante contribuição
•pecuniária, alunos procedentes de
outras classes sociais".
O que preceitua o regulamento

O regulamento vigente, aprova-
do pelo decreto n. 12.277 de
19 de abril de 1943, estabelece,
no parágrafo 1.° do art. l.°,
que "o Colégio Militar é pre-
ferentemente destinado aos ór-

va, da reserva de la. classe ounorários, do Exército e da Ar-mada e da Aeronáutica". O pa-rág. 2.° admite, entretanto, que"poderão também ser admitidos
filhos de civis, cujqs pais sejambrasileiros natos, desdes que onúmero de vagas não tenha si-do preenchido com os cândida-
tos do parágrafo 1.°".

O aviso do ministro
Foi na vigência dêste últimoregulamento, portanto, conhe-

cedores das suas restrições, queos impetrantes inscreveram seus
filhos nos exames de admissão.
Em face dos resultados desses

so determinando que, para ser"aproveitado maior número de
verdadeiros valores intelectuais
aprovados e não classificados porfalta de vagas", fossem também
matriculados, além dos efetivos
previstos, os filhos d* militares
e os civis que tivessem obtido
grau sete ou mais.

Os que lograram 5 ou mais
estão igualmente aprovados, tan-
to que, com relação a esses, o
mesmo aviso prevê o seu apro-
veitamento em 1956.

Lembra, finalmente, o sr. Bar-
bedo que para ingresso íutu-
ro na carreira militar, o cur-
so ginasial pode ser íeito emexames, o ministro baixou avi- qualquer colégio,

POS GRADUAÇÃO EM FÍSICA NOS
ESTADOS UNIDOS

Bolsas oferecidas pelo Oklahoma College
O Departamento de Física de Okla-

homa Agrieultural and Mechanical
College, nos Estados Unidos, está
oferecendo bolsas de estudos paracursos d. pós-graduação em Física a
portadores de diplomas unlversltá-

tam expressar-se com facilidade na-
quele idioma.

Os Interessados deverão solicitar
sua Inscrição em carta acompanha-
da de "currlculum vltae", anteceden-

rios que desejam empreender estudos les universitários e científicos e ates-de aperfeiçoamento para obtenção, tado comprovante de domínio da lin- Marnl... nn s-r,,i(,0 da cadel-ado titulo de "Mastcr of Science",|gua inglísa passado pelo Instituto1-ar9"-' "-----?-------
em Física, naquela Instituição. Osibrasll-Estados Unidos ou Cultura In

A UNIVERSIDADE DO BRASIL
AO PROFESSOR ARTHUR

MACFARLANE
Em solenidade realizada ontem

na sede da Reitoria dá Unlvcrsl-
dade do Braill, foi conferido o ti-
tulo de "Doutor Honorls Cansa"
ao professor Arthur MacFarlane,
diretor da Faculdade de Medicina
da Universidade de Toronto, e um
doi mais notáveis cirurgiões cana-
dentes, tendo aldo durante a guer-
ra consultor médlco-clrúrglco do
exército canadense de além-mar.

Saudando o homenageado, falou
o professor Carloa Chagas Filho.
A solenidade contou com a pre-
aença de todo o Conselho Univer-
sitárlo, do embaixador do Canadá,
do sr. Henry Borden, presidente
da Brazlllan Tractlon, sr. John
Robert Nlcholson, vice-presidente
das Cias. Light no Braill, e altai
autoridades.

GUERRA
O EXÉRCITO REVERENCIARÁ Á MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DA IN

TENTONA COMUNISTA DE 35
Preleções nos quartéis, repartições e estabelecimentos
para ingresso no magistério militar

Concurso
Na E.E.M.E. — No gabineteministerial — Pagadoria de inativos e pensionistas — Clube Mil itar

MEDICINA
Provas

4." Ano — Segundas provas parcial».
Clinica Dermatológica — Dia 11, às

9 horas, alunos de n°.s 231 ao fim.
Psiquiatria — Dia 16, Curso Oficial.

Prof. Manfrediní, alunos de n.°s 1 a
73, às 9 horas, no Serviço da Cadei-

Dia 16, às 10 horas, alunos de h.<>s tí ministro da Guerra assinou on

Como acontece anualmente o Exér-cito realizará nos próximos dias 25,•0 e 27 do corrente, várias sole-nidades em homenagem à memória
ü* v,itlm** do Comunismo no Bra-sll. Essa- homenagens serão inicia-das com preleções nos quartéis, re-

partições e estabelecimentos milita-
"s. culminando com a cerimônia dodia 27. no Cemitério de São JoãoBatista, com a presença do presi-dente da República e do mundo ofl-ciai. Falará em nome das classesarmadas um oficial general da Ae-ronáutica. A necrópole será sobre-voada por esquadrilhas da Força Aé-rea Brasileira. A solenidade terá ini-cio ás 9 horas. O chefe do govêr-no colocará uma salva de palmano turnjlo dos mortos. O coronelcapelão, chefe do Serviço de Assis-
tência Religiosa, fará a "Encomen-
daçSo Solene'"

da Silva, major Alberto Carneiro da
Cunha Nóbrega, J.o ten. Nellon Vas-
quês de Carvalho Freitas cel. Da«
niel Cristóvão; major Antônio Syne»
sio Fernandes; ten. cel, Miguel Car«
doso de Souza Filho, J.°s tenentea
Luiz Vletorino de Oliveira, Erasmo
Flores da Cunha, 2.» ten. José Lin-
dolío Carneiro; gen. Asdrubal Pai-
meiro de Escobar, cel. Francisco doCastro Borges Machado, ten. Ary
da Silva Costa, major Newton Ro-
maguera Belfort, cel. Mário Nobre-
ga Brasil da Silva, ten. cel. Ly-nfL.Í1 a/ Gi'oss * reallzar u'"a ra, às 15 horas, na sede do alu-

f. «ní»i.ri? n í? ass"nt0 lue.dido Departamento. Todavia, depois'curG° da Silva Castello Branco, l-
dltórloAm SUJSÍ TÍen«i!.nh*J i"3."-, daquela data, continuará tratando dos1 '*"¦ Agnello Batista da Lelei, gen.
cito L nrAvim» li ,*a do Exer-ias£"nt°» correlatos aos esportes às i Ângelo Francisco Notare, J.o tenen-
lí 'rf. inP ? i,° ula " ,?° corren-j 3as. feiras no horário habitual, ouite N°rberto Fllgueiras, major José
Ím. ' 2 ,A°rJ"- Para ""''-'seja, às 15 horas. Araújo Santos, ten. cel. Luiz Morisu-ia foram convidados os generaisdiretores do» órgãos subordinados edomaii oficiais técnicos interessados.
a O/iciais e praças chamados

A Diretoria Geral do Serviço Mi-litar solicita

Concurst para ingresso no magistério
militar

74 a 139. Dia 16, ás 11 horas, alunos-
de n."s 140 ao fim.

Cursos Equiparados — Dia 16, às 13
horas, Docente Elso Arruda, no Ser

candidatos devem possuir anteceden
tes acadêmicos dignos de louvor.sen
do que a bolsa cobrirá 80'. das
despesas totais da permanência do
bolsista na referida escola. Devem
ainda os candidatos possuir conheci-
mentos de inglês que lhes perml-A,

NOTICIÁRIO

glêsa e outros documentos' que me-
lhor possam instruir o seu pedido,
dirigida ao Sr. Harold Harrington,
do Departamento de Física do Okla»
homa Agrieultural and Mechanical
College, Stilhvater, Oklahoma, U, S.

COOPERATIVAS ESCOLARES
Editado pelo Serviço de Economia Rural para distribuição

gratuita entre os interessados, sobretudo ao professorado, acaba
de ser lançado, com ótima apresentação gráfica, o livro "Coope-
rativas escolares" em quarta edição aumentada e atualizada, de
autoria do sr. Fábio Luz Filho, trabalho que está sendo bem re-
cebldo. Prova disto é o pronunciamento a respeito de maior
federação de cooperativas de consumo da América latina, a"Federação Argentina de Cooperativas de Consumo", que assim
ie refere a êsse livro, em carta assinada pelo seu presidente, sr.
Alfredo Marchetti e seu secretário, sr. Luis Homedes e dirigida
ao Serviço de Economia Rural: "Nos es sumamente gratoacusar recibo dei ejemplar de su obra "Cooperativas Escolares"
que ha tenido la atención de enviar-nos, y cuyo magnífico ejem-
plar pasa a enriquecer ei acervo bibliográfico de nuestra Bi-
blioteca Charles Gide. Felicitamos al distinguido Profesor y
gran cooperativista por la hermosa labor que representa dicho
volumen, que viene a contribuir indudablemente para un mejor
esclarecimiento de la doctrina cooperativista". A Federação aci-
ftia é das poucas entidades da América latina que se filiam à
Aliança Cooperativa Internacional, de Londres, como o é tam-
bém o Centro Nacional de Estudos Cooperativos, de que c pre-sidente o sr. Fábio Luz Filho e secretário geral, o sr. Valdiki
Moura, outro publicista cujo nome também já ultrapassou as
nossas fronteiras.

ASSOCIAÇÃO DAS EX-ALUNAS
DO COLÉGIO SANTOS ANJOS
Comemorando-se no próximo dia

12 de dezembro o centenário da
Fundadora da Congregação dos San-
tos Anjos, madre Maria São Miguel,
estão sendo preparadas manifesta-
ções a serem prestadas por essa
0CÃSÍa0' . • Com a Presença do professor Pau-Do programa, onde consta um tri-110 Nogueira Filho, diretor do Ser-duo preparatório para a grande fes- viço de Assistência a Menores, foita, a direção do Colégio reservou inaugurado ontem, dia 10, pela ma-com o fito de maior congraçomen- nhã. na Escola Feminina de Artesto. o dia 11 especialmente para as<e Ofícios, do S. A. M modernohomenagens que serão prestadas pe-| gabinete dentário, melhoramento queias ex-aluncs. j representava uma velhaPara isso estão sendo estas con

do terão oportunidade de proclamarnum aplauso carinhoso e filial, to-
do o reconhecimento á "Notre Mé-
re" Fundadora.

GABINETE DENTÁRIO PARA A
ESCOLA FEMININA DE

ARTES E OFÍCIOS

vidadas a se comunicarem com
Colégio onde obterão detalhes.

Sendo portanto 11 de dezembro o
dia especial das ex-alunas, ficará acargo das mesmas, toda a organi-
zação e participação da festa, quan-

. aspiração
dos dirigentes, funcionários e inter-
nados daquele estabelecimento assis-
tencial. No decorrer da inauguração,
além do sr. Nogueira Filho, usaram

RESPONSABILIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

0 prof. Plum falará amanhã,
sábado, no Instituto de
Puericultura — ônibus
especiais para os que

desejam assistir à
palestra do referido

mestre sueco
Amanhã, sábado, 12, às 21 horas,

o prof. Preben Plum, catedrático
de Pediatria da Universidade de
Estocolmo e presidente do VIII
Congresso Internacional de Pedi-
alria, fará uma palestra no Insti-
tuto de Puericultura da Univer-
sidado do Brasil, situado na Cida-
de Universitária (Ilha do Fun-
dão).

O conhecido mestre sueco fala-
rá em espanhol, abordando o pa-
pel do médico pediatra na educa-
ção infantil. O tema é de gran-
de interesse para todos os pais de
família

O prof. José Martlnho da Ro-
cha. a fim de dar mais brilho à
visila do ilustre médico, porá a
disposição de quantos desejarem •
assistir à palestra do prof. Pre-
ben Plum dois ônibus esocclais,
que sairão, às 20.10 horas do Tou-
ring Clube IPraça Mauá) e da
Central do Brasil (diante da en-trada para os trens do interior).

ENGENHARIA
Provas

Horário para Prova Parcial -Afi-

tem portaria nomeando para o con-
curso de títulos e de provas pa-ra Ingresso no Magistério Militar as

,.„..,.,, „.,„„.c .......  seguintes bancai examinadoras; ka-
viço da Cadeira. As 16 horas, Docen- temática - cel. hon. prof, Alexan-
to Clnclnato Magalhães de Freitas, no dre Barreto (presidente; cel. prof.
Serviço da Cadeira. As 17 horas: Do- Ari Norton de Murat Qulntela e
cente Bandeira de Mello e Aluizio Irnaj. pr,l. José Fonseca de Maga--.,, ,-, _ „M

rviço da Cadel-a. ¦ lhaes. do C. M. R. J.; prof. Leo-;pela L'n 
?:„I,3.88-, „, ,„. . ,

SEGUNDAS PROVAS Poldo Nachbin. do C. N. P. e prof' - Wo Ca°ln-t" Ministerial
Euclides Janot de Matos, da Univer-

Descontos e Detidas a credito son Faria.
A Biblioteca do Exército visando, Marinha: Almte. esq. Theobaldo

o beneficio dos leitores militares, aca- GonÇaK'cs Pereira, cap. ten. Praxe-
ba de instituir a venda de livros jtlcs Gonçalves dc Queiroz cap. eorv.
il crédito e desconto, êste concedi- Luiz AInvaro dc Menezes Dlaa Lou-

,m„ o»hin«.- comPareclmento ao do apenas aos seus subscritores, na'rcir0. -° ten. Antônio Paschoal,seu i..iDinete, por_ nosso Intermédio, base de 20ío para as edições da pró.!1-0 ten. José Ângelo de Almeida.
prla Biblioteca e 10'. para os livros' Aoronátulca: Majores Mário Gul-
em gera [ marães Lavareda, Arildo Galvão Reli,

Maiores esclarecimentos podem ser ten- Luiz Guerra Borges, major Mar-
obtidos diretamente na Biblioteca do cio Teixeira de Carvalho, ten. Lu-
Exército ou pelo telefone 23-5223, r cas Rodrigues dos Santos, ten. Re-
ÔPacradoria Central de Inatiuos cjrato Omctti, cap. Moysés Antônio

Pensionistas' Rosa, major Walter Castilho Barros,
cap. Vicente Geraldo da Costa Oli-

O chefe da Pagadoria Central dc velra, major José Maria Marque»
Inativos e Pensionistas, por nosso in- Galvão, brig. Joaquim Martins Gar-
termédio, solicita o comparecimento ieia, major Ernani Tavares Pereira
urgente àquela Pagadoria, dos srs.'de Lucena, cap. Frederico Paoli Pra-
oficiais e praças abaixo, a fim de dei, 1.° ten. Djalma de Azevedo.
suprirem o AtcsUdo de Vida, de
acordo com os artigos 337 e 338, Clube de Oücials Relormados * ia

do R. G. C. P., a fim de que; Reserva tias Forças ArmadasPara a reunião a realizar-se às'não seja suspersos os seus pro-! Solicitam-nos:
h vrí)S • ho¦^• na sede do Clu-i ventos. Biênio de 1955 a 1957 — Um
ie* ij?r encarecida, por nosso Capitães Alberto Rodrigues Morei-1 crande número de associados, reco-intermédio, a presença dos oficiais ra e Manoel Silveira; tenentes Cel-jnhccendo os Inestimáveis serviços(capitães, majores e tenentes coro- so Augusto Frazão Guimarães, Ira-1 prestados ao Clube e a classe pe-nés) que se encontram amparados e> de Seixas Valença, Raymundo Jú-ilo atunl presidente Exmo. Sr, Ge-

do capino T/l dr, Zaly de Sam
paio Monteiro Câmara; tenentes R/Edgard José Gonçalves e Abel Bel-fort Seixas, do sargento Ai. JoaquimFabriclo da Co:<i Filho e do ca-bo Francisco Romano da Silva, pa-ra tratarem de assunto de seusinteresses. Por outro lado at 2as,4as. e 6ar. feirai, das 15,3*0 ás 16,30horas, deverão comparecer à' la. Dl-visão da Secretaria Geral do Minii-tério *a Guerra para o mesmo fim,o major R/l Icarahy de Albuquer-
que Potyguara e o 2.° tenente R/lRaul José da Silva.

Lei dos 15 anos

5.o ANO
PARCIAIS. — Clínica Tropical — Dia
16, às 14 horas, alunos de n."s 1 a 40.
Dia 16, às 15 horas, alunos de n.°s
41 a 80. Dia 17, às 14 horas, alunos
de n.°s 151 a 191. Dia 17, às 15 horas,
102 ao fim. Dia 18, às 14 horas, alu-
nos de n.°s 81 a. 121. Dia 18, às 15
horas, alunos de n.°s 122 a 150.

CL GINECOLGICA -'Dia 16, l
16, às 8 horas, no Anfiteatro de Ana-
tomla (Praia Vermelha).

6.° ANO — Pediatria — Curso Equi-
parado. Exame .dia 14, segunda-feira,
às 9 horas — na Policllnlca Geral do
Rio dc Janeiro.

ORTOPEDIA — Segunda prova par-
ciai, dia 17, ás 14 horas;

AVISOS

sidade do Brasil. Francês - cel.
prof. Morency dq, Couto e Silva
(presidente); ten, cel. prof. Augus-
to César de Brito Pereira, 'ten. cel.
prof. Álvaro Dodsworth Machado e
prof. João Antônio Rodrigues Lima,
do C. M. R. J.; e prof. Roberto
Alvim Corrêa, da Universidade do
Brasil. Física Elementar - cel. prof.Luiz Vasconcelos da Rocha. Santos,
da A. M. A. N„ (presidente); ten.
cel. prof. Gilberto Rosembarck, ten,
cel. prof. Moacir Pereira Montei-
ro, ten. cel. prof. Nelson Alves Ma-
chado, do C. M. R. e prof. Fran-
cisco Alcântara Gomes Filho, da Uni-
versidade dc Distrito Federal, Direi-
to Público Constitucional, Penal Mi-
litar e Internacional - prof. Pedro

Pede-se o comparecimento à Seção Calmon, da Universidade do Bra-d? Expediente Escolar, dos alunos de sll (presidente), cel. prof. Adalber-
n.os 76 - 77 - 82 - 83 e 179. 6.», to de Cunto, tenente cel. professorse"e>. . , .,...' 'Jaime Dantas e major prof. CarlosOs doutorandos serão atendidos, jHelvidio Américo dos Reis, da A.

lio Maciel, Álvaro Barbosa Rodrl
--- .gues Pereira, Cláudio Manoel BerEm seu_ gabinete de trabalho, o | nardes, João Ferreira Neto, Joséministro Teixeira Lott recebeu on

tem o marechal João Baptista Mas
carenhas de Moraes, os gens. OdK
Ho Denys, Octávio Saldanha Mazza,
Ângelo Mendei de Moraes, Olímpio
Faiconieri da Cunha, Roberto F.
Slnk e Morais Ancora, os coronéis
Rodrigo Otávio, Armando Dubols Fer-
reira e Joaquim Vicente Rondon. No
enterro do cel. Augusto Pocomy, o
ministro Lott foi representado pc-lo seu ajudante de Ordens, capitão
William. As 13.30 horas, compare-
ceu a um almoço no jornal "O
Globo".

I Uniforme do Dia
Para amanhã dia 12 de novem-

bro, a Secretaria Geral da Guerra
marcou o 5° uniforme.

Departamento de Desportos do ..
E.rército

O general presidente do Departa-
mento d > Desportos do Exército co-
munlca aos interessados que, por

Nazario de Oliveira, Osmar Franco
Alves e Oswaldo de Vasconcelos Pep-
pe; aspirantes Walter Cezar de Frei-
tas e Walter de Moura Medrado;

neral Manoel Henrlques Gomes, re-
solvam apresentar à consideração
dos associados a sua reeleição, com
a seguinte chapa:

Conselho Dcliberatiuo: Efetivos: —
generais Alcebíades Simões Pires, Pe-
dro Leonardo de Campos, Albano

subtenente Casemiro de Souza Filho; ] Osório, Francisco Silveira do Pra
sargentos Nelson Medeiros. Nervaljdo, e cel. Hildebrando de Albuquer
Martins Oliveira, Francisco Baptista
Campèllo, Almiro Francisco dos" San-
tos e Almiro José da Silva; cabos

que.
Suplentes: gen. João Relf de Pau«

Ia alm. Nelson Slmas de Souza, gí-Claudlonor Alves da Cunha, ' Jorge' nerais Marcionlllo Gonçalves Barro-
dos Santos Cactilleiro, José Baptis- so, Josc de Almeida Figueiredo, Al-
ta Santos, Algerino Jesus dos San- berto Prado de Oliveira.
tos, Algerino Josc dos Santos, Alol-l Conselho Fiscal
sio José Luiz; soldado Hélio Lemos' Efetivos: gen. Miguel de Castro
de Freitas. j Ayrcs, aml. Luiz Vilarlnho da Sll-

[va, general Delmiro Pereira de An-
Carteira Hipotecária e imobiliária do . drade, Contran Jorge Pinheiro Cruz,

Clube Militar Je cel. Mário Pinto da Silva Valle.
I Suplentes; generais Anísio Martins

Solicito o comparecimento. com dc Oliveira, Francisco Labanca, brig.
possivel urgência, na sede da Car- Lysias Augusto Rodrigues, cel. dr.
teira Hipot':ária e Imobiliária do i Waldemiro Pimcntcl, e cap. Paclfl-
Clube Militar, à Avenida Graça Ara-jCO Monteiro de Alencar,
nha. 81, 2.° andar, sala 209, dos, A eleição realizar-se-á no dia 16

para fins de diploma, no horário de 12! M. A. N. e prol. Demóstenes Ma- motiv<? dc i6'"~ ma'or na próxima'seguintes beneficiários: ido corrente das 13 às 17 horasàs 15 horas. idureira de Pinho, da Universidade 3a- feira' dia 15' na0 Poderá rece- Exército: major Antônio Vaz;.cap.lna sede do Clube a Praça da He-2.» CHAMADA —So serão atendi-1 do Brasil. Português - cel. honorá-dos os alunos amparados pelo art. rj0 pr0í. Alcides da Fonseca (pre-56 do regimento da Faculdade. 1 sidente), coronéis professores JonasOs horários das segundas provas |de Mora.. Correa rilho Manoe, Ca.parciais, acham-se afixados na Por- Ivalcante Procnça do C.. M. R. Jtaria da Faculdade
CONCURSO PARA CATEDRÁTICO¦DE TÉCNICA OPERATÓRIA E CI-

RURGIA EXPERIMENTAL — Dia 11
de novembro: às 8 horas, prova'prá-
tica (operação); 3.» candidato: dr.
Josias de Freitas: Dia 12 de novem-

bê-los, fazendo-o no dia 14, 2a. fel- [ Cauby Rival, gen. Carmelo Batista pública, 197,

BOLETIM DA DIRETORIA GERAL DO PESSOAL DO EXÉRCITO
professores Olmar Guterres da Sil-
veira, da Universidade ! do Distrito
Federal, e Cândido Jucá Filho, áo\n rInstituto de Educação. História — ppnrojríinl t-mf AnfAnl« T „/,«„(„ Tl«Mnl.. r »-**t*t\ AU,

GABINETE

cel. prof. Antônio Leônclo PereiraFerraz (presidente)g, ten. cel. profs.
cíoM .' SdaWlS? ÍZt i«°"""if 

eSa,K:
&«&&:"£ ÍMM&£T8a£ Vrc0t<^reü Pjedr°e
va pratica (operação); 5." candidato: 1 noberto Acioli do Coléilc, Pedro Gera'' Diretorias subordinadas e dc-dr. Lúcio Villai Nova Galvão: Dia. 16 fiGeom^ria Descritiva .^el' mo? v,d* «««ÇSo, publico o seguinte-de novembro: às 8 horas, prova p-ati-n.iT, «H i. • j V.p «
ca (exame de doente); .!TcwdFdato: Sedr» J^E? yiab°»". 

d? Es. T.
dr Savino Gasoarini Filho. f;.'f,ÍS?ld£,nt.e,' tc"cn es c?ls- PI0&'Joaquim Martins Rocha, da A. M.

iDir. Geral de Remonta, ná ausên-'da D. Eng., por ter regressado doleia do general diretor geral, em Norte do País aonde íôra acompa-
n.ando o general diretor de Enge-

Generai de Divisão R/l Haroldo

da palavra a dentista Elza Figuei- xado na Portaria, para diversos cur
redo c a aluna Maria Luiza de Mo- 'sos e séries.
rais.

mm-t-Wfi-*-WmW-t&**m--mm---mm ............
B^PwSWf^W^^Mfe^Sí^sí**^'''-' '•-¦ ' '';'"^mê
ítiç^ljl^t^^v»^., ^ <.,<Lf*p **tA*'?< sM$k

2a. Prova Parcial — 5. °ano -Dia
|12 - 14 horas -Arquitetura; Dia
il2 -9 horas -Química Inustrial;
Dia 16 - 8 horas -Metalurgia.

, Engenheiros Rodouidrios - -Está
' marcada a próxima reunião para o
: dia 11, no horário habitual para or-
Iganlzação dos estágios. No dia 14,
Isegunda-feira, serão apresentados os
I materiais usado: na pavimentaçãoimoderna, em preleções do Engenhei-
ro Rufino de Almeida Pizarro. Dl-

jretor da Escola Nacional de Énge-
nharia.

Construção Ciuil — 4. "ano -Dia
11, sexta-feira, às 9 horas, Sabati-
na facultativa para os alunos quenão possuem rnédla para entrar em
exame. Matéria no Quadro de Avi-
sos;

Noções de Eletrotécnica — Os alu-
nos que pediram revisão da provadessa cadeira, deverão procurar o
professor da mesma.

Prouoj Parciais — 2a. Chamada -
P.or motivo ,de doença a ser com-
provada pelo rnédico da Reitoria. De-
vèrA o nluno ,f?7Pr a npppss^rip nn.

|S8wím.^WM A^^Sjííí!». àofjm'- da taj P?r ter sido pro
corro, Hospital Miguel Couto, Hospi-
tal Moncorvo Filho e no Hospital de
Acidentes.

As p-ovas práticas (exame de do-
enlel terão lugar nos dias marcados
em local a ser indicado oportunamen-
te.
. CONCURSO PARA O S.A.M.D.U —
Avisamos aos colegas que. atenden-

DO EXERCITO - CAPITAL viagem de inspeção
10 DE NOVEMBRO DE Maior Geraldo Velho Barretc. da 

"¦?£?. 
em 

"viagem 
de 1^e?Io;*LulíJS55 Es. M. M., por seguir para Porto Salgado Moreira Pequeno, da D. Eng.,Alegre, com dispensa do serviço, a por ter regressado do Norte do

r,nUu- 
faTml-lla'n 

, „ , . P8ls. onde fora acompanhado o ge-Capitão João Carlos Cacclatore. da neral diretor dc Eng., em aua via-
?'.,G' P' P.li. entrar em fenas' re" R<™ àe inspeção,lativas a 1954, a partir de 10 de ,, . T ., „novembi ¦ de 1955. „MiJor Josias Ferreira Gomes, da

Artilharia D' , g" por tcr regressado do Nor-
Apresentação de O/iciais I Tenente coronel Francisco Câmara te, "S- p.als acompanhando o gene-

Simões, adido à D. G. P„ por con- ral d"'ctor de Engenharia.

BOLETIM INTERNO N.» 254

Para conhecimento desla Diretoria

C ,M. R." J. e José Abdelhav,' daimovido e transferido para a Re-
Universidade do Brasil. Inglês —• 'erJ!* "° Pos,° de General de Bri- . ,
coronel prof. Calimério Nestor dos s. , e promovido na inatividade ao ter chegado ontem a esta capital sua nora Unidade; Jackson Pitom-
Santos F!lho (presidente) ten. cel 'p6sto de General de Divisão. jem gozo de férias regulamcntares. bo Cavalcante, do C. P. O. R. de

clusão dor trabalhos do Conselho de Capitães José Frederico Muller Go-Julgamento, oo qual era Juiz. ,mes. do J.o B. E„ por conclusão
Major Newton Virgílio de Carva- do Curso da Es. A. O, classifica-

lho, adido ao 2° R. O. 105 por do no 1.° B. E„ e apresentar-se a

prof. Edmundo Castelo, major profes-
sor Luiz Zavagna de Montezima, do
C. M. R. J„ professores Oswaldo

In/aii taria

Capitão Célio Falleiros. do

Capitão Walter Moreira Gomes, do Curitiba, por ter vindo ao Rio em
|6.o R. A. 75 A. R„ por conclusão' S'7-0 de férias.
Ide ferir e regressar a sua Uni-; 2.°s tenentes Rubem Murilo Silva

Ferreira Serpa do Instituto de Edu- „ 
*avlm° 

\'"0 ,„*"","'¦¦t-a°a "' ]**?£ , r, da cia- Es- Com., por ter sido pro-cação e Paulo César Machado da "'o1;, p?r tcü sJdo classificado no J.o tenente Gerardo Parente '•' dc movido e aguardar classificação- Jo-
do à no=sa solicitação Vir Mlnis-! S»va. da Faculdade Católica de Fi- -l'°, *•*¦> 

„c"trad? BJJ trânsito em Albuquerque, do Sfitç G. Can. 88 A. sé de Andrade Azevedo, do B Es
tro do Trabalho autorizou a, m i2a. Ilosoíla. Topografia - cel. prof. An- !„de "oveS'„ro 

1° 
1955' e s-eg-'r Ae-: PO"1 término de curso de ope-;E„ por U. sido promovido e ficar

ko das pr^r^^^^^ -tar P?»"*0!^» 
5fí2T,C^C,S8|?SliSÍ!^curso, para Janeiro de 56. j'e>. major professor Walter Junquel-

Agradecemos a valiosa colabora-lra. da A. M. A. N., cel, prof. Jor-
ção do Prof. Xavier Lopes, diretorjgo Luiz Gama, do C M„ R. J„ te-
do SAMPS, do dr. Luiz Siqueira Sei-inente cil. Hélio da Cunha Menezes
xas, diretor do SAMDU, do Magnifi-!e o major Henrique César Cardoso,
c0 Reitor e do dr. Waldir, chefe dejda Es. T. E. Latim - prof. Cân-
gabinete do sr. Ministro, na justa dido Jucá Filho, do Instituto de
reinvindicação dos acadêmicos quc,Educação (presidente), major prof.
melhor desejam se preparar para me-jBelmiro Santana Coutinho, professo-
lhor servirem à êste serviço de as-,res Carlos Juliano Torres Pastori-
sisténcia médica. Comunicamos, ou- on, Nelson Barbosa do Nascimento,
trossim, que: do C. M. R. J. e o prof. José

Coronel Evandro Conceição Del Co- i para seguir destino.
rona, do E. G. C. F., por seguir
para São Paulo em férias.

Majores Calo Marcos Ovalle de
Lemos, da D. G .S. M„ por ter
terminado a licença prêmio e se
encontrar pronto para o serviço; Luiz
Corrêa Lima, da 25a. C. R., por
ter sido transferido do Q. O. pa-
r o Q S. G. e entrado em trân.
sito; Guynemé Muniz, do 3." R. I.,
por ter sido classificado no 3." R.

já se encontrar na Unidade

a«Í h ?Í!o n "a ^ 01lveira E- por conclusão de eiames e fl-Assis, d- 1/6.° G. A. C, por en- car aguardando classificação; Nil-tar em gozo de 30 dias de licen-jton Caetano Ribas, da Es T Eça para tratamento de saúde de sua'por ter sido promovido, término deesposa; Clcl.o Segadas Vlanna, do exames e aguardar classificação; IvI.° R. O. 105. por ter sido pro- José de Albuquerque, da Es T Emovido ao posto atual e ficar adi- por termino de exames e aguardardo como se efetivo fosse, aguardan-classificação: Roberto"Xavier" Refs'Maun da Rocha, da Es. T. E„ por término de exa-

Prosseguindo em sua meritória atividade, a Campanha Brasilei-ra de Educação inaugurou mais uma escola: é a Escola de Emer-fencia Mano Ferreira Pinto, em Vila Kosmos. Cerca de 30 cri-ancas ja recebem ali ensinamentos da professora Nadir da SilvaPinto. Na fotografia um flagrante da inauguração.

AUTÓGRAFOS DO CONSAGRADO
ESCRITOR EDGARD CAVALHEIRO,
NO SEU NOVO LIVRO: "MONTEI-
RO LOBATO - VIDA E OBRA"

As tardes de autógrafos, na LIVRARIA SAO JOSE',constituem motivo de agradável reunião para os nossosintelectuais e aproximação destes com o grande público,alem de incentivar o bom gosto pelo livro autografado.
Hoje sexta-feira, dia 11 dc Novembro, às 16 e meia ho-ras, o escritor EDGARD CAVALHEIRO, autografará paraamigos e admiradores, bem como para o público em ge-ral, o seu novo livro: "MONTEIRO LOBATO — VIDA
E OBRA".
Dois grandes volumes com mais de mil páginas,
fartamente ilustrado e impresso em magnífico
PaPcl  CrS 250,00

Pedidos à LIVRARIA SÃO JOSÉ - Rua São José, 38
— Rio de Janeiro

Remetemos livros autografados para todo o Brasil pcloReembolso Postal e, no Rio, às pessoas que não possamcomparecer, atenderemos pelos Tels.: 22-9207 e 42-0435
(54513)

|municação à Seção do Currículo^ Es-
i colar, telefone 43-2251, no horário de
8,30 às 11 horas, para as provas rea-
iizadas pela manhã, d el2 às 14,30
horas, para as efetuadas a tarde,
fica dispensada a apresentação do
requerimento. Não será em hipótese
alguma, aceito atestado de médico
particular.

Por Qualquer outro motiuo deve-
rá ser apresentado requerimento, em
48 horas, a fim de que o Conse-

do classificação;
do jo r. o 105, por ter sido pro- me. por ter sido promovido * aguar-movido, e ficar adido como se> efe-dar classificação; Olival Mantovaoil

1) As inscrições estarão abertas até Pompilho da Hora. do Colégio Pe-il,r!L,í?, "^"""¦íífí 
£a 

umaaoe. tivo fosse aguardando classificação; Netto. da Es. T. E., por término
dia 30 do corrente mês. 21 E' dc lOBldr' II. História Natural - tenente V« Pa n ™?S /°!C ,.P"e 

™H' da í,0sn,„5Mário de A"drade, do l.o R. dc exame e aguardar classificação
o n.o de vagas. 3) O candidato deverá!cel. prof. José Freitas Pinlo (pre- ™* 'A',,,0,P«P 

a n d nir"^0 a° ?<' vS01" ter Sido pr°!nov'd? e Agripa Lino Carneiro, da Es. T.E
provar no ato inscrição. Al Ser bra-lsldente) ten. cel. prof. Milton Tia-\rfTSZ da ,rnsor=A- °- trÍns^"d" do ficar adido comp se_ efetivo fosse, por ter sido promovido, término desileiro nato ou naturalizado. Bl Tsrlgo de Melo, major prof. Gerson de 2'J' ^' í?o p classl-.aguardando classificação; Rubens ,d,r exames e aguardar classificação: Ga-18 anos completos. Cl Estar quites Pina, do C. M. R. J.. profs. José;"c!,aj no ,5>„,S',„Í„ Silva Santos, do 1° R. O. 10a. por bricl da Rocha Carvalho, da Es Tcom o serviço militar. D) Apresenfr Lacerda dc Araújo Feio. da U.D.F.. oaualana ter sido promovido ao posto atual E„ por término de exames na Es'2 retratos 3x4. El Fazer prova de e João Moagem de Oliveira, do rnrnnn, ,„„,„„,,„ ni=. n™«™ i»,? «íi j como se efetivo T. E„ tc sido promovido ao pôs-que concluiu , 4.» série do curso de'CP.. II. Estatística - profs. Fer- H.CX 

CrP«l 
ri, S^t» ín? íí' 

*' aguarda"d° classificação. to atual e aguardar classificado;escola oficial ou equiparada. nando Rodrigues da Silveira, Jacir , 
D,r' GeJ"Lde Remonta por es- Engenharia .George Martins Ney da Silva da

Quanto no último item, os alunos Maia da U D F.| José Klngston, tar respondendo pelo expediente da' Tenentes corbnéis Florianó Moller, (Continua na 2.* pág do S.« iad.)do 4.o ano, poderão se inscrever con-idn Universidade do Brasil, coronel ——— __dicionalmente, apresentando atestado Renato Co'ta Mendes, e o major
que cursam esta série I Albino Manoel da Costa, da Dire-Ass. Hamilton Alves Vieira-Presi- toria Geral do Ensino,dente.

CONSELHO DELIBERATIVO - O Falará naPresidente do C.A.C.C, usando d;.'fn"lr"
Escola de Esíado-Mnior

suas atribuições, para uma reunião Falará ho1e, na escola de-Coman-
?9 * iiKt rl'allzar-se Sábado, dia d0 c 1j Estado-Maior do Exército1!, as 16 horas, com a seguinte ordem L gcncraI de Exército Tristão de

i 
'r>„«. 

a ^ , - j m , ÍAlencar Araripe, ministro do Supe-
2 »pS??H«d/. £om!ss5° de Jrote, rior Tribuna] Militar, que tratará de,
d-Trfâ rZLá\C 

mlS« ° de T.0m?' importante assunto-1 sôbre a vida da-1
externa 4 W.l,. 

~ln R,epresentaÇ'10 aquele tradicional e histórico estabe-!
f"côCesnaáot 

-Çontlt™0 
-$!?„£&.*-"• 

'emento 
de ci.ino técnico. , . |

;rSB^^Q„Ua^er7tiv^M°il>"i-"'iri0 rio '«^ "^ Via»<

naada%FaaCe'\d0a.da^tCilO^alHd„^ríedÍCiJ No transcurso do aniversário do
Suão à Sartír X 11In ^r, 

"° sa:-general João de Segadas Viana, co-
vendida «n.• tf2,w™*íiJll. mandante da Divisão Blindada, foi
se,n^naconatr da £T no%^Tes?ta ^11??da "° Quartel-General uma
Cooperativa. Ass. Ernesto Nascimento. rcuni3° de confraternização com o

CAMPANHA DE CADÁVERES _,comparecimento dos-comandantes dos
Comunicamos aos colegas particclar- corpos blindados e de todos os seus
mente, aos alunos doílI», 2c. ,,«o auxiliares do Quartel-General. Usou
anos, aos quais o assunto interessa,!da .palaLra, "2 "L0.0., c,ei', Barbo?a
diretamente, que neste ano até 28 de ?'"'?• chefe do Estado-Maior, sau

lho Departamental examine o assun- outubro p. passado, entraram na Fa- dando ° aniversariante que. após
to á vista das razões expostas e do
mérito do aluno; o Diretor somente
concederá 2i. chamada havendo pa-recer unânime. favorável rio Conse-
lho Departamental.

Curso Rodouiririo - -Hoje dia 11

culdade 64 õadáverés"confõrmè""eo"ns- agradece-, foi abraçado pelos presen
tá no livro de registro na Portaria.itcf.-., .,
Em 1954 entra-am apenas 23 cada- sôbrc ° Quc U1" na Alemanha
veies. Êste ano, em 10 meses, o nú- Foi antorizado o maj. técnico Wer-
mero quase triplicou.

Eála vitória deve-se a atuação as 
"

iS 19 horas reunião geral organiza-1 sídua e operante da Diretoria do C. da Pró-Ma
ão dos estágios de mecânica dos A. "Carlos ChTgas" que teve a au- APOSTIL

atre. Encontram-se com a
çao dos estágios de mecânica dos I "• „j'Vanos Chagas" que teve a au- APOSTILAS DA PRó-MATRE —
solos; no dia 14, das 19 horas àsI JUIIá-Ia a cooperação disinteressada Secretária dêste Centro Acadêmico.
21 horas preleções pelo professor Ru- e anônima de alguns, colegas cuios FLAMULAS — Encontram-se à
fino de Almeida Pizarro, sôbre o nome.sem dever de justiça leva-nos venda neste Centro Acadêmico, flâ-
Materiais Empregados nos Pavimen- * Publicar no momento. Referm- - mulas da Faculdade e do EstMos-
tos Rodoviários da Atualidade. í nos aos colegas Sávio Franco do 2.» copio.

Curso dc Mecdnica dos Solos e a.'?°- j0«? Pail'o Campos c Aldo Gar- AVISO AO 4 o ir s« ANO Sáln-Fundações - Os engenheiros ou en- f^rveis'^^,-™0^^.,^ JMVU- M" *« «• h?rái no Hospiial ¥ão Za-
toria dó H?i 5a . ". carias, Túnel do Leme, será dado uma
oaranm .onHionLl"831" di? a'"« aula sobre Lesões Traumáticas raqui-pa.ra.^!?,f?üiat0..dlí«to.c<;m? Direção l.medulares, pelo dr. Nicolau Megaã

BAILE DO TERMÔMETRO — Rea-
lizar-se-á no dia, 14 dêste, ás 23 ho-
ras nos Salões do Fluminense Fute-
boi Clube. Os convites acham-se à

genheirandos aprovados no referido
curso (deverão fazer um requerimen-
to ao Magnifico Reitor da Univer-
sidade do Brasil solicitando expedição
do respectivo certificado). O reque-
rimento modelo no D. A. poderáser entregue a D. Regina juntamen-
to com a taxa de CrS 75,00. Pos-
teriormente serão distribuídos os cer-
íificados pelo representante.

CURSOS INTENSIVOS SÔBRE
PROBLEMAS CIENTÍFICOS

SALVADOR. 10 (Asp.) — O Ins-

cais. do Rio de Janeiro, São Paulo e até m?smo do exterior, paratomarem parte nos referidos cursos.

venda na Portaria da Escola com o
sr. Magalhães, ou com a Secretária

i do Centro Acadêmico,

MÉTODOS ESCOLARES
BRASILEIROS

uj /ffeAfl o

SEDE CONlâl
~r^~, . m.- MATRICULAI-VOS NA
ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO CÂNDIDO MENDES

DA
ACADEMIA DE COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO

. ,. „ , FUNDADA EM 1902Reconhecida, oficialmente, pela Lei Federal n, 1.339, de 9 de Janeiro de 1905TRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 101
CURSO DE FÉRIAS

AnwT^An 1lLrtU.?uKMãjemátíca, Gco'6rafia"e HlrtérU^do" Brasil'

de preparo Intensivo, ao EXAME DE ADMISSÃO AO COMERCIAL BÁSICO(Diploma de Auxiliar de escritório e de inicio do Técnico de Contabíidadci—nsrtaSS?* ":s?m~>- •«" *¦
Mensalidade, data a dataPRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 101 —

CrJ 100,00
TELEFONE: 42-1797

e a administração de vários hospitais,
Foram dirigidos, também ofícios a
Iodos os diretores de hospitais desta
capital e posteriormente, reafirma-
mos por telefone solicitação para quenos comunicassem a existência de
cadáveres de indigentes. Estamos vi-
gilantes para que a falta de corpos
para estudos não venha ocorrer no-
vãmente c estendemos um apelo aos
representantes de turma do 1.", 2."
e 4.o anos para que cooperem conos-co dirigindo-se sempre aos professo-res para quc haja uma distribuição LIMA, 10 (F.P.) _ A professoratituto Brasileiro para investigação da i equitatlva d! peças de modo que to- peruana Corina Castillo rendeu ma-

Tuberculose, Iniciará, ainda êste mês, dos os colegas possam ter êsse ma-jrlfestações públicas de admiração pe-uma série de Cursos Intensivos sô- j terial de estudo, pois cadáveres há em los métodos escolares rio Brasil, ao
bre Problemas Científicos de alto quantidade suficiente. regressar dêste pals onde esteve es-
padrão, relacionados com a mediei- TRIBUNA ACADÊMICA — Encon- '"dando os métodos e a organiza-
na geral. tram-se à venda exemplares da últi-|Çflo da Educação. Falando aos jor-íoram convidados professores Io- ma edição de nosso jornal. Procurar nalistas, Corina Castillo deu ampla

com a Secretária neste Centro ou com'informação sbr: o funcionamento
o colega Nelson Madrid do 3» ano. docente nesse pais, reservando a im-

DEPARTAMENTO DA APOSTILAS t prensa lugar de destaque a suas pa-— Encontram-se à venda as seguintes 
'lavras,

apostilas: 1.» ano — Biofísica. Ana-
tomia (Sistema Nervoso) e Histolo-
gla (gls. endócrinos e mucosa do tu-
bo digestivo e cavidade bucal). 2."
ano — Bioquímica (até n.o 121. Fisio-
lqgia (Endocrinologia, introdução ao
Sistema Nervoso, Respiração, Meta
bolismo, Circulação).

3.o Ano — Farmacologia (livros 1e 2, arte dc formular e aparelho di-
gestivol Patologia Geral, Mlcroblolo-
gia, Semiologia e Anatomia Patolò-
gica. I

4." Ano — Parasitologia (Mlcolo-gla), Técnica Operatória. Clinica Mé-dica, (Doenças Vasculares Periféri-cas). Clinica Propedêutica Cirurgia,Dermatologia, Psiquiatria.
4.» e 5.o Anos — Medicina de Ur-

gência para os concursos"'de SAMDUe Pronto Socorro. Expediente: 12 às16 horas.
Recebemos nova remesa.i de Apostilas

fl í. m <§! I

Itt^WUloWAbtMlSSDí

ÓTIMA PROFISSÃO

(53329)

AMANHÃ, NA 3.a CADEIRA
DE CLINICA MÉDICA

palestra do prof, John
M. Soldon

Amanhã, sábado, 12, às 10,30 hs
o prof. John M. Seldon, prof. dc
Clinica Médica da Universidade
de Mtchigan e chefe do Serviço
do Alergia do Hospital de Ann
Harbor, fará uma palestra no
Serviço do proí. Feijó (3.* Cadei-
ra de Clinica Médica), no Hos-
pitai Moncorvo Filho.

O proí. Seldon abordará os ie-
sultados de - pesquisas com o em-
prego da prednosolona no trata-
mento de diversas entidades mor-
bidas.

"Sorteio Milionário" CIBRASH.
O novo plano de Economia Premiada da Cibrasil,
reservou para Você um Volkswagen 1955, zero quilo-
metros e ainda CrS 25.000,00, apenas com módica I
economia me isal desde Cr$ 300,00 (l.o pagamento f
mais sflos e taxas).

E Você sabe quanto está valendo uni Volkswagen,'

Inscreva-se jí para ganhar êite carro valioso! Se
nSo fôr premiado — a Cibrasil devolve, r.o final do
plano, todas es sua» economias. Aproveite a oportu-
nidade... e "motorize" o seu íutu:o!

NO SORTEIO
DO DIA

16
AGÊNCIA CASTELO*

Av. Almirante Barroso, 81
AGÍNCIA COVERNADORi

Av. Paranapuã, I563-D
AGÊNCIA lEBLON:

Av, Bartolomeu Mitre, 297-A
AGÍNCIA BONSUCEHOi

R. Cardoso de Morais, 55

Em virtude do feriad-o de (êrça-feira, dia 15, as inscrições devem ser feitas até odia 14, das 9 às 18 horas, e no dia 16 -\ê às 13 horas.
(55547J

;.¦; >.>,< --;;-i:. -.. ¦'¦,;¦ -
¦¦¦::. 
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LIBERDADE E INICIATIVA PRIVADA
BASES DA ORDEM ECONÔMICA

de Freitas Malinann em Porto Alegre
Entretanto, é de esperar-se que cumento dessa cnvercadura csnOS projetos em estudo nor nàVrn nnnnnicfoo j» ..". í.?_.Sura' .s.ao

CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 do Novembro dc 1955

CASO RAÕÃlT

Discurso pronunciado pelo
sr. ZULFO DE FREITAS
MALLMANN, cm nome da
Indústria, saudando o CEN-
TRO DAS INDUSTRIAS DO
RIO GRANDE DO SUL, no
banquete comemorativo de
seu 25.° aniversário de fun-
dação.

"Meus Senhores:
E' com o maior contentamento

e justificado júbilo que eu, gaú-cho de nascimento c de formação
espiritual, desempenho neste ins-
tante, uma das missões mais gra-tas ao meu coração: — qual seja
a de interpretação, na qualidadede presidente do órgão federativo
da Capital da República, o pen-samento da indústria de todo o
país, numa saudação calorosa eamiga, ao velho CENTRO DA
INDÚSTRIA FABRIL DO RIO
GRANDE DO SUL, hoje centro
das indústrias do mesmo Estado,
no momento em que completa o
seu primeiro -quartel de século,
por entre as alegrias do torrão
natal e as simpatias do Brasil in-
teiro.

compreensiva o total. Carecemos
de facilidades à expansão do cré-
dito fecundo e de rigoroso con-
trole ao crédito fácil, nos investi-
mentos improdutivos e intlacio-
narios E' urgente a ampliação
de industrias pesadas, de vez quoos estabelecimentos siderúrgicos
dc que dispomos não atendemainda as necessidades mínimas doconsumo interno,

A produção de energia elétri-
ca, por insuficiente, obriga-nos
ao uso devastador da madeira
como combustível e à onerosa
importação dos similiares líqui-dos. Dependemos, neste capítulo,da exploração e aproveitamento
do petróleo existente cm nosso

os projetos cm estudo por partedo Banco Nacional de Desenvol-
vimento venham, ainda que pas-sageiramente, minorar as dificul-
dades, facilitar o escoamento dasriquezas e o seu melhor aprovei-
tamento.

Mas há também fatores posili-vos e é por isto que assinalamos
com vaidade c satisfação a parti-cipaçâo pioneira da gente gaú-cha na solução do problema, do
refinamento petrolífero, com- ainstalação da Refinaria Ipiranga.

Esses aspectos da economia
gaúcha, nas suas marchas e con-
tra marchas, animam o Brasil in
teiro. Aqui há um exemplo a se

Quanto a mim próprio — e de-
sejo destacar a circunstância —
o evento assume duplicada pro-
porção de entusiasmo já que re-
ciprocamente usufruo, como rio-
grandense e como brasileiro, os
encantamentos da efeméride.
Constitue generoso privilégio, querecordarei sempre com renovado
orgulho, ésse de saudar e ser
saudado, ao mesmo tempo, numa
íesta de classe que se desdobra
fraternalmente, entre conterrâ-
neos e patrícios.

Trata-se, efetivamente, de uma
data nacional, pois que simboliza
um ato da vida econômica da
Pátria, na esteiru de uma traoi-
ção de trabalho e de luta, peloseu engrandecimento e pela sua
felicidade.

Melhor comemoração não pode-ria ter o jubileu de prata do
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO
RIO GRANDE DO SUL, que a
realização, no seu seio da 2.a
Sessão Plenária da Indústria.

Festejamos o vigésimo aniver-
sário da gloriosa Entidade, cujo
acervo de serviços às classes pro-dutoras é um título de honra pa-ra o espírito de iniciativa e de
solidariedade do nobre povo gaú-cho, com esta Assembléia de re-

fresentantes 
de industriais dos

stados brasileiros para a elabo-
ração da Carta de Princípios da
Indústria.

Essa cerimônia natalicia ganha,assim, um significado extraordi-
nário por transcender os limites
regionais, coincidindo com um
movimento de sentido e reper-
cussão nacional.

_ Vindos dos mais distantes rin-
cões da pátria comum, aqui nos
congregamos para traçar os pos-tulados gerais da politica indus-
trial do Brasil.

A indústria, consciente dos seus
deveres e responsabilidades e, ao
mesmo tempo, vigilante na defe-
sa das justas reivindicações quelhe assistem para prosseguir na
obra fecunda que sem desfaleci-
mento, vem realizando em prolda economia pátria, elabora as li-
nhas básicas e as supremas dire-
trizes da sua atuação no cenário
nacional, consubstanciadas num
documento normativo, que repre-
senta uma definição e um pro-
grama.

_ Comparecem os nossos homens
ae empresa perante a opinião pú-blica e expõem o pensamento sa-
dio construtivo que os anima e
inspira, gravando em suscintos
parágrafos a síntese dos proble-mas que se antepõem à nossa jor-nada progressista e às soluções
mais consentâneas com os inte-
résses da economia nacional.

As classes produtoras definem,
por este modo, a sua atitude face
a realidade brasileira e enume-
ram as grandes soluções que jul-
gam adequadas ao soerguimento
da produção industrial e, conse-
quentemente, capazes de assegu-
rar o lugar de proeminência a
que devemos aspirar no concerto
das demais nações civilizadas.

Impunha-se, em verdade, esra
definição e justifica-se sem dúvi-
da, ésse programa, como expres-
soes do nosso dever de agir nes-
ta hora atribulada da história.

Olvidando-se o muito que játem feito e o mais que fará no
curso do tempo, a atividade indi-
v:duai, — ascendem-se, por lô-
da a parte, fáceis entusiasmos
pelas soluções estatais aos proble-mas do após-guerra. O Estado, ao
saber dessas idéias, sopradas porsiíte;mas exóticos e incompatíveis
com a nossa índole e formação
cilíural, não raro se arroga o li-
reito de intervir r.n campo da ali-
vidade privada não para inceiHi-• va-la ou auxiliá-la, mas para em-
baraçá-la e criar-lhe dificulda-
cies, quando não para subistitui-
ia, esquecido de que à iniciativa
particular se devem, em todas as
latitudes, as realizações progres-sistas da civilização moderna.

Em nome de reivindicações so-
ciais, cuja exwtáncia todos ms
sentimos e comnreendemos, al-
rjuns propugnam, como atendi-
rnrrlo a esses anúe;os, uma into-
gra] subversão da própria est>-u-
tura social dentro de cujos linea-
in;>ntos se formai e desenvolveu
o nosso realismo democrático.'

Não querem, os propagandistas
desses remédios drásticos, aten-
tar, por exemplo, em que somos
nm povo que, em maior escala do
que qualquer outro, tem acorrido
ao encontro dessas reivindicações,
nao só elaborando e pondo em
pratica a mais avançada legisla-
ção social da história, como tam-
bem pela própria iniciativa par-ücular, através de instituições as-
sistenciais e educaticas, únicas no
gênero cm todo o universo.

Ainda não realizamos no Bra-
sil um planejamento científico c
racionalmente estruturado, cnvol-
vendo todos os ângulos da quês-tão econômico-social que cresce
em complexidade num país, como
o nosso, em plena fase de desen-
volvimento, com a sua agricultu-
ra ainda adstrita a métodos e
processos secularmente rudimen-
tares, e com a sua indústria só
por agora em formação, lutando
com impecilhos de toda ordem.

E, Aà falta disto, observa-se a
tendência de equacionar os pro-blemas que nos afligem em têr-mos de aumento de salários e deagravação de impostos, reduzin-
ap-se a essas duas únicas e ilu-
sorias providências anti-econômi-
cas os meios de combater a crise.

Ao binômio, tantas vezes repe-
tido, de produção e distribuição
das utilidades e riquezas, como
chave para enfrentar a conjuntu-
ra, entrelaça-se uma série imen-
sa de enigmas, que precisamosdecifrar, uns a depender dos ou

inrvcnin i\T«„«ÓVi» v • ""^ ¦*-,:u- niiul "a um exemplo a se-subsolo. Necessitamos do ingrcs- guir, uma experiência a refazerso ae capitais estrangeiros que e uma esperança a acalentar Tu-tragam o sangue novo de moedas do isto nos estimula para o tra-valorizadas ao desenvolvimento
da nossa atividade agrícola-in-
dustrial.

O problema do transporte emtodas as suas modalidades, desa-
fia a argúcia e a experiência dosestadistas e legisladores.

A nossa organização financeira
carece de uma instituição supe-nor e controladora do mercadoficuciano. Faltam-nos técnicos eoperários especializados, necessi-
tamos de estradas e de hospitais,
de portos e de navios, enfim deuma infinidade de providências emelhoramentos em escala sempre
ascendente, todos os dias do ano.

Basta ésse simples registro pa-ra evidenciar o erro dos queapontam como solução às nossas
dificuldades a agravação dos tri-butos que diretamente incidem
sobre as classes produtoras, mas
que, afinal, vão recair sôbre o
próprio povo, diminuindo o po-der aquisitivo de sua renda, parao qual o aumento de salários não
passa de ilusória e efêmera me-
lhoria.

_ O que nos vale, apesar de tudo,
e quo somos uma nação jovem,cheia de possibilidades tais como
a nenhum outro povo a Providên-
cia Divina concedeu. Não deve-
mos encarar o futuro com deses-
pero ou desânimo. Atravessamos
dificuldades de crescimento ine-
rentes a todos os povos da terra.

Colaborando na obra de soer-
guimento nacional, a indústria
detém um posto de vanguarda.
O nosso parque industrial ocupa
o primeiro lugar na América La-
tina e é evidente a sua marcha
ascencional.

Avultam, por tudo isto, as nos-
sas responsabilidades perante a
nação, responsabilidades a quenão queremos fugir, mas que nos
conferem o irrecusável direito de
aconselhar, de persuadir, de re-
clamar, de impor e de protestar.

As terras do sul, no conjunto
das regiões geo-econômicas da
América Portuguesa, foram as
que primeiro nasceram para a
exploração da riqueza intensiva.
Tal fato, ligado a outras circuns-
tâncias históricas, emprestou-lhes
à estrutura econômica aspectos
impares dentro da realidade na-
cional. Se considerarmos isola-
damente a gleba riograndense,
sem dúvida o núcleo mais ativo
da região, veremos que o seu pro-cesso de formação foi largamen-
te coadjuvado por um todo mais
homogêneo, seja' do ponto de vis-
ta econômico, seja do ponto de
vista social.

Os homens de iniciativa nas re-
giões sulinas sentiram, desde os
primordios do século XIX, a ne-
cessidade de harmonizar o crês-
cimento da pecuária e da agri-
cultura com o desenvolvimento
industrial.

Eis porque, principalmente
aqui neste rincão da Pátria, os
interesses da indústria e do labor
agrário caminha harmonicamen-
te, o que bem demonstra que não
houve, não há, nem pode haver,
entre eles, qualquer antagonismo.

Favorecido por condições geo-
gráficas excepcionais, lógico se-
ria, como na realidade o íoi, queo desenvolvimento da agropecuâ-
ria constituísse, inicialmente, o
sustentáculo da economia gaú-cha. Não se deteve aqui, porém,
o espírito empreendedor dos pa-trícios da fronteira. Atendendo
aos próprios imperativos da eco-
nomia coletiva, a indústria local
vem acompanhando o desenvolvi-
mento dos setores agrícola e pas-toril, revelando, permanentemen-
te, uma tendência para eòtrcita
cooperação com a atitividade
agrícola de base.

, No conjunto da economia bra-
sileira, é expressiva a posiçãoeconômica do Rio Grande do Sul.
No quadro nacional apenas 2 uni-
dades. São Paulo e D. Federal,
sobrepujam a riograndense, no
que se refere à renda "per capi-
ta". E tudo indica quc essa po-sição se inclina para novas me-
lhorias com o plano de recupe-
ração do governo do Estado, no
qual cabe parte considerável à
iniciativa privada.

A diversificação das atividades
produtoras do sul, observada atra-
ves da indústria extrativa mine-
ral vegetal, até as mais altas
formas de transformação indus-
trial situa o Estado numa posição
singular, acobertado de crises ci-
clicas, porque facilmente pode

balho hercúleo da industrializa-
ção brasileira — qUe não é, ape-
nas, uma destinação da Pátria,
mas, sobretudo, um imperativo da
nossa independência econômica.

A natureza, ela própria, nos
está a indicar os rumos da cami-
nhada. As montanhas contem ri-
quezas imensas. As cachoeiras jg.
quedas dágua polarizam manan
ciais perenes de força de ener

conquistas de uma tradição histonca de luta, dc civismo, de altruismo humano e de fé inaba-
í?»yelJn? d-reito, na justiça e naliberdade, sob a égide dos valo-res morais e espirituais do ho-mem.

Neste instante de vibração pa-tnotica e de confraternização en-tre filhos do Brasil — podemosrecordar a apóstrofe de Ruy Bar-bosa, o nume tutelah da nacio-nalidade.
"Com a lei, pela lei, dentro dale'. F°ra da lei não há salvação."
Meus senhores:
O Brasil, de um extremo a ou-tro do território, aqui se encontra

pela presença, em corpo e alma,de homens de todos os seus qua-drantes: da Amazônia longínqua
reserva incomensurável da pá-tria, do Nordeste, sofredor e he-roico, — gente de extraordinária
resistência e entranhado amor à
gleba nativa; do leste majestoso
que construiu, no litoral e nossertões uma epopéia e um "habi-
tat ', tão bem cinzelados pelo gê-»nio admirável de Euclides daCunha; do planalto central, ondeum patrimônio imenso se acumu-

seria a razão da sentença
do juiz

NOVA YortK, 10 - Comentando
fl recusa do Grande Júri do Con-dado de Leflores, de condenar porrapto Roy Bryant c Jolin de Milan,suspeitos dc terem seqüestrado e as-sassinado o jovem Emmet Till osr. Hoy Wilkins, secretário da As-sociaçâo Nacional para o progressoda gente dc côr, declarou que es.sa decisão "não surpreenderá nenhumdaqueles que sabem de que formaa justiça é administrada rio Esta-do do Misslsslppl. O sr. Wilkinsacrescentou quc a absolvição dos doishomens pelo Grande Júri demonstra
mais uma vez que no Estado doMississlpi c impossível conseguir jus-tiça, em todos os casos em queum _ negro é vítima da ira e ,daviolência de um branco". (F.P.).

ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL
DO JÚRI

AVIAÇÃO
1.° Caderno

^R^^H

_;„ ,— . , —-»" -"- »"*»- ""i faiiiniuuiu imenso se acumu-gia. O solo gaúcho, guarda a varo, la à espera da hora de plenitudetesouros insondaveis. A fauna e da nossa civilização; das coxilhasa flora, pujantes e variadas, cons
tituem patrimônio inesgotável.

Todos os reinos da natureza, o
mineral, o vegetal e o animal —
sustem o patamar ciclópico da ci-
vilização que o destino nos re-
serva.

Está no frontespicio da "Carta
da Indústria":"Nos princípios fundamentais
do direito se equaciona a ordem
social, econômica e politica, neles
se assentando o aperfeiçoamento,
o desenvolvimento e o progresso
da humanidade.""A liberdade econômica, que
proporciona iguais oportunidades
a todos, é a conseqüência natural
da democracia política.""A ordem econômica deve ba-
sear-se no princípio da liberdade
e no primado da iniciativa pri-vada, limitada, tão somente, na
medida em que colida com os in-
teréses fundamentais da nação."

Esses preceitos que hoje pode-
mos esculpir, com altivez num do-

do sul que se ergueram, em todos
os tempos, como as sentinelas
avançadas da terra iluminada pe-los clarões do Cruzeiro.

Têm, pois, porque desvanecer-
se os irmãos riograndenses comesta festa magnífica de brasili-
dade, de fraternização entre bra-sueiros, de membros de uma sófamília — aquela que, no decor-rer de poucos séculos apenas, —
soube e pôde edificar uma nação
sphda, unida, falando uma sólíngua, realizando uma mesma ci-
vilização e acreditando num só
Deus. Estreitemo-nos; amigos,
num amplexo de amor, de con-
fiança e de graças ao Todo Pode-
roso — pelo Brasil altivo, gene-roso e cristão que nos deu; orgu-
lho de uma raça, sedimentação
cívica de um povo e esperança do
mundo — de um mundo só, an-seio universal de paz e de con-
córdia.

Porto Alegre, 8 de novembro
de 1955." (52109)

O 2." Tribunal do Júri, acatando atese de legítima defesa para o réu
Miguel Jacob Elmokidisi, absolveu-o,
ontem. O acusado aguardava o julga-mento preso, há 3 anos e, segundo
denúncia, no dia 25 de outubro de
1952, matou a tiro de revólver, no
largo do Camboatá, a Geraldo Lima
dc Oliveira. Funcionando da defesa
o advogado Romeiro Neto susten-
tou que o riu, ao tentar apartar os
participantes de um briga, fora a ls-
so obstado, tendo então se armado
de revólver, com o qual atirou parao alto, tentando intimidar os conten-
dores. Foi, na ocasião agarrado pelavitima, contra quem voltou a arma,
numa tentativa infeliz de esquivar
se. A sessão esteve sob a presiden-cia do juiz Bandeira Stampa. Funcio-
nou na acusação o promotor Décio
Medeiros.

A PORTA CLANDESTINA
PREJUDICA OS MORADORES

DA VILA
Na Rua Getúlio

DESMANTELADA A MAIOR...
(Continuação da 5.» página)

colhidos os elementos que precisa-
vam "sair de circulação".

Era ainda Luizinho quem "contra-
tava" ladrões dos Estados, quando ti-
nha um "serviço" especial para fa-
zer e nâo encontrava elementos de
confiança no "mercado" do Rio de
Janeiro. O mais estranho em tudo
isto, é que Luizinho, velho conhecido
da Policia, ao ser preso, tinha em
seu poder um porte de arma, fome-
cido pela Divisão de Polícia Política
e Social...

OS PRESOS

As diligências policiais levaram à
prisão de seis ladrões e cinco intru-
jões. Os ladrões foram: Benedito José
dos Santos Alves, vulgo "Neguinho do
Azeite", o elemento que organizava
os assaltos c arrombamentos; Home-
ro Barbosa de Queiroz, o "Pó de Mi-
co", que vinha auxiliando a quadri-
lha; Geraldo Ribeiro da Silva, vulgo"Mineiro", elemento "importado" porLuizinho; Wilmar Cândido Ferreira;
o motorista Domingos Cardoso de
Souza, vulgo "Dominguinho"; e Nair
dos Santos Alves, esposa de Bene-
dito.

Os intrujões presos foram: Luiz
Pacheco da Silva, o "Luizinho"; Wal-
domar Simão da Mota; Luis Gaspar
Romano; Amaro Soares e Osvaldo
Muller de Carvalho Martins.

A MULHER E O ADVOGADO

Nair dos Santos Alves, esposa diBenedito, foi presa quando já toda
a quadrilha tinha sido descoberta trecolhida ao xadrez da Delegacia
de Roubos e Falsificações. Vez poroutra a mulher ali aparecia, e, sobo pretexto de visitar o marido, esta-
va servindo de elemento ele ligaçãoentre os elementos presos e os res-tantes que ainda não foram idenUfica-
dos. Foi seguida e os policiais quan-do a prenderam, após certificar-se
de que ela fazia parte do grupo, en-centraram em seu poder um punhale a quantia dc cinco mil cruzeiros,
ilém de inúmeras jóias. Mal a mu-Iher dera entrada no xadrez, ali che-

gou o advogado Alvaro Dutra, soli-citando do comissário Raul Faria quefizesse entrega das jóias e. do dinhei-ro. O comissário, como era óbvio,nc-gou-se ierminanlemcnte a atendera tal pedido. E" que, há poucos diasNau- comprara geladeira, televisão,
móveis e jóias e terá de explicar a
procedência do dinheiro empregado
nessas compras.

ceberam a visita dos ladrões, já fo-
ram identificadas e estão situadas nos
seguintes endereços: Rua do Mato-
so 55; Rua Dias da Cruz, 25; Rua Leo-
poldina Rego, 20; Rua Pedro Ernesto,
33; e, Rua Carolina Machado, 404.

OS TIROTEIOS COM A POLICIA

Todos os elementos da quadrilha an-
davam armados, e, com exceção dos
intrujões, todos os demais tirotea-
ram com os policiais. Felizmente não
houve vitimas a lamentar e íles ter
minaram sendo presos.

Os policiais Gonzaga, Justo, Cor
deiro, Aníbal, Hugo, Odilon e Vander-
ley, após passarem por maus mo-
mentos, pondo em risco a vida c,
depois de prenderem os ladrões, vi-
ram o resultado de seus esforços bas-
tante diminuído pelo estranho "ha-
beas corpus" que pôs em liberdade
os gatunos e intrujões.

Resta agora, à Policia apurar de-vidamente a denúncia sobre o "Sin-
dicato dos Ladrões" e as ligações queteria o advogado Alvaro Dutra comessa organização.

_ Trata-se da abertura clandes-
tina de uma porta da casa da
Rua Getúlio, 452, que impede a
passagem privativa da vila ali
existente, no número 454, com-
posta de 10 casas, assim como, a
eievação do muro, fora do gaba-rito, tirando toda a ventilação e
mutilando o aspecto primitivo da
entrada daquela vila. É de toda
a urgência o fechamento daque-
la porta clandestina que foi aber-
ta de maneira irregular e quetanto vem prejudicando os mora-
dores da vila, não só eom o lixo
que e ali depositado, como tam-bem, ocasionando encontros amo-
rosos de pessoas estranhas.

Os moradores dessa forma, se
acham tolhidos do seu direito de
livre locomoção. São 10 famí-
lias que se vêm constrangidas, atoda hora: quando saem, quan-oo entram. A porta clandestina
deve ser fechada imediatamen-
te. É o que clamam os morado-
res, justamente, apreensivos, e,
para isso, apelam para as auto
ridades municipais.

al wiftJü -ma' c<on?tJ1ruida P^a "Short Brother and Harland"de Be fast, e um "guide missile", que está ainda na fase éinírimental. Sua velocidade é superioY à do som e admite'se aue«J c°ntr°'<> O» "fadar" e rádio, possa servir tarnbém como
v^Çan( 

Devemof esclarecer que está sendo empregado excluTi-vãmente em testes de controle à longa distância e os resultadosainda nao foram revelados.

PORTARIAS DO MINISTRO
O ministro Eduardo Gomes assinouas seguintes portarias:considerando promovido à gradua-ção de terceiro-sargento, o soldadoreformado José Pohlmann; reforman-do ex-officio" na graduação deter-cciro-sargento, 0 cabo José Ferrei-ra da Silva; reformando "ex-officio"

na graduação de terceiro-sargento, osoldado Renato Santa Cruz Ollvei-ra Júnior; promovendo à graduaçãode segundo-sargento e, nesta gradua-çao, transferindo "ex-officio" para areserva remunerada da Aeronáutica,
o terceiro-sargento Ataliba Tavares;considerando promovido à graduaçãode aspirante a oficial aviador, o fa-lccido cadete-do-Ar Emanuel Corrêade Arruda;

Promovendo "post-mortem", a gra-duação de 2° sargento o terceiro-sargento Plínio Ferreira Gonçalves,falecido em conseqüência de aciden-te de aviação ocorrido em serviçono dia 5.0.1955, no Município deBonsucesso, Estado de São Paulo,com o avião R-20 n. 6062;
Dispensado das funções de ativl-dade, por conveniência do serviço

_ primeiro-tenente da reserva de la,classe da Aeronáutica Eurico da Ga-ma Almeida;
Designando o padre Llldo OlmiroCosta e Silva, para fazer um está.

gio de adaptação junto ao capitãocapelão cônego Waldemar Rezende,na Capelania da Base Aérea do Ga-leão.

TENTOU EVADIR-SE
Escoltado por dois soldados da Po-licia Militar, Djalma Teixeira Ma-ciei, residente na Rua ConselheiroMaciel, 304, na tarde de ontem, ten-tou uma fuga espetacular, atirando,se de um trem em movimento naEstação de Triagem. Voltava êle deum sumário de culpa, num proces-so em que é acusado por agressão
navalha, na pessoa de SaturninoCândido Pessoa c, ao se inteirar desua condenação, foi acometido dedesespero. Ao ser encaminhado pa-ra São João de Meriti. onde se en-contra detido, Djalma Teixeira apro-veitou-se de um descuido da es-coita e jogou-se à via férrea. Re-cebeu diversos ferimentos pelo cor-~">, sendo medicado no Hospital Souca Aguiar.

APROVEITAMENTOS
DOS CANDIDATOS

à Escola de Cadetes de
Barbacena

O ministro Eduardo Gomes fixouem 120 o número ele vagas da Es-cola Preparatória de Cadetes do Arde Barbacena para o ano letivo de1956.
A Diretoria de Ensino ela Aero-náutica está avisando aos interessa-dos que o preenchimento dessas va-

gas obedecer,' a critério especial. As.sim é que terão preferência os can-didatos ao 3." ano. Em seguida se-rao aproveitados os do 2.° ano epor fim, os candidatos ao 1.° ano.O esclarecimento em apreço é fei-to visto ter sido fixado, um nume-ro de vagas para todas as sériesdo curso daquele estabelecimentos.

PARALISADO 0 TRÁFEGO
NOS AEROPORTOS

de Orly e Le Bourget — Greve
dos controladores de vôo —

Nova agitação social
na França

PARIS, 10 (F.P.) _ Estava estamanha quase totalmente paralizadotráfego aéreo nos aeroportos deOrly e Le Bourget em consequênoiada greve, efetivada hoje, às 8 ho-ras, pelos controladores de vôo eauxiliares de navegação aérea.
As companhias aéreas estrangeirastiveram de modificar os programasde voo, encaminhando os aviões pa-ra os aeroportos de Bruxelas oudc Basiléia.
A companhia "Air France" conti-nua assegurando um serviço parcialcom a- utilização '

litar situado nas
ta capital.

PARIS, 11 (U.P.) _ A greveem apoio ao pedido de aumento desalários, coincide com os primeirosindícios de nova agitação social naFrança.
Ao mesmo tempo, reuniram-se osempregados dos Correios para con-siderar que medidas podem ser ado-tnelas para forçar o governo a cum-

prir a promessa de aumentar os sa-lanos c melhorar as condições detrabalho de seus 3.000.000 de funcio.nários.
Essa promessa foi formulada peloprimeiro ministro Edgar Faure, quan-do assumiu o poder.Também as transmissões das rá-dio-emissoras foram hoje por váriasvezes interrompidas em virtude degreve dos seus técnicos.

VOLTAM A CONSTRUIR
OS "PAÜLISTINHAS"

Fomos informados de que aSociedade Construtora Aero-náiítica Neiva" com fábrica de
planadores em Caxias, irá iniciarainda este mês a construção dosaviões "Paulistinhas", em série,nas suas oficinas em Botucatu,
em Sao Paulo.

Esses aviões "teco-teco" 
que sétornaram tão populares em nosso

pais foi apresentado pela "Com",
panhia Aeronáutica Paulista"em agosto de 1942 e diversas sé;nes dessas aeronaves foramconstruídas em São Paulo. v

_0 projeto, cálculo e construçãosao de engenheiros brasileiros ea maioria do material empresado
era nacional. B .

AVISO AOS AVIADORES,
Através do aviso n. 219, expe'-dido ontem, a Diretoria'de Ro-tas Aéreas, divulgou as seguintesinformações:
PETROLINA - Rádio-farol

prefixo PL, freqüência de 340
quilociclos, operando das 9 às 20noras Z, em caráter provisório;

RIO DE JANEIRO - Aeró-dromo de Santa Cruz — Rádiobania. Cruz, recepção na ire-
quencia de 126.7 megaciclos,inoperante. '

Túnel Supersônico na
Alemanha • •'

Está sendo construído ná Alemã-nha, no Aerodynamtcs Instltute inAacnen um túnel supersônico c»Vpaz de testar seis vezes e meia navelocidade do som (cerca de 4,375m. p. h»),
No momento nesse túnel é posst.vel fazer testes a duas emeiaj vê',zes a veloeidade do som,
"The De Havilland Enterprise"

200 MILHÕES DE DÓLARES
para instalações de "radar"

em terra
A "Civil Aeronautics Administra-

tion" (CAA) dos EE. UU. solicita-rá no orçamento do próximo anoaproximadamente 200 milhões dc dó-lares para novas instalações de ter-ra e controle aéreo para dirigir eapressar os aviões nas aterragens edecolagens.
„íiii7,r.-,;, "A" --¦:,-" >"•'•¦'." i A "CAA" pretende ligar as tor-utilização de aeródromo mi- res de controle de todos os aero.proximidades des-1 portos civis do EE. UU. ao sistemade "radar" para defesa aérea, a fimde que as torres possam melhor con-trolar os aviões comerciais, instalarnovos "radar" com alcance extra-longo e melhorar as comunicações

dos pilotos com as torres.

REQUERIMENTOS
DESPACHADOS

pelo ministro da Aeronáutica

Chegará quarta-feira
Procedente dos EE. UU. chegaráno_ aeroporto Internacional do Ga-leão na próxima quarta-feira, dia16, as 20 horas (sujeito a confir.maçao). pela "Branifí" o cel. av.Paul Vachet, diretor-geral da "Air

France" na America do Sul.

Maconha despachada de São Paulo para o Rio

O ADVOGADO E O "SINDICATO'

Mas a estranha atuação desse advo-
gado não ficou nisso apenas. Por seu

desviar' fatores 
^ pTodu^de I ^^Z^Ti^Zum setor para outro, sem gran-1 os ladrões. Com sua atitude o advo!

A curiosa "encomenda", sem
indicação de destinatário, via-
jou num ônibus da "Cometa"
— Pela polícia do 9.° Distrito
Policial foi encontrada uma
carga de 40 quilos da erva no-
eiva — Encaminhado o esfra-

nho achado às autoridades da
Delegacia de Costumes

Quarenta quilos de maconha, con-tidos em mala despachada num ônl-
mis da Empresa "Cometa", de São
Paulo para esta Capital, e acorjipa-nhada dc um talão dc número 08710,
não contendo o nome do seu destina-tário, foram desembarcados no dia21 de outubro. A mala foi deposita-
da na Estação Rodoviária MarianoProcóplo. Durante mais de um mêsali permaneceu à espera de alguém
que a fosse reclamar. Como tal não
sucedesse, o detetive Leonardo, do0.» Distrito Policial, informado de
que da mala se desprendia forte
cheiro, (que depois se verificou pro-
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O ministro Eduardo Gomes despa-chou os seguintes requerimentos:
Aristides Warto, solicitando por cer-tldão cópia dos pareceres dos pro-fessôres do I.T.A.: "Certifique-se";
Josiel Alves de Abreu e Josias

Rodrigues, solicitando pagamento de
abono de emergência: "Indeferido";

cap. Francisco de Assis Lopes, esuboficial Luiz Felipe Tavares Guer-
reiro, solicitando cancelamento de
puniçóes: "Cancelem-se";

ten. Newton Chaves, solicitando
sua designação para realizar o es-
tágio para promoção ao posto ime-
diato: "Arquive-se";'

aluno Edmir Froes, da E. P. C.
Ar, solicitando autorização para go.zar férias escolares no estrangeiro:'Concedo";

sarg. Luiz Rodrigues de Carvalho,
solicitando retificação em ueus as-
sentaroentos do nome de sua geni-tora: "Deferido";

alunos Silvio Romero Pereira Mar-
tins, Ademir Froes e André Tosman,
da E. P. C. Ar, solicitando permis-são para gozar férias no estrangei-
ro: "Concedo".

I CENTENÁRIO DO PRIMEIRO
VÔO DE AEROSTATO NO

„ BRASIL

O delegado Nelson Alvarenga e seus auxiliares, logo após
o exame da mala de maconha, na Delegacia do 9.° Distrito

temente comprimida), resolveu comu-
nicar o fato ao delegado Nelson Al-
varenga, o qual, determinou ao po-licial que arrombasse o volume. Fo-
ram encontrados, cuidadosamentevocado nela r„™.n,,,i 

¦"•"""» **'" i ram encomraaos, cuidadosamente repressão dc tóxicos ivocado pela fermentação da erva for- acondicionados, nada menos do que 401 para os efeitos legais.

quilos de Maconha. Por ordem da au-
toridade, a "mercadoria" foi enca-
minhada à Delegacia dc Costumes, àqual compete exercer fiscalização e
repressão dc tóxicos c entorpecentes,

A assembléia geral extraordináriados acionistas realizada em Hatfieldem 30 de novembro do ano passa»,do as companhias "De Havilland" -a de construção de aviões, de ha-liçes e de motores — havia resol».vido que a 1.» de janeiro de 1958,todos as companhias subsidiárias dogrupo e que operam no estrangei».ro passaram a fazer parte da "D*
Havilland Holdings Limited" ficandoconstituída a seguinte diretoria: W.E. Nixon, Sir Geofrey de Havilland,
l- l- Searle- F* E- N- St. BarbeA. F. Kurke, A. S. Kennédy e sirRalph Sorley.

Continuará presidente da "De Ha*.''»villand Aircrafit", da "De HevillanflEngine e da "De Havilland Pro.
pellers , sir Geofrey de Havillanll
que continuará também presidentedas companhias subsidiárias no Cà-nada, Austrália, Nova Zelândia, nòSul da África e nos EE. UU.Foi aprovado ontem pelos acionis.tas a nova reorganização do gru-po "De Havilland". ; * "

Dois vôos semanais da"VARIG" para Nova York
Acaba de ser confirmado, paraamanha, o início dos segundos vôossemanais da "Varlg", entre o Bra.sil e os Estados Unidos.
Como divulgamos a empresa, dei-de a inauguração dessa nova rota,vinha realizando uma viagem porsemana a New York, passando ago.ra, a efetuar dois vôos semanais àgrande metrópole norte-americana,

providência quc íoi adotada pela pio-neira dos nossos transportes aéreosem virtude da crescente procura delugares em todas as escalas da lt-nha que liga as três Américas, prin-cipalmente no Hio, São Paulo e Pôr-
|to Alegre.

Em conseqüência dessa ampliaçãode trafego, os "Super-G", que par-tiam do Brasil às terças-feiras, pas-sarão a íazê-lo às quartas e sabá-dos, com regresso nos dias subsequen-tes. Quanto ao itinerário, permane.cera inalterável, ou seja: Buenos Al-res, Montevidéu, Porto Alegre, S8oPaulo e Rio de Janeiro, prosseguin-d0 da capital federal para Belém,Cuidad Trujillo capital da Repúbli-ca Dominicana) e New York.

Financiamento para a compra
dos jatos

De New York chegou-nos a notí-cia de que a "American Airlines"e a_ 'Eastern" completaram uma ope-ração de financiamento para a com-
pra dos aviões "Boeing, 707" e "Dou-
glas, DC-8" a jato para suai Unhai.A 'Metropolitan Life Insurance"emprestou 75 milhões de dólares-..a"American Airlines" e a "Equitable
Life Assurance", 40 milhões à "Eas-
tem".

TRANSFERÊNCIA DE
OFICIAIS DA FAB

des abalos, fenômeno este quenâo se observa em qualquer ou-
tro ponto do território.

A indústria gaúcha, no quetoca ao potencial energélico, rc-
vela progressos bem significati-
vos. Projetos dc expansão da
energia elétrica encontram-se em
pleno desenvolvimento e as esta-
tísticas registram, já no ano pas-sado, um acréscimo ponderávelde KWH. Tal ampliação, no en-
tanto, não atende, ainda, às de-
mandas atuais, c muito menos àsnecessidades futuras, face ao ex-
traordinário progresso demons-
trado pela economia local.

Aliás, a energia elétrica, no
quadro da economia brasileira,
nem sempre acompanhou, eomo
em outros países, o desenvolvi-
mento das atividades s<*"-idá-
rias, acusando quase ser io-
vitável atraso, a reprir cx-
pansão dos setores prodi. , porcarência de núcleos energéticos.
Na linguagem dos técnicos, quan-do não ocorre o aproveitamento
em tempo útil das fontes de ener-
gia, cria-se um ponto de estran-
gulamento que deve ser corrigi-
do. Eis aí o obstáculo maior com
que se defronta o Rio Grande do
Sul.

Outro problema do acentuada
gravidade para a economia do
Estado, como, de resto, para a cie
todo o Brasil, é o dos transpor-
tes. Os produtos armazenados nos
centros de produção atingem os
mercados consumidores com one-
rosas sobrecargas, o que dificulta
enormemente a expansão eco-trnn «a «v „ . * Z. J , u euwuieiiieiHe a expansão ecotros e a exigir uma decalagem nomica e eleva o custo de vida

gado prejudicou a ação da Policia,
que se viu impossibilitada de conti-nuar em suas diligências sigilosas.Assim, vinte c quatro horas após se-rem presos, todos os ladrões foram
postos em liberdade, como por en-canto.

Esse advogado é o mesmo que seviu envolvido na denúncia dc umladrão, denúncia esta feita na própriadelegacia dc Roubos e Falsificações.
Disse o gatuno que fazia parte deum "Sindicato", do qual o advogado
Alvaro Dutra recebia mensalidade,
para zelai- pelos seus constituintes crequerei- os "habeas corpus"', Na oca-sino, tal afirmativa não mereceumaiores atenções, mas, agora, voltoua preocupai- as autoridades e ssráop que estamos informados, motivode severas investigações, a fim deapurar as atividades do "Sindicato"

e suas possíveis ligações.

UM MILHÃO E QUINHENTOS MILCRUZEIROS

^As mercadorias apreendidas pelaPolícia deram para encher uma salano terceiro andar daquela especial!-zada. Rádios, televisões; máquinasde escrever, máquinas de calcular,enceradeiras, cortes dc casemira li-
quldificadores, radlolas, relógios dcpulso, perfume?, carrilhões, ventila-dores, enfim, um sem número deoutros objetos, foram apreendidose eslao ao dispor de seus Icgitimosdonos.

Ate agora, os cálculos estimam cmum milhão e quinhentos mil cruzei-ros o valor dos objetos arrecadados.
Cinco casas comerciais, das que re-

O CASO VOGUE

TOMAR A TERMO AS DECLARAÇÕES
DO COMANDANTE DOS BOMBEIROS

No inquérito instaurado paraapurar a causa do incêndio ocor-
rido no Hotel Vogue, o promotorLaudelino Freire requereu ao
juiz da 24.» Vara Criminal várias
diligencias, argumentando:'As conseqüências foram trági-
cas, pois ao lado da perda mate-
nal, cinco pessoas esperaram amorte, ou a ela se atiraram, após
aguardarem ansiosa e desespera-
damente socorros por cerca dehora e meia. Verdadeiro drama
que abalou a população de nos-
sa cidade, tendo repercussão portodo Brasil e até mesmo no es-
trangeiro, envolvendo íatos e cir-cunstáncias de tal gravidade queprecisam ser apurados nos seus
pormenores. Assim sendo, requei-
ro baixem os autos à Delegacia
de origem para serem realizadas,
entre outras, as seguintes dili-
ger.cias: (a) Ser ouvido, por têr-mo, nos autos, o coronel coman-
dante do Corpo de Bombeiros,
para que positive o que entende
como pessoas responsáveis pelascircunstancias causadoras da pro-pagação do incêndio, esclarecen-
do melhor a afirmação textual
contida em seu relatório, vudocontribuindo criminosamente pa-ra que em poucos minutos um

Além de várias outras impor-
tantes diligências requeridas
pelo promotor Laudelino Freire
para que bem se apurem as
responsabilidades no incêndio

que abalou esta capital
incêndio no 1.° pavimento se pro-
pague aos 10 outros (vide fls. 69
dos autos); b) ser requisitado do
I. B .R. cópia das sindicâncias e
conclusão, lá realizadas, a res-
peito do incêndio, bem como in-
formação sôbre a liquidação do
sinistro; c) ser realizada perí-cia nas escadas e material do
Corpo de Bombeiros, esclarecen-
do os_ peritos as causas de sua
ineficácia no salvamento das vi-
timas e se poderiam ter sido em-
pregados outros meios mais efi-
cazes; d) ser ouvido o repórter
Yêdo Mendonça, autor da repor-
tagem na revista "O Cruzeiro"
a que se referem os dois íhclu-
sos que devem ser juntos aos au-
tos, para serem confirmadas suas
afirmações, e apurada a proce-
dência ou não das mesmas, in

comandante Mota da Veiga, re-
ferido na reportagem; í) serem
ouvidos os engenheiros da P. D.F que licenciaram o edifício bem
como os que tinham atribuições
de realizar vistorias no referido
prédio sinistrado; g) serem final-
mente efetuadas outras diligên-
cias que possam decorrer da aci-
ma referida."

O relatório do Corpo de Bom-
beiros esclarece que, no dia 22 de
janeiro passou pelo Corpo dc
Bombeiros o projeto de constru-
ção do edifício sinistrado e da íi-
cha respectiva consta que se des-
tinava a um restaurante no an-
dar térreo e hotel. Tudo foi al-
terado depois sem que o Corpo
de Bombeiros íósse ouvido, trans-
formando-se o restaurante em"boite", com paredes revestidas
de matéria plástica, estampas de
seda, escadas revestidas de ma
deira, lambris de madeira acom-
panhando as escadas em todos os
pavimentos, espessos tapetes r.as
escadas de todos os andares, cor-
tinas, grande quantidade de bc-
bidas alcoólicas, tudo contribuiu-
do criminosamente para que em
poucos minutos um incêndio se

Significativa efeméride transcorre,
hoje com o registro da passagem do
I centenário, da primeira ascensão
aerostática levada a efeito no Bra-
sil.

Depois de haver adiado a sua ex-
periência por várias vezes. Eduardo
Heil conseguiu subir com o seu ba-
lão na tarde do dia 11 de novem-
bro de 1855, empreendimento que vi-
nha tentando realizar havia muito
tempo.

Para o conseguir, Eduardo Heil tra-
balhou durante muitos meses, cons-
Iruindo um grande balão aerostato

às 5,30 horas da tarde subiu aos
ares, diante massa popular que o
aplaudiu com entusiasmo.

A despeito do ótimo tempo rei.
nante, como diz certa crônica da
época que "o céu estava sereno e
_ tarde calma c convidativa", a ex-
periência de Eduardo Heil não te-
ve maior êxito do que o de se ele-

Ivar um pouco para cair no mar,
| distante algumas braças do lugar en-
tão chamado Saco do Alferes, nas
proximidades da Ponte do Gambá.

Algumas embarcações que passa-vam nas proximidades acorreram ao
local onde cairá o balão prestandosocorros imediatamente, tendo sido p\ira ã indústria aeronáutica"recolhido o aeronauta por um es
caler do vapor "Hercules" que na
vegava nas imediações.

O brigadeiro Reinaldo de Carva-lho Filho diretor geral do Pessoalda Aeronáutica transferiu por ne-cessidade do serviço, para o esta-belecimento e unidades abaixe), osseguintes oficiais:
para a Escola de Aeronáutica dosAfonsos: os 2«s. tens, avs. JuarezSilveira de Mendonça e Paulo deSouza Leal, ambos do 1/5.° G.Av.;
para o Quartel General da 5a. Zo-

?a,Alíe,a,° 1"° ten" av- WalmorLeal Dalcin, da B. A, P. Alegre;
para o Quartel General da 4a. Zo-na Aérea o 1.» ten. av. CornelioLopes Cansado, :d.?. .Eq.-As.r,.-S^_p^ü»_.

"Revista SENAI"
Recebemos a Hevista "Senai", doServiço de Aprendizagem Industrial,n. 79, ano XI, contendo diversas re-portagens estacunda-se: "Artífices

clusive sobre o funcionamento da propagasse aos 10 outros andares
escada "Melz"; e) ser ouvido olnuma inexplicável rapidez."

Aviões "Breguet" —
"Deux Ponts"

A fábrica "Breguet", recebeu en-
comenda do Governo de 23 aviões"Deux Ponts" para o serviço de
transporte do Ministério do Ar da
França.

Esses aviões são equipados com
motores "Pratt c Whttney" — CB.
16 c tem a denominação na Fôr-
Ca Aérea Francesa de "Breguet,
765" que os emprega no transporte
de tropas especialmente no serviço
dc pára-quedismo.

A CADEIRA EJETAVEL
funciona perfeitamente

à 13.000 mts.
Foi finalmente divulgado em Lon-dres que, as cadeiras ejetaveis são'seguras e dão todas as garantias"quando utilizadas também a 13.200mts. (40.000'pés).
O Squadron Leader John Fifield,

o "test-pilot" da "Martin-Bakcr Air-craft" atirou-se de um "Meteor" da-
quela altitude e o "sistema de con-trôle da eadeira funcionou perfeita-mente bem c teve uma aterragemsegura".

As novas cadeiras ejetaveis sãoequipadas de "'um barostato" que im-
pedem que o pára-quedas principalabra antes de que o piloto tenhaultrapassado na queda a faixa dear frio e rarificado até o nível desegurança abaixo de 10.000 pés.

.1

Uma encomenda de 10 milhões
de dólares

LONDRES, 10 (B.N.S.) — A en-comenda da "Canadian Pacific Air-Unes", anunciada, de três aviões "Bri-
tannia", com opção para mais cln-co, aumentou para 42 o numere» deencomendas deste tipo de avião, eomopções para mais sete.

Os "Britannias" ?tip0 300) de lon-go raio de ação, deverão ser en-treguos n0 fim de 1957, após teremsido atendidas as encomendas deaviões idênticos para a "El Al" e"B. O. A. C." Afora uma versãode reconhecimento que está sendofabricada no Canada, sob licença,para a "Royal Canadian Air Forceesta e a primeira encomenda emdólares a ser feita deste avião delinha da "Bristol", e seu valor to-tal, incluindo-se sobressalentes, alcan-ça a casa dos 10 milhões.Inicialmente, os "Britannias" daC. P. A." serão empregados paraas longas rotas do Ártico e Pacf-fico. Transportando 100 passageiros,esses aviões pode voar de Vancou-ver a Amsterdam (4.70O milhas ter-restres) em 12 horas, e de Hono-
Julu a Vancouver em menos de 7horas.

Prêmio anual de turismo
A Associação de Redatores de Via-gens c Turismo do Meio-Oeste dosEstados Unidos acaba de concedera Pan American World Airways" oprincipal prêmio anual pela execu-ção de programa turístico interna-cional no decorrer de 1955.Esta c a segunda vez, no perio-do de três anos, que a PAA reet.oa tsse importanta prímla.
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I.* Caderno
CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

PELOS QUATRO CANTOS DO RIO
—'  

R. V. 
1 - DIPLOMÁTICAS
2- LEVOU BOA IMPRESSÃO

3 - HOJE : JANTAR-DANÇANTE NO CLUBE NAVAL
4 — ETA NOME ESTRANHO !

Encerramento da Campanha Financeira1 wlDA católica
da Criança em 1955

13

Foram arrecadados mais de 8 milhões de cruzeiros — O Sindicatodo Comercio Atacadista de Gene ros Alimentícios do [lio de Janeiro
oferece vultoso donativo ao movimento

Ontem, o embaixador da França, senhor
Bcrnard Hardion, inaugurou a Exposição doLivro Francês no Ministério da Educação. Aabertura, a que esteve presente o ministro
Cândido Motta Filho, constituiu um aconteci-
mento social, notando-se a presença de fig-u-
ras da diplomacia, intelectuais e gente da so-
cledade. Trata-se de uma mostra de grandevalor que merece ser vista. Conta a inteli-
gente iniciativa com um total de oito mil vo-lumes referentes a literatura, (inclusive in-fantil) filosofia, geografia, história, artes, es-
portes, ciências físicas e naturais, ciências so-ciais, medicina e ainda outros assuntos que es-.caparam a nossa observação. Não deixem devisita-la. A exposição durará dez dias apenas.

r.u- Oembaixador da China e a senhora ShonCtnn-Ting qUe breve deixarão o Brasil, serãohomenageados no próximo dia vinte, com um
.jantar de gala pelo Lagoinha Country Club.
Sao convidados especiais os embaixadores daispanha, Itália, Venezuela, Nicarágua, Equa-
dor, Japão e Guatemala.

Ontem, com o brilho e a fidalguia de sem-
pre, os embaixadores da Espanha, senhor esenhora Suner y Ferrer receberam para umcocktail — conforme havíamos noticiadoanteriormente — no qual foi condecorado oprofessor Deolindo Couto. A recepção foi emhomenagem aos componentes do Congresso deAlergia que ora se realiza em Quitandinha.* ••;< *
NOTAS RÁPIDAS

Com muita simpatia e igual sucesso Jean_>abion iniciou a sua temporada no Copacaba-na. Cantou em homenagem a Dorothy Dan-dndge que aniversariava. Certamente, a can-
r,tora americana voltará com a melhor das im-
pressões do Brasil e dos brasileiros que lhe
provaram a completa falta de complexo racial. Foi aplaudida no Palácio; homenageada pelo* senhor e senhora Roberto Marinho que a re-ceberam em sua casa no Cosme Velho* no. Country Club lhe cercaram de atenções e, tu-.. do, culminou com um jantar oferecido pelo•¦?_._•_Jb.rahim Sued quarta-feira na boate
^Meia Noite", na estréia de Sablon que can-

;tou em sua homenagem. Um bom presente àsua sensibilidade de artista.

O Clube Naval oferece, hoje, um jantaruançante. Vamos comparecer com muito pra-zer, ao clube que tem a fama de dar a festamais concorrida do Rio: "11 de junho". Nestedia meio Rio de Janeiro aparece na velha sededa Av. Rio Branco.

O dinâmico Carlos Machado nos escreveanunciando uma nova produção "Banzo-Ai6"
a estrear em quinze de novembro próximo

REGISTRO SOCIAL

Trata-se da história das músicas e danças ne-
gras dc todo o mundo. Já nos referimos, hátempos, sobre este espetáculo quando Macha-do nos pedia uma sugestão para um título.Ary Barroso afinal deu um palpite que acer-tou em cheio e aí está o "Banzo-Aiê". "Show"
exótico, nome exótico. N£o nos perguntem asignificação porque não sabemos.

Machado nos explica que fará parte deseu espetáculo a conhecida e louvada "Brasi-
liana" que além de dar um "show" sozinha— as onze horas — ainda participará do gran-de espetáculo da noite às 2 horas que tem estenome estranho.

NOTAS RAPIDÍSSIMAS

Lembram-se daquele desfile de modas in-fantis organizado pela Maria Helena Raja Ga-baglia com uma garotada formidável? Vai ha-ver outro, dia primeiro, no Golden Room.

Biagine é a terceira reincarnação dc Cleó-
patra! De Morais que o diga... (a segunda foiDianne dc Poitiers...)

A Sociedade Teatro de Arte está convi-dando para o almoço na sua sede em cons-trução da Barata Ribeiro. O almoço será nodia 19 e e oferecido pela Cruzeiro do Sul, uma
gentileza do senhor Bento Ribeiro Dantas

No auditório do Ministério daEducação, realizou-se na tarde de
ontem, dia 10, o encerramento doMovimento Financeiro de 1955 da
Campanha Nacional da Criança
Presidindo a cerimônia, encon-
trava-se o ministro da Saúde, se-nhor Aramis Athayde, que se con-
gratulou, com todos os membros
da Campanha, no início da ses-
sao, pelos resultados obtidos no
corrente ano. A seguir, tiveram
a palavra o representante do Lar
Escola "Francisco de Paula": a
senhora Lucília Tavares, da Co-
missão de Selos; o sr. Nino
Gallo, presidente do Sindicato do
Comércio Atacadista de Gêneros
Alimentícios do Rio de Janeiro;
o orador oficial da cerimônia,
professor Cândido da Mota Filho,
ministro da Educação e Cultura;
a senhora Natércia Martagão
Gesteira, presidente da Campa-
nha Nacional da Criança; o se-
nhor Rui Gomes de Almeida
presidente da Camnanha Finan-
ceira: o dr. Flamarion Costa e o

isr. Manuel Ferreira Guimarães
Declarou o sr. Rui Gomes de Al1 meida que, até ontem, foram ar
recadados CrS 8.242.523,90, sen-

j do que só os cofres renderam CrS
I 652.690,60. Compareceram ainda

a solenidade o representante doministro da Fazenda, o presidenteda COFAP, si*. Américo Pacheco
de Carvalho, o coronel Hereula-

no, chefe da comissão do Cofre
toda a diretoria da Campanha
Nacional da Criança o demais
participantes do Movimento.

SÃO MARTINHO, BISPO
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O Raja de Mandi embaixador da
índia no Brasil e sua filha Indira,
durante a recepção no Hotel Glória
dos representantes diplomáticos da

Etiópia, no Brasil

' NATAL1CIOS I lizando logo depois uma vitoriosa car-..í,.iiiui, iubo aepois í• Transcorre hoje a data natalicia da _"* r_ tlc c™certlsta. o noivo descen-,.._  .,___._,__ —._ . de de distinta íamilia da«rta. Leony Brand&o Couto, secreta- ?„e„^ ,..tmtj- íamil|a da Califórnia,
ria da Diretoria dc Contabilidade do XfVSJS?. na° C«_h_. 

'Sve^c":
Supremo Tribunal Militar.

— Paz anos hoje a senhorita Nancy
llarqunes de Souza, íllha do ten. Eu-
gênio Domingos de Souza

. —...__ __„ _.*_._,niJd| imvenailado grau em medicina em 1951.

0 EMBAIXADOR PORTUGUÊS
HOMENAGEADO NA BAHIA

SALVADOR, 10 (Asp.) - Realizou
se, ontem, às 18 horas, no Gabinete
Portugu

SOLICITADO PELA A.B.P.
o reconhecimento como de

utilidade pública
sr. Geniva! Rabelo, presi

dente da ABP, dirigiu ao presi
dente da Câmara Municipal a se
guinte carta:

'Excelentíssimo senhor:
A Associação Brasileira de Pro.

paganda_ — entidade que congre-
ga os técnicos de propaganda no
Brasil — considerando que tem
realizado obra de utilidade pú-
blica, como, por exemplo:

— manutenção de cursos de
propaganda, relações públicas e
promoção de vendas; 2 — reali-
zação de campanhas de propa-
ganda visando a ajudar o govêr-
no na solução de problemas bá-
sicos, como recentemente foi fei-
to no esforço de esclarecimento
do público para poupança de
água, no Distrito Federal, con-
forme atesta carta anexa assina-
da pelo prefeito Alim Pedro; 3— promoção de um movimento
de aproximação continental atra-
vés da realização dos festejos do
Dia Pan-Americano da Propagan-
da; 4 — representação do Bra-
sil pela participação em certa-
mes internacionais, nos quais tem
tido oportunidade de revelar ao
mundo o grau de adiantamento
de nossa propaganda, mola pro-
pulsora dos negócios, do comer-
cio e da indústria; 5 — congre-
Ração das agências de publicida-
de —' esteio da imprensa, do rá

O problema da criança é o problema do próprio homem
____!¦ 

s°.^evivencla da nacionalidade", disse o ministroMotta Filho, que na foto aparece em companhia de algunsdos integrantes da Mesa que presidiu aos trabalhos deencerramento da Campanha Financeira da Criança em
1955

Nasceu São Marllnho na Hungria,
em 316, de pais pagãos, revelando
desde pequeno acentuada vocaçfio
cristã, gostando de visitar as igre-
.ias. assistindo sempre ás cerimônias
religiosas.

Aos dezoito anos foi batizado, sem
conhecimento dos pais, deixando
pouco depois a carreira militar, on-
dc ingressara ,-,cs quinze anos, sob
as ordens de Constando c Jullano.

Sucedeu-lhe então um fato que
mais acentuou a sua fé cristã. Num
dia de inverno rigoroso, perto dc
Arnieus. encontrou um mendigo que
lhe pediu esmola. Estando sem di-
nheiro partiu sua capa cm dois pc-
daços, dando um ao pobre. A noite
surgiu-lhe o Cristo que lhe disse:"Martinhn, simples principiante na
fé, cobriu-me com este manto".

Certa vez, de regresso á Olímpia,
quando atravessava os Alpes, foi as-

saltado poi- ladrões, que carregaram
indo que possuia. Deixaram-no por
fim cm companhia de um salteador,
quo acabou convertido pelo Santo,
deixando a vida criminosa que leva-
va para cnlrar num convento.

São Martinho sofreu a influencia
edificante de Santo Hilário, em cuja
companhia viveu fundando depois um
mosteiro.

i Voltando a diocese de Tours, foi
nomeado bispo, realizando ali uma
obra notável. Teve S, Martinho o
dom dos milagres, conseguindo res-
sucitar três mortos. Faleceu a 11 de
novembro de 400.

"Não me comove nenhuma In-
jiiría, nenhum ultraje ou aíron-
tn... Importa apenas que a fése conserve integra c salva".

SAO CífüLO

SANTOS DE HOJE
Mena, Verano, Bartolomeu, Eml-

liano, Teodora, Atenodoro, Clemên-
cia. .

HORA SANTA ENCAR1STICA
Dia 13, domingo, às 16 horas, na Ma-

triz de SanfAna será realizada a Ho-ra Santa das Paróquias: N. S. doRosário de Del Castilho e N. S. daConcciçüo do Engenho Novo.
O cardeal arcebispo determinou

que esta Hora Santa seja feita d«

modo o mais solene pelo que, alémdos representantes das Paróquias, dc-vem comparecer suas associações re-
ligiosas.

FESTA DE N. S. DO ROCIO
PADROEIRA DO PARANÁ*

Realiza-se domingo próximo, is10,-0 horas, na igreja de N. Senhora
do Rosário, na rua Uruguiana. mis-sa festiva em louvor a Nossa Senho,ra do Rocio, padroeira do Paraná,
mandada celebrar pela colônia pa-ranacnse desta capital.
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novos f^-yr^ __m garantia
^__k_J DE 5 ANOS DA

jtmm GENERAl MOTORS

Parte da assistência que esteve presente ao ato. Aí sevêem em grande número os abnegados integrantes da
Campanha que muito se sacrificaram pelo seu êxito

da colônio „„,tu_, 
' 
„'._. "f™ oe - estel° aa imprensa, ao ra-

__ ,„ ,.,„ muiX-E nh rt' _ _ ; 
A"tonl0 Mio e da televisão, permitindo queciando brilhante carreira ,néctos_,':ÍBs.i cmbalxador de PortuW- "°,êstes grandes veículos dc cultu-

„",comS interno de psiquiatria no ra e de entretenimento cumpram
... ... _. Mas__nhnXCt.° ™_:lc íItlsPital e "osí Em 110mc daquele sodalicio e no da'livremente sua importante tare-

.. .- fazem anos hoje os capitães An- Foi famMm pro"__.?_ Iff^ . fTlLt" 
ClubeTK .c-ati™ Portu- [a; 

vem mui respeitosamente ape-
tomo aeraldo Peixoto, Martinho _e Harvard e Boston, sendo atualmente ° sr* JoSl da Costa Ma- Ia» Para V. Exa. no sentido de" ¦--¦•- ¦-¦¦- »alhaes, que em demorado discurso.Que se digne considerá-la "enti-

disse, a,, embaixador a importância Ciade de utilidade pública", como
da sua visita, salientando o quanto aiPVêlTlio ao trabalho que tem rea-

iizado em benefício da laboriosa

lonio ueraioo jpeixoto, Martinho de «""aro e uoston, sendo atualmenteCastro Machado, Nery Sá Freire. New- chefe de clinica psiquiátrica do Cam-ton Azeredo Coutinho, Renato Orlan- bridge Clinlc Project.
do Bueno
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CASAMENTOS

Realiza-se amanha, às 18 horas, naIgreja da Cruz dos Militares, o enlacematrimonial da senhorita Leonor deSouza Cruz com o 1° tenente da Ae-ronáutica, Hans Carl Nordhaur Acerimônia civil terá lugar, hoje, as 13horas, na 10.» CircunscrlçSo. J ' "" IJ

FESTAS ~*

Abrigo Tcreza de Jesus — Domingopróximo dia 13, è_ 16 horas, o AbrigoTereza de Jesus realizará em sua sedeft Rua Ibituruna, 53, uma festa litero

quanto a
mesma representava para a numerosa
colônia lusa radicada na Bahia. Ter-
minando a sua oração, ofertou ao dr.
Antônio Faria, diplomas dc sócio ho-
norário daquelas instituições.

O embaixador agradeceu a homena-
gem, ocasião em que foi ovacionado.

NOVO PROCESSO PARA
CONSERVAR A CARNE

FRESCA

classe dos publicitários, desde sua
fundação, no recuado ano de 1937.
Cordialmente — Genival Rabelo— presidente."

0 IMPOSTO IMOBILIÁRIO NA
VENDA DE IMÓVEIS RURAIS
Mais uma consulta vem de ser

feita _à Divisão do Imppsto de Ren-
da sobre isenção de imposto imo-
biliário na venda dc imóveis rurais.
Pretende um Interessado vender

BIF ' 'írs* ****' V"^J
____»'•' 
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, 

'* 
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O maior donativo veio de 85 firmas do Sindicato do
Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios, do Rio de
Janeiro, qüe ofereceram um cheque de CrS 1.500.000,00.
No clichê o presidente Nino Gallo, quando dizia com em o-
ção que se sentia orgulhoso em ser o intermediário de tão

generoso e nobre gesto
(52111)

Noticias procedentes de Boston,
anunciam o noivado da violinista
Jeanne C.. Sandbank com o dr. Ro-
bert L. Marvln. Jeanne, que é filha
do casal Irvlng Sandbank, nasceu no
Brasil, onde viveu vários, anos. Seu
pai,- que deixou um vasto circulo de
relações e amizade em nosso pais, dl-rigUi por multo tempo a Cia. Gillette
.no Brasil.: Regressando sua família
aos EE.UU., Jeanne, que é diploma-
.da pelo Curtis Institute of Music, deFiladélfia, venceu o concurso Tangle-
,WOód e recebeu o Prêmio Heifetz. rea-

mu.le.l 
"'Á"_..',',.' •"•;.¦-¦¦«.! mero-; NOVA YORK, 10— A República ••¦ "- ""¦ i.,,_n. __uu tn„„.r „

ma «___ r,im_íi_. pi B d0.,,r0BrR_ dn Colombw sprá o primeiro pais .diversos, glebas de terras rurais, por
naldo Claro riP.nnti. CSCrltor Ar_ do mUndo a aPlicar um Processo valor até Cr$ 100.000,00, cada uma,
ciará uma _Vt«t,,_0, v\c PTon)m- recentemente descoberto para conser- fazendo uma única escritura, abran-
esta_4 am?argo _aradee.a&amUDora_ "'••-* -rnc-S0-b. íornla ?resca*- A!BC"d° ,ôdas as vend-as* 9UM saber*
Nascimento, da violinista Sllvinla Soa-res e da cantora Nelma Braga Olivei-ra. A entrada é franca.

IN MEMORIAn"

Federação Republicana do Brasil —
As 9 horas do dia 15 de novembro cor-rente, no cemitério de Sfto FranciscoXavier, no Caju, esta agremiaçfto ci-viça, mais uma vez, prestará home-nagem á memória do Froclamador daRepublica Brasileira, cm 1889, diantedo mausoléu, do Generallsslmo Ma-noel Deodoro da Fonseca, tendo sidoconvidados o presidente da Repúbli-ca. ministros dc Estado, prefeito csecretários gerais, embaixadores acre-ditados Junto ao Brasil, compareceu-
.?_0S_,_LUn0i. d0 Orilpo Esco"»' Sal-gado Filho, da Escola General Arnal-do Damasceno Vieira e dc outros cs-
___ hff.6?108 de ensino- republica-nos históricos e o povo em geral

Divisão dos Produtos químicos finos assim, se as transações dessa forma
da American Cyanamid Cò" que a-
perfeiçoou êsse processo, revela queum acordo foi realizado com as au-toridades colombianas para sua apli-cação principalmente em Cali, Vil-
la,.Vicencio e Planeta Rica. O pro-cesso conservaria a carne em esta-do fesco durante um mínimo de três
dias, mesmo com tempo tropical.
Acrescenta-se que os outros nalse

efetuadas, estão isentas do imposto
de lucro imobiliário de que trata
ar'.. 93, letra
de 1947

A _ respeito, declara a Divisão do
Imposto de Renda que, evidentemen-
te, a circunstância da lavratura de
uma só escritura pública de venda,
não vem tirar às transações e isen-
ção prevista em lei. quando as con

FALTAM LUZ HOJE
na Gávea — Amanhã, no Andaraí, Bento Ribeiro, Bonsucesso,

Cascadura, Grajaú, Marechal Hermes e Pavuna

8? 1 ii^S I Sii' .

AGORA POR APENAS' / I jff

Cr$ UQijJ f\í
mensais / ^-****'

Exposição e vendas / j7
nas 3 lojas, até às / I- /
10 horas da noite. / 

/fi

CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS IB IB
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^:j_K__ã____u_____S_«__S__V__Í=__^^_____j_Q_^^

Para permitir a execução de¦a» do- decreto" 247239. 
jse;t'0Si ampliações , outros serviços
na rede elétrica, serão interrompi-
dos hoje, dia 11, e amanhã, dia 12,
os seguintes circuitos, nos logradou-
ros ab?_xo mencionados:

Hoje — Gduea - -8,30 às 16 ho-

con- Cnscndii.a — 12 às 16 horas —
Rua.. Itamarali. Sidônio Paes. Tava-
res Bc::orl, Silva Gome. c Coronel
Magalhães;

Falado dd Música

n.r>rfnf«___ __ _»__"__ ««««O MaiOCa V'<U (Jh.-vi._ki cm JC1 _(U_U1U0 aS COH- I

5!w&-,^^a^ri„Ãr»._^^ E3° "^idamente ras - Ruas Iposeira, Henrique Mi-
se igualmente pelo processo. Qual-! a) imóvel ser rural bl Dreco . .°!' Proffssor Mikan, Estradas do
quer vestígio do tratamento desapa-/venda unitário dc valor até CrS JM P Gívea;
rece no cozimento. (F.P.). 100.000 00 *-*>.-

Quer passar seus "Week-ends"

junto ao Mar?

Adquira um dos lotes de

DA RflZii em CABO FRIO
4^2•lUm loteamento "sui generis"

•Reservas: Tel.: 22-9202

j_^--jqy3^_J-

¦__^___ Vri

• ¦ ^Jía%__y_f^

NOTAS MÉDICAS
CONFERÊNCIA, HOJE, DO Curso em epígrafe, se reunirão emPROF. JIMENEZ DIAZ — No au- mesa redonda para debater os as-

ditório do Hospital Moncorvo Fi-!.un-to leci™ad°s, numa recapitu-
lho, hoje, sexta-feira, 11. às 11 ho-!*a(;ao ¦?eral*
ras da manhã, a 3.» Cadeira dcl oOoCliniea Medica da Faculdade Na- CENTRO DE ESTUDOS PEREI

RA FILHO — Na próxima quar-, »•  -» •••••"  ._..,t..
ta-feira, 16, às 9 horas, no Con- d0 Oliveira. Estanlslau, Bárbara He-
junto Sanatorial de Curicica, 0 Hodora. Olímpio dc Castro. Fernan-

Amanha, dú, 12 — Andaraí e
Grajnii — 12 às 16 horas — Ruas
Marianópolis, Borda do Mato. Geri-
bá, Canavieiras, Grajaú, Araxá, Ita-
baiana, Caruaru, Marechal Jofre, Sá
Viana, Henrique Morize, Juiz de Fo-
ra. Gurupi. Mearim, Alfredo Pujol,
Oliveira Lima, Bambiu. Engenheiro
Morsing e Avenida Eng. Richard;

Marechal Hermes — 13 às 16 ho-
ras - -Ruas Teófilo Guimarães, Si-
lio Bocaneira, Pacífico Pereira, An-
tônio dc Mendonça. Gonalo !!(,-
lemberg, Braz do Amaral. Pacheco

l-1! às 15 horas

SHAMPOO $w
.. 5 tipos: camomHa, simples, amoniacal, cabelos secos, ovo.-.; 3:t_rnanhõsrCF$""2"01.35 

e 50: T^ . .
SEVTS. A. Produtos de Beleza - Al. Barros, 676 :. SÊÁULO

cional de Medicina (Serviço do
prof. Feijo), receberá o prof. Jimc-
ncz Diaz, da Faculdade de Medi-
rinade Madri, aue realizará, Ioro

iu_i.uia,-T_rna''(i.iifCTêrioi_r'^ir_--ã_^-ff-^—--¦-.. _.aca_, j...i_^.„...o „„,.--=—--¦',-¦':
sunto dc interesse médico atual, iFaculdades dc Medicina e de Far- Magalhães;

macia da Universidade do Brasil,!
o O nronunciará uma conferência no Pauuria -

' Nn rnn wnry r, nn^r. mr Çcntrp de Estudos P.reira Filho,n»as Sargento Basileu Costa. Palas,
nrammi n' O PROF. PLE- daouclc sanatório, ahordando o te- Dracon, Catão. Nctuno, Juno, Apo-
U, 11 &_ \n iT_,.EeVel'â«.he|?Jar h0" mn: "Aspentos modernos da nui->, Sargento Benedito Silva. Sargcn-
ÍiA «»>,_.'* ao Rí0_ «escen- mioterapia da tuberculose". to de Milícia. Sargento Domerval
P „ . ,&'_,.' o prof. Pioben Gil, Solon, Cícero, Sargento Fernan-Plum, catedrático ca Univcrsida-, ouo des Fon'e= Sareentn Noraldlnn ri.,.de de Estocolmo, que vem a con- CONCURSO PARA A CATE- santos Saíeento Êde-ir, 1vite da Cadeira de Puericultura e DRA DE TÉCNICA OPERATÓRIA Manguel--as Tavarw.Guerra Maça-Clinica da 1.» Infância c da Uni-- Conforme noticiamos, hoje, 11,'rio Frádlque Mende, Canitu Sa.versida.de.do_, Brasil. A primeira |j 8 horas da manhã, no Hospital l_" ,n Edson Ph to I !_rgo d a Pav,conferência, do. mestre, sueco será Moncorvo Filho o dr Josias de «J"^rasa? 

Copernico, 
"í?ôs 

e A^ !
rií ÍSf_H?_í!l_2di__ltÃ_n,i 3 iVaííada Automóvel Club;oe catedrático de Técnica Opera-1toria, realizará a sua prova práti 

'

Bento Ribeiro; — 12 às 16 ho-
ras — Ruas Carolina Machado, Te-
resa Santos, Liberata Santos, Emi-
lia Ribeiro, Antônio Raposo, Alcides
Maia e Travessa Araci;

Bonsucesso — 12.30 às 16 horas— Ruas Regeneração e 17 de Fe-
vereiro. -

wMMMmmmtrzSr^mmmmmam

TIJUCA
frojo So.ni Pono, 35

ESTÁCIO
Ruo Haddock lobo, 191 Rua

MEYER
tutidio logo, fi

/A um futur<

amanhfi. sábado, às 21 horas, noAuditório Moncorvo do Institutode Puericultura da Universidade doBrasil (ilha do Fundão), o con-ferencista falará em espanhol, de-veP-.-°_ abordar o tema: "Respon-
sabilidade do Puerictiltor-Pedlatra

ça (operação). Amanhã, sábado, 12a»s,_ h?rí*,s* no Hospital Central dcAcidentados, o dr. José Hilário,candidato n.° 4; e segunda-feira

^^_^__^^^_^__^__P

na Educação Infantil". Haverá V- as 8 horas no Hospital de Ari
; ônibus especiais, às 20 horas, no dentados, o dr. Lúcio Galvão, can-Tourine Clube i Praça Mauá) e na didato n.° 5,
Central (lado. da entrada dos trens o O opara o InteriorI, s v__v/_ _.,..;_

nn_ NO\0 TISIOI.OGISTA DO
IAPC, DE NITERÓI - Tomou pos

EXAME DOS BALANÇOS DA
CAIXA ECONÔMICA EM

VÁRIOS ESTADOS

MONTAOAJNORIOPOR

RUASACADURACABRAL,29J

alumínio laqucauo,
fiey/m.9am januas

PORTAS ti VARANDAS.

m.43'0026 I

O ministro da Fazenda vem rir
_ designar funcionários par,, examina-

rem os balanços da Caixa Econòmi-
mil mi mxjüKOl — Tomou pos- ""'S'»-, ,„,,l-,„,,,,, ,,,s pa,,, examina-

SOCIEDADE BRASILEIRA DE sp anteontem e já entrou em exer- re'"1 os balanços da Caixa Econòmi-
lUBERCULOSE — Na próxima't'K''0 no Ambulatório do IAPCÍ dc ca Federal nos Estados tlc Goiás.
segunda-feira, 14, às 10 horas da «'terói, na função de médico-tisio-i AlaKõas, Pernambuco, Paraíba. Ama-
manha, no H. S. São Sebastião, sc lof'sta, por concurso, o dr. Arthur OTnas. Sergipe e Rio Grande do Nor-manha, no H. S. São Sebastião, sc '"fsta, por concurso, o dr. Arthurreunira a Sociedade Brasileira dc Henrique Enncs de Almeida, tisio-Juüerculose, em sessão coniuntaí'?í'st'i diplomado dcIos Cursos dCampanha Nacional contra a Tu

Sergipe
referentes aos exercícios dc 1.50.

sessão conjunta!J?B'sta diplomado dcIos Cursos dal1951 1!>ú2 19d3 c 1901 erespectiva
r-niiiun. Camnanha Nacional .n_ln o t.,.idemonstraçãocom o Centro de Estudos Conjun-[Campanha Nacional cumra a iu-: »— — ¦ -

tos hao Sebastião, com a seguinte berculose e organizador c primeiro c Perdas", devendo o relatório
ordem do. dia: "Contribuição ao'âlrctor do Sanatório do Estado, dclaprescntado dcn"*o dc 45 dias..--.¦¦  -¦-- Contribuição ao álr,ctor do Santestudo anatomo-patólogico da tu-iBcl° Horizonte,
hcfculqse pulmonar tratada pelosbactenostaticos", pelo dr. NiltonCosta, assistente da Cadeira dc
J.jsioloRia 

da Universidade do Bra-

oOo

Lucros
ser

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
'.Tlic Hlghway Magazine, n. dc ou-

tubro; Hevista Brasileira dos Muni-
cipios, do I.B.G.E., n. do trimestre
julho-setemhro: Revista A.A.B.B:As-
sociação Atlética Banco do Brasil,

DISQUE P PARA
2*7-114 4 PINTAKCO

oOo
_._í CONGRESSO INTERNACIO-NAL DE ALERGIA — Do progra-mo para hoje. sexta-feira. 11.constam: das 9 às 12 horas, Sim-
gosw sobre Lepra e Tuberculose:

CURSO DE DIVULGAÇÃO SA i..s i4 as. l6. «oras, Simpósio só-
BRE A TEORIA DE PAVLOV ib?c Tel'apeutica.dos Estados Alér-
Hoje. sexta-feira. 11. fa áOSOhST 5__?: t6i dnS ll ks l9 horas ~ Te"
___KHnBiífí_afda»^,a«^M__..__^ S,ánb„a^*„i2 "* ric ol"»h«'": «*a Diplomritica -ca do Distrito Federal, alunos e cão da anrei.n.o. a'_ 

"7_C?nS_" la" do Ministério das Relações Exterlo-que freqüentaram 0 & Tema_ Lfv?ev Çrian0, ._ ._aib_lli.1_s res n* <lc olltu'"-": m»""0>- Me?.cie l^mas Liucs das 14 às 16 ho-icantil. ,,. de 31 rie outubro Think
mento com lel_ur_ *™ ri_».a. _.^n* dc outubro: -3olc,i'" do The Na-
dos" deleeados _ ___sPd_ "h .í?íl?f _lonal Ci,y Bank nt New York. n.
eleita.daf A__fo_fl ae__? Ti?A. _Lr»eÍ2.Í. de ou^b^- The World Veteran n.
de AlereoS (vide"te^HM°*.?_ dc outllbro* Rcvista Senai- "¦ " <*",
comPktoBem outro âcal).__cuiaçâo; ,EÍ ^e Jlpogrifko, n.iu i«"»w- .100. do período outubro-dezembro dc

F, S. 1955.

do __...
professores

PINTURAS MODERNAS
DE APARTAMENTOS
PAGAMENTO CACI. TADO 1

rfLa vo<® /<% W

àmB _____B__B___P____R________ffl___PEM___R_S_!3 Htm*\

->B_U_H_-SPH^ "" '-'67

r

m

exclusividade da CAS^ EM
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ITINERÁRIO DAS ARTES PLÁSTICAS
JAYME MAURÍCIO

RÁDIO & TV

FALECEU PEDRO CORREIA DE ARAÚJO
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POETAS EM "LONG-PLAY"

jkJ.VO 
vamos niciicioiiar aqui todos os serviços pres-

tados às nossas letras pelo livreiro e editor
Carlos Ribeiro. Citaremos apenas duas de suas
melhores iniciativas qiie desde logo o situaram
como um dos grandes animadores do movimento
literário brasileiro: as reuniões mensais na Livraria
São José. em que conhecidos escritores vão ali
autografar exemplares dc suas obras para os lei-
tores; e as feiras dc livros — a primeira reali-
zada n ano passado, a segunda em pleno fun-
clonamento na Cinclàndia,

Mas o homem não descansa. Ei-Io agora em-
penhado em levar para a cera a voz e os poemas
de alguns de nossos maiores poetas. Assoclan-
do-se ao jornalista Irlneu Garcia, o dinâmico Car-
los Ribeiro meteu mãos á obra, e, hoje, rm reunião
festiva na livraria que dirige (quando Edgard
Cavalheiro terá sua vez de autografar exem-
plarcs do seu último livro: "Vida e Obra de Mon-
triro Lobato"), fará a apresentação do primeiro
disco da série "Poesia Brasileira", com poemas
de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de An-
drade.

A rok-ção incluirá também Vinícius de Mu-
raes e Paulo Mendes Campos (que anteontem gra-
varam suas poesias) cm disco que será lançado
antes do Natal; seguindo-se Augusto .Frederico
Schmidt, Cecília Meireles, Geir Campos, Augusto
Meyer, Murilo Mendes, Adalgisa Nery, Vargas
Neto, João Cabral dc Melo c muitos outros mais.

MANIFESTO
> Um grupo de poetas de Campos (tendo a

frente Mário Newton Filho, presidente dn Cluhe
de Poesia daquela cidade) pede que esta coluna
divulgue o manifesto cm que definiram sua posi-
ção diante da atual poesia brasileira:

"Considerando que a poesia nacional acha-se

infestada por um grupo de podas despalsados,
imitadores servis de Rilke, Eluard, Eliot, Ezra
Pound e outros vates estrangeiros:

considerando que tais poetas violentam a 1 n-dole da lingua e contrariam o gosto do povo;considerando que tais poetas, postos em evi-dcncia por obra e graça de igrejinhas literárias,
quando não tèm mensagem a transmitir — o queé freqüente — disfarçam suas frustrações com acapa de um hermetismo puramente verbal;

considerando que tais "snobs" da poesia, de-sejando parecer profundos, apenas turvam águassuperficiais;
considerando que o divórcio existente entre o

publico e a poesia íoi provocado por essa poesiasem correspondência no sentimento popular nemraízes em nossa tradição literária;
. considerando que tais poetas têm contribuído

para deseducar o gosto artístico do leitor e pro-mover a confusão no espirito dos que se iniciamnos domínios da poesia;
e alegando apenas a sua condição de leitores,

que não lhes pode ser negada pelos acusados,— os signalários do presente manifesto, poetasde vários pontos do pais, de tendências e ma-neiras as mais diversas, protestam veemente-
mente contra esses prestidigitadores das letras quequerem impingir ao público, como autêntica, essaverdadeira contrafação da arte, sem emoção nem
poesia; e se comprometem a lutar, unidos, poruma poesia

1) Inteligível, acessível a quem possua um ml-nimo de sensibilidade artística:
2) sem quaisquer limitações, alem da aotmaindicada:
3) apartada rie qualquer preconceito de es-cola:
41 que permaneça autóctone ainda quando pre-tenda atingir universalidade."
O manifesto é assinado por: Mário Newton Fi-lho, J. M, Fontes. Genaro de Vasconcelos, PrataTavares, Adolfo Schweitzer, Joadelivio CodeçoLourdes Borges Júdice, Yone Rodrigues, OswaldoP. Martins e Bruno Gargiulo.

ORAÇÃO AOS MOÇOS
? O poeta Augusto Frederico Schmidt vai

pronunciar uma conferência, sábado, em Catagua-zes. no ginásio local. Titulo da conferência: "Ora-
ção aos moços'. Nessa oportunidade, o autor de"O Canto da Noite" — segundo afirmou ao redatordesta coluna — se defenderá de tudo que temsido acusado: na vida pública e na poesia.

J. c.

Na Casa de Saúde Santa Catarina, onde seachava hospitalizado há tempos, faleceu ontem,as ia horas, o pintor redro Correia dc Araújo,figura conhecida e muito estimada nos meiosartísticos brasileiros, onde gozava de grandeapreço pcla sua experiência e conhecimento dometior."Brasileiro nato, nascido em Paris, cm 11dc maio dc 1881" como gostava de registrar,Pedro Correia de Araújo era, além dc artista,um homem extremamente civilizado, no queessa expressão possa encerrar de mais elevado,no plano do cultivo do espirito, na finura dotrato e na generosa compreensão dos problemashumanos.
Formado cm Direito, pela Faculdade doRecife, estudou arte na França. Não se satis-fazendo, entretanto, com os "mestres coroados",

que "corrigiam, mas não ensinavam", passou afreqüentar livremente vários atoliers de artis-tas de renome, tornando-se amigo dc muitosdeles, como Braquc, Picasso, Juan Gris, Fer-nand Leger, Matisse, Dufy e outros, dos quaisfoi dc grande valia a amizade dc Diego dcRivera. Em 1917, dirigiu a Academia Ranson.Em 1918, fundou na França a primeira acade-mia com cursos de geometria plástica, cromá-tica, etc, onde, entre outros, estudou RogerChastel (grande prêmio da I Bienal de SãoPaulo). Tomou parte em todos os grandes mo-vimentos em prol da arte moderna, ocorridosem Paris no começo do século.-Em 1929, regressando ao Brasil, procurouinsistentemente, embora sem sucesso, reformara Escola Nacional de Belas Artes. Foi um dosorganizadores do Serviço do Patrimônio Histó-rico e Artístico Nacional, do qua' era funciona-
rio categorizado.

Conforme dizia êle próprio, não era aceito
pelos modernistas, nem pelos acadêmicos. Suaarte percorreu quase todas as tendências dosurrealismo até o abstracionismo, sempre cheia,
porem, dc um traço nervoso, revelador do seuinquieto temperamento artístico c da sua per-sonalidade. Realizou diversas exposições noBrasil, no estrangeiro, tendo escrito vários en-salos sobre arte, muitos dos quais publicados

no "Correio da Manhã". Sua vida dc artista,ultimamente decorria entre seu atelier da ruaEvaristo da Veiga e o Museu de Arte Moderna
do Rio, onde, aliás, o encontramos pelo últimavez na fila dos assinantes para o Festival dosFilmes de Arte, já bastante doente, mas de es-
pírito são e alerta, disposto à renovação deidéias e conceitos estéticos.

Deixa viúva a decoradora Lili Correia de
Araújo e dois filhos maiores, Pedro Gaspar eLuiz, ambos voltados, também, para os proble-mas artísticos .

Desaparece Pedro Correia dc Araújo de-
pois de uma vida inteiramente dedicada à pin-tura, estimado de todos os que tiveram o privi-légio de conhecê-lo um pouco mais dc perto.A lacuna que deixa nos meios artísticos jamaisserá preenchida.

O seu sepultamento se fará logo mais, no
Cemitério São João Batista, o féretro saindo às14 horas da Capela de Real Grandeza.

OPINIÕES DE RALPH DU CASSE

OPERÁRIOS SUECOS CONSTRÓEM SEUS LARES DE CHAPAS DE PALHA COMPENSADA
ESTOCOLMO (BISI) — Procuran-

do sempre obter um material de
construção mais econômico, conseguiu-
se na Suécia algo que poderá eli-
minar a madeira, o tijolo, o con-
creto c outros tradicionais materiais
de construção.

Chamam-se casas de "Stramit",

feitas de chapas de palha compen-
sada de trigo ou centeio.

Dez casas feitas com este novo
| material foram recentemente cedi-
das para exposição na cidade de
Enkoping. Estas casas compõe-se de
4 cômodos e cozinha, cobrindo uma
área de 89.3. metros quadrados. São

O Magazine Mesbla, tradicional casa de modas da Rua do Pas-seio, dedica esta semana uma das suas vitrinas ao Núcleo dePara-Qucdistas do Exército. A vitrina, antes de ser uma sim-
pies homenagem aos pára-quedistas militares, é um convite aosjovens para que ingressem, como voluntários, nessa modernaunidade do Exército, pois a mensagem diz que os interessadosdevem procurar o P.R.-20 em Deodoro, até o próximo dia 2

de dezembro.

construídas num só pavimento sô-bre porão amplo e alto que incleuuma garage para dois carros. Com-
pletamentee quipada, com aquecimen.to e instalações sanitárias, geladei-ra e fogão elétrico, estas casas de-vem custar entre Coroas 40.000.00 eCoroas 45.000,00 (Cerca de CrS..
540.000.00).
éAs novas casas em ENLOING FOê-RAM EM PARTE CONSTRUÍDAS PE7As novas casas cm ENLOING FOê
RAM EM PARTE CONSTRUflDAS PELOS PRúéPRIOS PROPRIET1RIOSAD

I, EMPREGADOS DEUMA F1BRIC NS
pletamente equipada, com aquecimen-
to e instalações sanitárias, geladei-

i ra e fogão elétrico, estas casas de-vem custar entre Coroas 40.000,00 e
¦ Coroas 45.000,00 (Cerca de CrS....
! 540.000,00).
éAs novas casas em ENLOING FOê1 RAM EM PARTE CONSTRU9DAS Sóê
PRIOS PROPRIET1RIOS, EMPREG
UMA F1BRICA NESSA CID

As chapas de palha compensada
são produzidas por duas fábricas per-tencentes à União dc Agricultores
Suecos, uma em Enkoping e outra
em Orebro. Cada uma destas fábri-
cas tem uma capacidade de produ-
ção de cerca de 250 mil metros
quadrados por ano.

A palha é entrelaçada c prensa-da por uma máquina inventada pe-Jos srs. Nils Rybcrg e Theodor Dic-
den, proprietários suecos. Cerca de40 máquinas dêste tipo foram ex-
portadas a quasi todos os paiseseuropeus, inclusive seis à Grã-Bre-
tanha, seis á União Soviética, uma
para o Egito e outra para a Ar
gontina.
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Use o nov
Creme de-Barbear

o e balsâmico
tuQãloí

De fato I Eucalol é o mágico e novo
Creme de Barbear I Porqu* possui
lanolina associada com as balsâmi-
cas essências de eucalipto. Suaviza
o escanhoamento da barbo e realiza
uma perfeita limpeza da pele. Expe-
rimente-o... e convença-se da sua su-
perioridadel Passe a barbear-se com
o mágico Crame da Barbear Eucalol I
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Du Casse quando apreciava a maquette da
sede futura do Museu de Arte Moderna do

Rio, em construção no aterro da
Av. Beira-Mar

O pintor americano Ralph Du Casse, pre-miado na III Bienal de São Paulo, e que atual-mente visita o Brasil, esteve no Museu de ArteModerna do Rio, visitando a Exposição Légere inteirando-se do projeto para a sede defini-tiva da instituição.
E' interessante conhecer as idéias desse ar-tista, relativamente à arte abstrata. Para êle a

pintura abstracionista, contra a qual muitos serebelam, seria apenas uma fase inicial, "subter-
rànea", da futura arte americana.Muito gente — disse èle — pensa quenos, os pintores abstratos, vamos continuar a
pintar abstratamente durante os próximos du-zentos ou trezentos anos. Essa opinião revelaapenas ignorância.

Explica que a arte abstrata atualmente tãodifundida nos Estados Unidos, constitui apenaso alicerce, destinado a ficar oculto, pela arteamericana do futuro.E' como a construção de um prédio —
disse. Começa-se pelas fundações, que nem se-
quer adquirem um aspecto de terminadas, e
que posteriormente são ocultas, sobre elas cons-truindo-se o edifício.

Acrescentou que a arte abstrata norte-americana é meio que os artistas norte-ameri-
canos estão procurando para sc libertar das
garras da influência européia, e principalmentefrancesa.

Para criar algo de novo — disse êle —
temos que começar em bases inteiramente no-vas c diferentes, a fim de podermos seguir umcaminho ainda não trilhado. Essas novas basese o que procuramos com o abstracionismo.

Na sua opinião ainda não surgiu no NovoMundo uma grande e verdadeira arte ameri-cana, autóctone, com características próprias.Por outro lado a inspiração, a força criadora,da arte européia, segundo êle, extinguiram-se,sendo esta a oportunidade para que o Conti-nente Americano coloque-se na vanguarda dacriação artística no mundo.. Jovens artistas norte-americanos —
acrescentou — não mais vão a Europa paraaprender, pois sabem que ali nada mais encon-tram de novo. Agora, os melhores ficam lutan-do, procurando e trabalhando, aqui mesmo naAmérica.

Prosseguindo, disse Du Casse que também
no Brasil já existem jovens artistas modernos,
que não têm compromissos com a arte euro-

péia do passado, e que estão indicados paraexpressar legitimamente a arte brasileira. Ci-tou êle Milton da Costa, ("muito criador, inde-
pendente, não pinta como ninguém mas só comoMilton da Costa..."); Fayga Ostrower ("ex-traordinàriamente sensível"); Maria Leontina,
Portinari, Segall e outros...

:I:

Amanhã, entre 19 e 21 horas, o adido cul-tural dos Estados Unidos, Mr. Lawrence Mor-ris, oferecerá um "cocktail" aos artistas, criti-cos e jornalistas locais, homenageando este jo-vem e sensível pintor norte-americano que oMarcos André recomenda com justo entusias-
mo, e que permanecerá entre nós por dois me-ses, sob o patrocínio do Departamento de Es-tado dos Estados Unidos.

CARTAS AO CRONISTA
Do arquiteto Gregori Warchavchik, que emIo de novembro de 1925 publicou o primeiro"manifesto pró-arquitetura moderna no Brasil",

pelas colunas do "Correio da Manhã", recebe-
mos a carta abaixo, que vai publicada por re-
presentar o apoio do grande arquiteto às inicia-tivas renovadoras do Correio e do Museu deArte Moderna do Rio:

Prezado senhor Jayme Maurício,
Cordiais saudações.
E' objetivo destas linhas, manifestar-lhe omeu agradecimento, enquanto não puder fazê-Io pessoalmente, pela publicação inserta emseu "ITINERÁRIO DAS ARTES PLÁSTICAS",

a 30 de outubro último, na qual o "Correio daManhã", relembra comemorativamente, aquilo
que para mim e para esse autorizado órgão daImprensa brasileira se tornou uma data; es-crevo-o com emoção! — uma data histórica.

Quando na nossa solidão de pioneiros ho-
je reconhecidos, encontramos nas colunas do"Correio da Manhã", a acolhida para as idéiasdesse "primeiro manifesto pró-arquitetura mo-derna no Brasil".

Aproveito também esta oportunidade paralhe pedir, que transmita à excelentíssima se-
nhora Niomar, presidente do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, os nossos aplausos
pcla iniciativa e o entusiasmo com que ela, o"Correio da Manhã" e a sua coluna, prestigiame estimulam a arquitetura e as artes em geral.Esperando em breve em São Paulo, ter o
prazer de conhecê-lo pessoalmente, e, reiteran-
do os agradecimentos por ter tirado dos arqui-
vos do notável matutino de Paulo e Edmundo
Bittencourt a documentação que demonstra o
interesse, também pioneiro, desse grande órgão
da Imprensa, pelas idéias renovadoras, subscre-
vo-me com estima,

seu amigo ao dispor.
WARCHAVCHIK

"DEZ ANOS DE FILMES
SOBRE ARTE"
PROGRAMA N.° 9:

Para as sessões dos dias 11 e 12 de
novembro de 1955

I) — "Music of índia (Drums)" — (Índia)de A. Bhaskar Rao.
II) — "Leonardo da Vinci — The Tragic

Pursuit of Perfection" (Inglaterra) de Enrico
Fulchignoni.

III) — "Promctheus" — (Áustria).
IV) — "Visite a Picasso" — (Bélgica) de

Paul Haesaerts.
V) — "Dva Klenoty Goticke Architektu-

ry" — (Tcheco-Eslováquia) — (Duas Jóias da
Arquitetura Gótica) de Frantisek Lukás.* * *

Como homenagem a Maurice Utrillo, o
grande artista falecido no dia 5 de novembro
último, éste programa será encerrado com a
roexibição dc:"L'Univers d'Utrillo"

de Georges Réquier

CONFERÊNCIA DE MÁRIO
PEDROSA

Por se achar acamatlo o crítico Mário
Pedrosa, foi adiada "sine die" a palestra
que deveria realizar hoje no Museu de
Arte Moderna sobre Léger e sua obra.

HUADRO DO BAILARINO

NIJINSKY
LONDRES. 10. O famoso bailarino;

russo Vaslav Nijinsky, considerado j
como um dos maiores de todos ,i I
tempos, voltou hoje ao mundo da ar-1
te com a exibição de um terrível e,
enfermo quadro ao pastel do maravi-j
lboso bailarino numa pequena galeria!
do arte de Mayfair.

Seu quadro c um dentre dezenas de
outros forjados pelo mundo mental'
dos alienados numa exposição deno-
minada "Aspectos da Arte Esquizo-1
frenica".

O mestre dn Ballet criou seu qua.,'

dro quando a ínsania o atacou noi
ponto culminante de sua genial car
reira.

Esta é a primeira exposição que se I
realiza na Grã-Brctanlia dos quadros1criados pelos artistas que lutaram,
contra as torturas da insania e por in- !
divlduos anormais aos quais se entre-
garam pincéis e tintas para propor-cionar-lhes uma válvula de escape à
entermidade que os acossa, num en-
saio de terapêutica mental. (U.P.).
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SALDOS DE DÓLARES EM
OUTUBRO NA GRÃ-BRETANHA

j Justificadas as previsões
do sr, Buttier

LONDRES (B.N.S.) - Os jornais
londrinos comentam a posição dasreservas de ouro de dólar do Hei-
no Uni-1! em outubro, mencionan-
do cm particular o saldo de 31.000
dólares nas transações comuns emdólar, e frisam o renovado poder do
esterlino, que há dias fechou em2.80 e 2.80 3/2 em relação ao dó-
lar — sua cotação mais elevada
desde setembro do ano passado.

O "Times", referindo-se aos saldos
diz: "Est;. é uma indicação das dis-
ponibllidades em ouro e dólar parao mès"; sobre esterlino diz: 'No-
ta-se que o esterlino se tornou úl-
timamente mais forte cm relação ao
dólar do que contra as divisas con-
tinentais".

O "Daily Tclegraph" refere-se às
previsões do Chanceler do Erário sô-bre a melhoria nas reservar de ou-:ro e dólar e diz que foram am-
piamente Justificadas" pelas cifras
da outubro.

OS RUSSOS QUEREM AGORA
"REABILITAR" 0
IMPRESSIONISMO

MOSCOU, 10. A revista "Novyi

Mir", órgão da união dos escritores
russos, publica em seu último nume: o
um apelo em favor da reabilitação do
impressionismo, de autoria de Alexis
Dirni, artista e diretor de cena de re-
putação, na Rússia, cinco vezes titu-
lar do prêmio Stalin e falecido na
primeira semana de outubro passado.

! Recorda-se a respeito que, tratando
| do assunto, o 17" volume da "grande
I enciclopédia russa", aparecido no mo-
mento da abertura do 19" congresso
do partido comunista russo, em outu-
bro de 1.052, qualificava o impressio-
nismo de "tendência decadente da ar-
te burguesa" que no fim do século

j 
"manifestou os primeiros sinais da

| decomposição da cultura burguesa e
I da ruptura com as tradições do pro-egresso" (FP),

URÂNIO NA NOVA ZELÂNDIA
WELUNGTON, Nova Zelândia, 10

- -Um minério descoberto na costa
ocidental da Nova Zelândia, por dois
experimentados pesquisadores, con-
tem urânio, segundo se anuncia au-
torizadamente, depois de analise. Tra-

jta-Ee da primeira descoberta de ura.
nip nòjta pai;. (£.;.

DOS PROGRAMAS DE HOJE
B.B.C: 20,00 — Sumário das noti-
cias; 20,05 — Sumário dos programas;20,00 — Rádio panorama; 20,20 —
Interlúdio musical; 20,30 _ PolíticaInternacional; 20,45 — Comércio e Fi-nanças; 20,52 — Interlúdio musical;21,00 — Noticiário.
Jornal do Brasil: 19,00 — O Jornal do
Brasil informa; 19,05 — Palestra doMonsenhor Magalhães; 20,05 — Pro
grama Jóquei clube; 20,30 — Audi-
ções Palermo; 20,55 — Presente mu-
sical; 21,00 — crônica (Maria Euge-nla Celso); 21,05 - Tudo é música;
21,30 — Bom gosto... Boa música;
22,00 - O,Jornal do Brasil informa;22,05 — Musica deliciosa; 23,00 — So-
nata ao luar; 23,30 — Ritmos da Pa-nair; 24,00 — o Jornal do Brasil in-forma; 0,05 — Encontro em Paris;0,30 — Romance na madrugada
Nacional: 19.00 _ Aconteceu nb Ca-tete; 19,05 — Atoman; 19,15 — No
mundo da bola; 20,00 — Novela; 20,25
— Repórter Esso; 20,30 — Calendário-
20,35 — Edifício Balança mas nãocai; 21,00 — E' verdade ou é menti-
ra?; 21,05 — Marlene, meu bem!;21,30 — A página das nove e meia;
21,35 — Jararaca e Ratinho; 22,00 —
A pequena que vale por duas; 22,05

Cortina musical; 22,35 — Repórter
Esso; 22,40 — Antena política; 23,00neportagem o dia; 23,30 _ Grande
Raquete Pinto: 19,00 — França 88;20,00 — Retransmissão do noticiário
da BBC; 20.05 — Recital da pianista
Elza Beatriz; 20,30 — Rádio reporta-
gem; 20,45 — Atividades da Prefeltu-
ra; 21,00 — juventude musical; 21,30No maravilhoso reino da lenda;
22,00 — A cidade em revista; 22,05 —
Fragmentos; 22.30 — A cidade • seus
problemas; 23,00 — Concerto slnfò-
nico.
TV Rio: 18,30 - Gente importante;
19,45 — Os noivos de Celina; 20,05Bolte 1.1; 20,30 — Nós somos assim;
21,05 — Orquestra Ensuefio tropical;Um artista em 3 dimensões; 22,30
21,45 — Salve o esporte; 22,05 — Re-
pórter 13,
TV Tupi: 18,30 — Filmes; 19,00 —
Encontro com Ary; 19,20 — CarmemDén; 19,40 — Alô, doçura; 20,00 — Re-
pórter Esso; 20,20 — Jackson do Pan-
deiro; 20,50 — Exame de consciência-
21,10 — Audição Doris Monteiro; 21,40

Uma bolsa de mulher; 22,00 — Uma
voz ao telefone; 22,20 — Amálla Ro-drigues; 22.40 — Tele jornal.Tupi: 19,05 — Detetive do ar; 80,00Um dia é da caça; 20,30 — Novela-
21,00 — Al Neto; 21,05 — Cf-iaval nataba; 22,00 — Jornal; 22,05 — Brasilcm marcha.

OPERÁRIOS ESPECIALIZADOS
PAR» IODOS OS SERVIÇOS
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MARCENEIROS ITALIANOS
•

LOJAS ¦ ESCRITÓRIOS
APARTAMENTOS

t

SENADOR DANTAS, 80.18.» TEL. 42-9899 ) í

Homenagem a
MONTEIRO LOBATO

A COMPANHIA EDITORA NACIONAL tem o grande
prazer de convidar a todos os admiradores de Monteiro
Lobato para a homenagem que se prestará ao grandeescritor e patriota, na pessoa de seu biógrafo Edgard
Cavalheiro, cujo livro "MONTEIRO 

LOBATO — VIDA
E OBRA", acaba de publicar. Dia 11 do corrente, a
partir das 17 horas, Edgard Cavalheiro estará autogra-
fando exemplares de seu magnífico trabalho, na LI-
VRARIA SÃO JOSÉ, à Rua São José, 38. Admiradores
de Lobato, amigos do biógrafo, amigos do livro, todos
deverão comparecer a essa homenagem que se prestaráao grande pioneiro e batalhador pela independência
econômica do Brasil.

EM TODAS AS LIVRARIAS:
2 volumes ricamente ilustrados, Cr$ 250,00

(55508)
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I.* Caderno CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

MtStCA
CONCERTO DA ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL
Constitui a Asssociação de Can-to Coral desmentido flagrante,

sempre surpreendente, ás leis
mais genéricas que regem nossas
atividades musicais - leis de im-
provisação, de descontinuidade, e
mesmo de incúria. E quando tô-
das as outras nossas entidades
musicais repousam, necessária-
mente, em uma base econômica,
vemos a Associação de Canto Co-
lai, ano após ano, viver quase
que só da brisa do idealismo, do
amor da música incapaz de concessões.

A despeito de conhecermos bas-
tante êsse desprendimento, essa
pertinácia da Associação dirigi-
da pela professora Cleofe Person
de Matos, o espirito de contradi-
ção que a anima, relativamente
ao meio, causa grande surpresa,
ao manifestar-se de novo. Quemnão ignora as circunstâncias queiníeriorizam nossa vida musical,
sente o contraste. O Coro está
bem preservado da deterioração
a que costumamos assistir e, téc-
nica e artisticamente, se encontra
em franco processo de desenvol-
vimento.

Suas atuações sc ofertam a um
público que, em número e em
qualidade, lhe traz prestigio alen-
tador. Quarta-feira à noite, na
Escola Nacional de Música, um
concerto '"a cappel-la" do coro
misto da Associação de Canto Co-
ral, regido por Cleofe Person de
Matos, chocou outra vez a nos
sa compreensível falta de hábito
de depositar confiança nas orga-
nizaçoes artísticas nacionais. Era
ouvir para crer. Um programadenso de interesse musical, equi-
librado e eclético. E realizações,
rio começo ao fim, que suscita-
ram admirativo apreço, pela pro-
priedade, o acabamento e o re-
levo.

Prodigalizam-se atributos de
delicado esmero estilístico, no
trato do repertório clássico ou
contemporâneo da Associação de
Canto Coral, que.o tornam uma
singularidade em meio sem tra-
dições artísticas do gênero, e cor-
rem por conta da musicalidade,
do bom gosto, dos recursos téc-
nicos acrescidos em recente via-
gem à Europa, e da capacidade
rio trabalho de Cleofe Person de
Matos, que soube selecionar e
afeiçoar os valorosos participai:-tes do seu conjunto. As moças e
os rapazes que compõem o coro
estão cumprindo tarefa musical-
mente das mais meritórias. Co-
mo cantaram bem, homogêneos,
seguros, a um tempo fundidos e
poliíônicamente independen t e s,
dentro do caráter próprio, as nu-
merosas páginas que se seguiram,
desde Arcadelt, do século XVI,
ao nosso vivaz contemporâneo
Francisco Mignone!

Em Arcadelt, com Ave Maria
c Madrigal, e em Orlando di Las-
so, com uma Chanson, dentro da
singeleza expressiva dos trechos,
se impôs o apuro das realiza-
ções. Êsse apuro serviu a dimen-
soes de bem maior profundeza,, _, „.,nos dois magníficos Madrigais, a de Thornlon Wilder, que tanto suces
cinco vozes, do polifonista Gesu-Jso vcm. de obter na Europa, como

aldo, que se sucederam. Foram,
no programa, os mais belos exem-
pios da polifonia vocal, anterior
a Bach, eminentemente apta atransmitir, na sua plasticidadeabstrata, a pureza ainda assim
dramática do sentimento religio-
so. Essa linguagem mística se faz
de índole predominantemente har-
mônica na obra vocal de Bach.
conforme mostram as duas pri-meiras composições ouvidas —
Coral c Ária. Já a aleluia do
Motcto n° 1 de Bach, conclusiva
da primeira parte, é cie granderiqueza contrapontistica, e teve
desempenho de brilho e nitidez
exultantes.

A simplicidade de penetrantelinha melódica de uma canção
popular francesa, harmonizada
por Poulenc, seguida de outras
canções populares, inclusive uma,
sobremodo admirável, que se in-
titula Rosa de Maggio, se opôs,
na segunda parte, àquela maior
complexidade e severidade do es-
tilo pré-clássico. Intercalaram-se
essas páginas de índole floclóri-
ca de execuções, uniformemente
louváveis, de Sabe Regina, e de
Lc peíií prière de. S. François
d'Assisc, de Poulenc, e de quatroCoros do Mistério de S. Sebas-
tião, de Debussy. Naquela últi
ma composição de Poulenc, e em
dois dos Coros de Debussy, quesão para vozes masculinas, ha a
assinalar o rendimento notável
que Cleofe Person de Matos ob-
teve do respectivo conjunto de
homens. Trcs compositores bra-
sileiros, por sua vez, trouxeram
contribuição importante ao con-
certo: Francisco Mignone, com
Estrela do mar. Brasilio Itiberê,
com Canção, e Camargo Guarnie-
ri, com Vamos a Loa?ida. À vi-
vacidade, ao espírito caracterís-
tico nacional que animam as com-
posições de Mignone e Guarnie-
ri se opõe a serenidade de li-
nhas da Canção, de Brasilio Iti-
berê, que vem produzindo uma
série dc obras cujas primeiras au-
dições nos têm sido oferecidas
pela Associação de Canto Coral.
Essa Canção, de bastante nobre-
za expressiva, sobre poema de
Tasso da Silveira, reafirma as
qualidades notórias que Brasilio
Itiberê imprime à sua música
vocal de conjunto. Com a sua
destreza e agilidade invulgar de
mão, também Francisco Mignone
está ampliando o repertório da
Associação de Canto Coral. O
conjunto nos trouxe ainda, em ex-
tra, dêsse consagrado composi-
tor. Jura dc Joio, sobre versos de
Wilson Rodrigues, poeta cuja mu-
sicalidade, segundo declara Mig-
none, tem constituído estímulo à
sua produção vocal.
EURICO NOGUEIRA FRANÇA

TEATRO
FOTOS FAZEM NOTÍCIAS
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FREIRE ALLEMÃO

INTERNACIONAIS
* NEW YORK — O American Na-

tional Theatre and Acadcmy está re-
prisando "The Skin of Our Teath",

Eis uma das divertidas pas-
sagens do "Casamento na
Roça'', um dos quadros mais
autênticos da "Brasiliana",
não só pelo sabor regional
como pela felicidade com que
explora um tema musical-
mente e humoristicamente
rico. Agostinha, a noiva, é
aliás uma rias atrações do
espetáculo, pela sua espon-
taneidade e ritmo.

"Brasiliana'' estará até
domingo no João Caetano, nu-
ma temporada a preços po-
pulares, antes que seus ar-
tistas passem a integrar o
elenco dc "Banzo Aiê!", o
próximo show dc Carlos
Machado.

Se você ainda não assis-
tiu êste espetáculo folclóri-
co que encantou Europa e
Américas, aproveite esta
oportunidade excepcional pa-ra ver como um punhado de
artistas amadores, reunidos e
orientados por um idealista

— Miécio Askanasy — sou-
be construir uma troupe de
primeira categoria no gé-nero.

TEMPORADA OFICIAL
DE BAILADOS

Carioca, nascido em Campo
Grande, a 24 de julho dc 1797,
Francisco Freire Allcmão Cisnei-
ros foi um notável botânico que
muito honrou a ciência brasileira,
elevando o nome do Brasil nos
meios científicos europeus.

Era filho de modestos lavrado-
res, ficando órfão dc pai aos tre-
ze anos. Mas encontrou no viga-
rio da matriz local, onde servia
como sacristâo. um protetor so-
lícito, que lhe ensinou as primei-
ras ledas c sc tornou seu padri-
nho. Êste o encaminhou para o
seminário de São José, onde fêz o
curso dc humanidades, não se-
guindo, entretanto, a carreira
eclesiástica. Matriculou-se em
1822 na Academia Médico Clrúr-
gica do Rio, onde se formou. Se-
guiu depois para Paris, ali se
doutorando em 1831, defendendo
tese na Faculdade de Medicina
daquela cidade.

Voltando ao Rio alcançou por
concurso, quando da reforma da
Escola dc Medicina, a cadeira de
botânica e zoologia, lecionando
ate 1853, data dc sua jubilaçSo.
Foi médico da Imperial câ..na,
cabendo-lhe acompanhar da Eu-
ropa para o Brasil a princesa que
seria a nossa terceira imperatriz.

Em 1850 foi presidente de uma
comissão científica enviada ao
norte do Brasil, íazendo então
interessantes pesquisas e escre-
vendo vários trabalhos cuja publi-
cação iniciou.

A sua ocupação predileta eram
as pesquisas botânicas, sendo va-
llosas as suas contribuições à ci-
ência. Descobriu e classificou
multas das nossas espécies vege-
tais c a propósito contou Barbosa
Rodrigues o quc sucedeu com uma
árvore da família das Lauráceas
— o tapinhoá classificado, descri-
to e desenhado por Freire Alie-
mão como gênero e espécie nova,

"Silvia
estran-

sob a denominação de
navalium". Uni cientista
gciro, Mcisner, aproveitou o tra-
balho, opresentando-o como seu,
com o nome dc "Silvia*" de
Mcisner.

Além dessas numerosas classi-
ficações que féz dc exemplares
da nossa flora, prestou eficiente
colaboração h "Flora Brasilicnsis"
de Martlus, merecendo ser cha-
mado por um de seus biógrafos"fitografisla sem superior no mun-
do, dendrologista sem rival em
todas as épocas dc sua gloriosa
existência".

Foi t o fundador da Sociedade
Veloslana, professor também da
Escola Central, hoje Nacional de
Engenharia, diretor do Museu Na-
cional, ali realizando uma obra
em verdade notável, pertenceu ao-
Conselho do Imperador, sendo
condecorado com as Ordens de
Cristo e da Rosa e a Napolitana
de Francisco I.

Era membro da Academia Na-
cional dt Medicina, do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro
c de várias associações científicas
nacionais e estrangeiras.'

Nos últimos anos de vida so-
freu vários "insultos apopléticos,
que lhe foram gradativamente
abalando a memória, atacando-
lhe a inteligência" disse Teixeira
de Mello, até falecer a 11 de no-
vembro de 1874, em Campo Gran-
de, na mesma freguezia em quenascera, no Rio.

Freire Allemão escreveu nume-
rosos trabalhos científicos e en-
tre eles "Quais cão as principais
plantas aclimadas no Brasil","Exercícios botânicos", "Breve
noticia sóbre a coleção de ma-
deiras do Brasil". Para muitos, foi
um botânico superior a frei Vel-
Joso, frei Leandro do Sacramer.-

Arruda Câmara.
N. C.

A BESTA NEGRA
(Gorílla at Lnrge)

? Dircçóo dc Hapr.on Joncs • Produção tle Robert L. JacUs e
Leonard Goldstein * Scn.viiplni/ de-Lennard Prasklns e Bnrnni/ Slatr.r? Fotografia (tm Technicolor) em Lloi/d Aharn * Música de Lioncl
Nctnnan * Cttsl: Camc.rc-, mrht.ll, Annc. Bancroft, Lee .1. Cobb,
Raymond Burr, Charlottc Austin, Pctcr Whitney, Lee Marvin, V/ar-
ren Stevtms, John G. Kellogg, Charles Tannen. — Pnnorrimtc; 201/t
Ccutiir)/-Foi-, 11)51.

to

, , , ramk' dc '"EB. Charles Tannen), o guarda (LeeLeonard Goldstein, so o último. Whl- Marvin) encarregado de vigiar o ma.te healher, Xo, realizado cm Cinema- caco c pôsto desacordado, a namora-Scope — e apenas Gorilld nt Lnrnc da
foi feito origináriamente em ,'i-D
Dois continuam inéditos no Rio: Ho
rlcct Man c A Life in Balance, Den-
tre os conhecidos, The líáíd c oXnen
cionado Whitc Feather são os me- Bancroft nos braços, causando o pâlhores. Gonlln at Largc figura entre nico no parque,os mais inexpressivos, ao lado dn Medíocre, como sc esperava,Pnnccss oi the Nile c Tlic Gambler recuo de Harmon Joncs - a quem/rom Natches. se C|cve „ (,espcrdi,lo de um tema

..   Engendrada por Leonard Praskins e táo bom, não fôsse escrito por Da.Ittor ou ffrepo-rommui. Advento do!Barno'-' slator. ¦'» l™ma ric Gorilltl «t mon Runyon, como o dc BloorfliouiidaCatolicismo" Larpc lembra, âs vezes, a de Murrfcrs o/ Brondicay. Só o fotógrafo procura
Será realizada domingo. As 10 ho- w. *t p 

"" 
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cláss'ca histò- aproveitar os decors expressionistas
ras, no Templo da Humanidade, na; ,'. 

Umbem lcvada a tcla <"(- do parque dc diversões onde se de-
As 9 horas - -A Igreja Positivis- „«„ ^/"T i00"5-'?,1]1' 7* íGlória), Efnte °. c'7cro WW da Terceira sonrolam quase todas as'cenas dc Go-

Ha irá inooruorada rt™n%i*lr nm j a, conferêrcia Publica 'sóbre: "A-; Dimensão. A ação gira em turno de rida at Ume
palmáadcm?,°ôrrPes,rano t&fde C! M*0J.'-.Sf° 5°^?*m1»:Ial*uns —inatos misteriosos, ocor. do "'

"Problemas da educação sexual"
Hoje. ás 18 horas, em sua sedeà rua México. 74, 2.» andar, o CentroD. Vital promoverá uma conferênciade Dom Irlneu Pena, O.S.B., sob otitulo: "Problemas da Educação Sc-xual .

COMEMORAÇÕES
1.5 rie fíoucmbro

ta Barbosa, hoje, às 17,30 horas, noauditório do Clube Positivista, â Av.13 dc Maio 13 - 12.o andar, umaconferência sobre o tema: "O IdealRepublicano de Benjamin Constant".
"Apreciação da evolução politico-mi-ego-romana.

Catolicismo'
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Goliath, Aline Bancroft
.Dos dez filmes da Panor

dc .Mitchcll (Charlottc Austin)
corre perigo dc vida na Casa dos
Espelhos, Burr sc confessa culpado,

[mas logo... depois é desmascarado, e
Giiiíatli foge da jaula, com Anne

dl-

cantou suíços c turistas. Apresentada
parte da ofensiva artlstlco^ipiomá-1 S/Tnl,,^^"a?", forma„dc
iica empreendida pelos Estados Uni- S'fp5?' ,[!"?]" 

e''„ca dc "'" milhari
dos A DroDÓsito recorda-ie mie de f,Eurall1es- Q"C executaram as
quando deP sua'estréia'0^ 

S13 
anos la"t5as e melodias" tradicionais dessa

atrás, a peça foi dirigida por Elin
Kazan e interpretada por Fredricl „ , nvimpc t„i,„ p ,11 v-,»„,.„,, _, „,,_,. . _. «* lumdres — John Fcrnald e Ml-

£,J .J""111?!1 Bankhead e Floren-jles Mallcson estiveram recentemente.se Eldridge. Nesta reprise aparecem na Suiça para assistir o Teatro Clás-George Abbott, Mary Martin c He- sico da China c escolher o repertório,Jen najcs. |com qUe e5ta companhia se apresen-
tara cm Londres. Ambos retoma-!* VEVEY — O mas ambicioso dc

todos os fpstivais ao ar livre do mun-
do — a F,csta dos Vlnhatelros — quese realiza cada 25 anos em Vevey
desde 1797, durante quinze dias en-

ram bastante impressionados com cs
movimentos e riqueza dos números
encenados por esta velhíssima com-,
panhia oriental, atualmente assom-
brando a Europa.

André Eglewsky

O programa quc, inaugurando o se-
gundo período da Temporada Oficial
de Bailados, obteve vivo sucesso, on-
tem à noite perante a sala superlota-
da do Municipal, será repetido ama-
nhã, sábado, à noite, em recita cx-
traordinária, « domingo próximo,' em
quarta vesperal de assinatura.

O programa é o seguinte: "Silfides'
"O Tricornio", (Com Leonide Massi
ne na sua famosa criação do princl-
pai personagem), "Pas-de-dcux deDom Quixotc" c "Sete Pecados".

FESTIVAL "MOZART"
Sera realizado no próximo domin-

go, as IfUO horas dajJumM, no Tia-tro~Tvidnicipã'i."ó 19.» concerto da sé-rie "Juventude Escolar" da Orques-tr? Sinfônica Brasileira, promovido
pela Divisão de Educação Extra-Es-
colar do Ministério da Educação eCultura.

A regência estará a cargo do ma-estro Eleazar dc Carvalho, partici-
pando, como solista, o fagotista NoelDevos, num programa dedicado aobras de Mozart, assim organizado:
Bodas de Figaro, ouverture; Concêr-to para fagote e orquestra c Sinfo-
nin n.» 41 "Júpiter".

Os ingressos sc encontram no Mi-nisterio da Educação c Cultura, 11"!andar.

ISiP 1

Célia Blar c Margarida Rey vão
completar um ano dc "Santa
Marta", brevemente, entre cn-
snios, temporada paulista .e tem-
porada carioca. Um fato raro, mas
que nada lem dc engraçado para
as duas artistas do TBC. já sa-
ttiradas com o texlo dc Abílio Pe-
reira de Almeida. Célia e Mar-
garida são as únicas personagens
quc acompanham a peça desde a
distribuição dos papéis, já que o
restante do elenco foi alterado
para satisfazer exigências da pro-
gramação Insterestadual do TBC.

Com o adiamento da estreia dc"O Sedutor" e o inesperado su-
cesso da temporada a preços po-
pulares. Célia c Margarida estão
ameaçadas dc entrar cm 55 ainda
às voltas com as ações da "Santa
Marta Fabril S.A."... No clichê
Cclia Blar, tal como aparece no
primeiro alo da peça, revivendo
uma saltitantc "ílappcr" dos ale-
gres "twenties",

jai..in Constant no Cemitério de S.JoSo Batista.
As 10 horas — Sessão comemora-

tiva da magna data política de nos-sa historia, isto é. a Proclamação daRepública, na Igreja Positivista doBrasil, na Rua Benjamin Constant,
74 (Glória).

As 16 horas - -O Clube Poslti-vista prestará homenagem civica ao
grande fundador da República, jun-to ao seu monumento, na Praça daRepública.

I CONFERÊNCIAS

;"0 Ideal Republicano
Constant"

ou greco-romana. Advento doirido^nn

dc Benjamin ¦

Em comemoração do aniversário
da República Brasileira, fundada porBenjamin Constant, proclamada porDeodoro e consolidada por Floriano,
efetuará o eng. L. Hildebrando Hor-

Catolicismo". Será orador o sr. Au-
guíto Beltrão Pernetta.

"fíipnodontw"

Prosseguirá hoje, às 18,30 o cur-
so de Hipnodontla (Hipnose em Odon-
tologla), na sede da A.B.O., à Av.
13 de Maio, 13 - lO.o andar, com
mais uma palestra teórica, seguida
de demonstraçãd prática, do profes-sor Karl Weissmnnn.

VÁRIAS
EXPOSIÇÃO DO "LIVRO

FRANCÊS"

Inaugurou.se ontem no salão do
Ministério de Educação c Cul-
tura, sob os auspícios do sr. Ber-
nard Hardion. embaixador da França
e o alto patrocínio do ministro Cân-,
dido Motta Filho, a exposição do "hi-<
vro Francês", constante de 8 mil!
exemplares sôbrc vários assuntos. A
exposição ficará aberta até 20 do
corrente. I

mas, por ineficácia
realizador, êslcs décors não sem parque dc diversões e atrf. fundem com a história, mesmo na sc.buidos, a principio, a um gorílla - qüência cm que Goliath, n0 alto dacaindo depois em outra velha fórmu- estr

la: é alguém, "vestido" de gorílla,

Reunido o Diretório Central do Con-
selho Nacional de Geografia

Realizou êsse Diretoria, no dia 8.
uma reunião, sob a presidência doj
cel. Jacinto Dulcando Moreira Lo-
bato. Nessa reunião foi aprovada re-1

PAULISTANA

Adolto Ccli concitloii olaria Ferrara
para executar os figurinos de "Othe-
lo". que serri a peça dc estreia da
Cia. Celi-Tonia-Autran, cm março
vindouro 110 "Dttlcina" do Kio.

Coriiialdi para intearar o elenco (Jo
Teatro Bela Vista. Bmaiiuclc fer. test
para o papel dc "Poionio". No casa
de /'.'aldcmnr IVcy niio ttccilar o cou-
fite ric .Verpio. Emanuclc terin umaí
orande "chance", logo na peça dc cs
tréia.

mica. O quadro seguinte c a apresen-
tação da peça para a córte e o ter-
cciro c a sua encenação. A peça feitraduzida por Osvaldo Barreto Filho,
com versos de Oliveira Ribeiro Neto.
Direção de Ricardo Sicvcrs c figuri-nos ric F.loy Artigos .

O segundo texto do espetáculo é"A cacatua verde", dc Schnitzler. jáapresentada ao público. Compõe o , -
| elenco mais rie 25 atores, que atuam' ioluçao,. quS lnstltul- »a Divisão dc

cm variados papeis. i Geografia do C.N.G.. a Secção de
I Atlas e Ilustrações, com o encargo
de elaborar e manter atualizado o
atlas do Brasil, e executar mapas
especiais c ilustrações geográficas em
geral.

O dr. Fábio de Macedo Soares
Guimarães, secrctário-geral do C. N.;
G.. anunciou a realização segunda-
feira, dia 14, às 16 horas, de uma
palestra do prof. Alirio Huguneey de
Matos sobre os progressos técnicos
fotogramétrlcos, que teve ocasião de
observar em sua recente viagem à
Alemanha. Comunicou também quena Câmara dos Deputados um pro-
jeto de lei, de autoria do dep. Bro-
ca Filho, pelo qual é autorizada a
abertura dc um crédito destinado à

em espanhol, francês e in-
obra "Tipos e Aspectos do

O Pequeno Teatro Popular, dirigido
por Emílio Fontana, apresentará nosábado, em Jaú, em recita bene/icen-
lc, patrocinada pela sra. Nanei Pi.res dc Campos, tr(s peças em 1 ato:"Uma mulher numa gaiola", "Amor
por anexins", de Arthur Azevedo e'¦Palavras trocadas", dc A!/redo Mes-
quita. Como já foi divulgado, o PTPobteuc o "Grande Arlcquim" do IIFestlual Paulista do Teatro Amador,com esse espetáculo. JVa carawana,
irão Alberíina Costa, Yt.-onelte Vieira,

* * í. .Maria do Carmo Bauer, Fausto Fu-,„.,..,,\ser, Emílio Fontana, Oscar Noronha, jredação
Sérgio Cardoso convidou Eiiionuclc p„",'"L. ".'?.' rl?Jls. íe_.Sou*-.a' Paulo|glês, daPaíurauski/ c Jaime Pernambuco.

Armando Couto está ensaiando a
nova peça de Vão Gor/o, que comple-
ta o espetáculo inaugural dc sua tem-
porada, na TMDC. Convidou MariaDtlnah para um rios papeis, ao ladode Armando. Luthi c Renato Consor-
te. A peça c "Bonito como um Deus"
c será dada junto com "Do Tamanha
dc um Dc/uuio".

Estamos informados que Alfredo
Mesquita foi convidado e aceitou di-ripir um "Presépio Vivo", na esca-daria da Catedral da Sé, antes da"Missa do Galo", no próximo Natal.Alunos da EAD serão aproveitados.
Ilaveri ainda dois coros, sendo'uminfantil. Mesquita pretende conseguirinclusive animais (camelos, tudo)emprestados, para o "Presépio", comum zoo particular ou com os cir-cos.

OTttfl-B*
naturalmente.

Suavidade, bom gosto e ^P^jj

aroma são qualidades bem conheci as

dos consumidores dêste soberbo whisky

escocês

LjiacjMMBWiH!

, Você já o experimentou

Dc 18 a 3(1 rio corrente,

O encenador Flaminio Botüni está
fazendo "tests" para escolher o elen-¦ co ria nora companhia dc Fernando: ric Barros, que se apresentará no

,„„. ç,„„„ :--¦ ° -Teatro Tcaíro Maria Delia Costa 110 priuci-
JS^UJE^L c"cc»°"' "" Leopoldo pio do ano próximo, após "A ilha
araiolZ. 2 nrJi,'^ 

í,""',"i"1!}r'r ?**? 
"í" ***l«*9«'esV dirigido nor Gianniai.o. com 2 peças ric 1 rito. A primei- Rntto.ra c a ¦¦Absurda Cômica", n„e foi A peça rie estréia será "4 casa dc

ratiba nn ZhT 
",° 

^""V0 ""• Benarda Aiba"- "«Careta Lorro qu
rie in,', rin. I"'"0 . passado Trata-se. o Teatro de Amadores de Penam.
ticos con?icc?Jn?Z,$ ,CX'"S "rmt bllC0 M^retou nesta cidade no co-

Vi» /'",""¦ CSCJit0 "lef° ',0 n"°- "° Leopoldo Frócs.
Phil' baseado ,,', 

^ndreas Cr,j-\ A atriz Olga Navarro não partici.p/mi.s, Baseado cm cenas dc "Sonho 1 para mais do elenco devendo o na-
peareVsíu Í«,1S?0"' 

fic 
?hakH>'d "ri"ci'"" «' cônfladTaJure,a,icaic. O .seu enredo c .simples: um, Magalhães, quc trabalhou na Cia Del-

E' certo o concurso

Brasil"
' NA SOCIEDADE BRASILEIRA

DE CULTURA INGLESA

Sábado próximo, às 17,30. esta So-
ciedade fará a inauguração das novas
instalações dc sua filial da Tijuca, â
rua Almirante Cockrane, 17. O ato
será efetuado pelo dr. Rodrigo Octá-
vio Filho, presidente da Academia
Brasileira de Letras.

rutura da montanha russa, c dis-
o traído com fogos de artificio a fimseu verdadeiro autor. As suspeitas do dc quc o protagonista possa salvar anspetor Lee J. Cobb recaem sóbre trapezista raptada. Bons atores, comotrês homens: Cameron Mitchell, o jo- Raymond Burr Lee Marvin e Lee J.vem que a trapezista Anne Bancroft, Cobb, permanecem sempre mui tua fun dc renovar o interesse dc seu aqucm dc suas possibilidades, sobres,numero, convidou para "substituir" 

5ailK|0, no elenco, apenas a bonitao gonla: Raymond Burr, o ciumento Annc Bancroft, quc nunca havíamo»e neurótico mando da estréia: c Pc- vlsto tSo sc(Jut01.a „ quCj so n5o „„,.ter Whitney, ex-marldo dc Miss Ban- va „ filmo, torna algumas dc suascrofl e treinador do temível Goliath. pasM£;jnB quase suportáveis.Antes que tudo seja esclarecido, dois
homens são assassinados (John Kcl- MONIZ VIANNA

PANORAM1C PRODVCTIONS
? Fundada dentro da 20th Ccntur.v-Fnx, no segundo semestredc l!b3. por Leonard Goldstein (om sociedade com Robert L. Jacks),a Panoramic Productions sc extinguiu, com a passagem dc Goldstein

para a United Artists, após realizar dez filmes — os seguintes:Man in the Attic (Estranho Inquilino), dc Hugo Fregonese, com.lack Palance, Constanco Smith, Byron Palmei- — rcmake de The Lod-
ger, o clássico thriller dc Maric Bclloc Lowndes, anteriormente fil-mado por Alfred Hitchcock, no cinema silencioso, e John BrahmThree Young Texans (Roleta Fatal), de Henry Levin, com'MltziGaynor, Jcffrcy Hunter. Kecfc Brasselle, — Western

The Siege at Hed rtiver, ex-Gatling Gun (Corações Divididos), deRudolph Mate. com Van Johnson, Joannc Dru, Richard Boone, JeffMorrow. — Western.
Gorílla at Largc (A Besta Negra), dc Harmon Joncs, com CameronMitchcll, Annc Bancroft. — Thriller.
Prlnccss or the Nile (A Princesa do Nilo), dc Harmon Joncs, comDcbra Pagct. Jcffrcy Hunter, Mlchael Rciinie. — Aventura orientalThe Rockct Man, dc Oscar Rudolph, com Charles Coburn, SpringByington. Anne Francis. George Winslow. — Comédia de scicncc-fictionTlic Gambler frnm Natchez 1 Eu mr Vingarei), dc Henry Levln comDale Robcrtson, Dcbra Pagct, Lisa Daniels. — Melodrama do "ciclo

New Orlcans".
The Raid IVingança Terrível), dc Hugo Fregonese, com Van HeflinAnne Bancroft, Richard Boonc, Lee Marvin. — Drama dc Guerra
A Life In Balance, e.\-A Mnttrr of Lifc and Death. de Harry Hor-ner, com Ricardo Montalban, Anno Bancroft, Lco Marvin — ThrillerWhitc Feather (A Lei rir, Bravoi. de Robert D. Webb,' com RobertWagner, Jeffrey Hunter, Dcbra Pagct, Virgínia Leith. — Western emCinemascope.

'Des Anos de Filmes Sóbre Arte"
(Programa n." 9)

13 horas, c amanhã, ã.s 18 horas, o Museu de
c .ftdiclro apresentará o seguinte programa:

? Hoje, ás 15 c ,
Arte Moderna ao Rio

1. Music of Índia i índia l. dc .4. Bhaskar Rao.
2. Leonard da Vlnci — The Tragic Pursult of Perfcction (ínoía-terra), de Enrico Fiilc/rnnoiii,
3. Promcthcus (/(tisfiia).
4. Visite a Plisso (Bclfllca), dc Paul Haesaerls.
5. Cva Kltnoty Gotickó Archltektury

Frantisek Lukás.
6. I/Univers dUtrillc. dc Gcorgcs Rcquier — este em. reexibição,

(Thcco-Eslováquia), dc

homenapciii no artista falpcido hri riin.s.

Seu bebê ev.lge...

TAZ DE HOJE

O .seu
grupo tle mestrcs-dc-oficlo sc reúne I miro Goncníucs
rclVsün^rãV n"""- P?Ça Vnr" ° dC Bcy,n Gcnaúer lia companhia.
fLí. ° >mmc:ro <l"»(!''i O cenário de "A casa dc Bcrnarda
de pessoa, sim*?*?' '""' S" '"""í"'" A,bn" sera dc ™in Coita? qu f Já
Là7cTrJnP u" CT ,""n,'(!í!"' colaboro», diucrsas vezes, com o Tea-vaga dc teatro, acaba sc tomando câ- tro Brasileiro ric Comedia.

1 - •

TERMO
tIGA t DESLIGA AUIOMAIICAME IF

É si lifir i lomidi. "TERMOBEBÊ" 
fará o resto

a\ «a'y.-.y-:y«f i| X-.X' j

-Bit '£\ WM-i .'M fc. a*i ¦ m

mT3 m
A mamadeira sempre pron-
ta, nrj temperatura em que
deve ser usada. Aquece
em banho-maria.

P^ça uma domonilração
nas casas do ramo

RIO: CEFBRA - Av Calogeias. 15 - Tei. 32-9691
S.PAUIO: losias Anrlrode- Largo do Tesouro, 1í.re|. J5-0M3

BOATES

LouisABPEGE - "Waldir Calmon
Cole e Diamantina Gomes".
BEGUIN — "Brasil, de Pedro a Pe.
dro", com Silveira Sampaio c Diana
Morei.
CANOAS — Tel. 37-0235 — "Música
E Dança".
CASABLANCA — Tel. 26-7437 —"Música e Dança".
C'ino'S — Tcl. 37-1191 - "Música e
Dança".
DRINK —

(III.)
PRIMOR —
tc".
RIO BRANCO —
rocinha".

Colorido.

cordes de bilheteria em São Paulo.
Direção de Ccli e magnífica interpre.tação do elenco do T. B. C.
GLÓRIA — "Milóca Recebe Aos Sá-
bados", de Cló Prado, trazendo de
volta ao Rio a inconfundível Der-
cy Gonçalves.
SERRADOR— "Ponha A Mulher No
Seguro", comédia de J. Ruy, com
Roullcn, Nelly Rodrigues, Cataldo e
Catalano.

jRECREIO 
— "Sonho De Valsa". ope-IpLAZA — L'2-10!)7 —

„. l'e,a 1lle marca a estreia da Compa-1 Humnhicv Bo^àrl -
Djalma Ferreira e seus nhia Celestino & Moreno. Iburn — William WolrtonMilionários do Ritmo". RIVAL - Reaparecimento de Aimée rEX - 

" 
•B327 

' "Do
37-9644 — "Irislio vaudeville do Feydcau, "Esposa Odio", com ClcoEm Circulação". Haas '•

REPUBLICA - 22.0Ü71 _: :RIV0U _. „0 ,ulz D,r| A tnm,.jvan".uma pro-^j;!- ,,oni savana Pampaninl — Wal-|AM.fRICA

,bra Paget. — Colorido. — (U.S.)METRO — 22-641)0 —- "Fácil DriAmar", com Bstlier Williams — Van•lolinson. — Colorido. _ ai s )OI1EON - 22-150,1 - "A Besta Ne-
gra". com Cameron Mitchcll — AnneBancroft. — Colorido. — (U S )PALÁCIO - 22-0833 — "Carmen '.Io-
nes", com Dorothy Dandrldge —
Harry Belafnnte. —
(U.S.I.
PATIIÍ: — 22-87Ü5 -
Sonambulo", com
(Fr.).

PRESIDENTE - 42-7123 — "O Juiz BONSUCESSODirige A Comedia". com Silvana Morreu".Pampaninl - Walter Chiarl. - BOTAFOGO -
Morreu".

43-6081 — "Bcau GCS- CACHAMBI -
iDc Mulher".

43-1620 — "A Car-j CARIOCA - 28-8178 -
Ao ódio"SÃO .IOSK'

O Sonambulo

Bairros — Subúrbios

IMAXIM'8 — Tcl
\'allc, Carlinhos e César Siqueira"
MEIA NOITE — (Copacabana Pala
cci — Tcl. 57-1818 — "Jean Sa
blon".
NIGHT AND DAY - Tcl. 37-9863 —"A Grande Revista", com Grande
Otelo c Lilian Fernandes.
NOVO MUNDO — Tel. 27-3566 —"Carlinho e seu conjunto".
SACHA'S — "Sacha, Murilo Almei-
ria e George Green".
TUDO AZUL — "Guimarães ao pia-no".

TEATROS
COPACABANA — "A Folha De Par-
reira", uma maliciosa e divertida co-
media ric Jean Bernard Luc. com Ma-
ria Sampaio, Iracema c todo o clcn-
co rios Artistas Unidos. — Direção
de Ccli.
DULCINA — (Vago).
GINÁSTICO — "Santa Marta Fabril
8. A.", peça do Abílio Pereira de Al-
meida, que vcm de bater todos os re-

Bonifácio O
Fernandel. —

ABOLIÇÃO
Sobrina", comlMon'cu"
Aurircv Hep-

- I U.S.I
Abismo Ao

Moore — Hugo
ALVORADA

ALFA —
Calcutá",
ALASKA —
rcu".

—- "Chico Viola

9-8215 — "A Chama

Chico Viola Não Mor

- "Chico Viola Não [LEME — "Segredos Dos Incas".
LEOPOLDINA — "Malandros Em 4»"Chico Viola Não Dimensão".
MADRID — 48-1184 - "Carmen Jo29-4717 — "Coração! nes". com Dorothy Dandridgc -
Harry Belafonte. — Colorido —"Do Abismo (U.S.),
MADUREIRA'Gentil Tira- Morreu".110 MARACANÃ

; (ARIJSO COPACABANA - "Raja- Vingarei",das Dc ódio". -MARAJÁ -
CATUMBI - 22-8753 - "A Virgem Me Tanto".Nao Dc Fátima". MARAJÓ —
COLISEU - 28-8753 -- "Dominados so"

42-0592 — "Bonifácio CAMPO GRANDE

FOLHES — "Color Revue"
dução musical estrelada
Mamed.

por Sônia tCr Chiar!. — (Itl.)
..„,,„ |VITÓRIA - 42-9020 - "Bandoleira
JARDEL — "Ensaio Geral", uma re-|Por Vingança", com Bill Williams —
vista com José de Vasconcellos e Ho- Kelly Ryan. — Colorido. — (U.S.)se Rondeli comandando o grandeelenco de Geysa Boscoli. Centro
MADUREIRA — "Pintando O Sete",
mais uma revista da companhia Za- COLONIAL
quia Jorge. |ie-
CARLOS GOMES — "O ébrio", com FLORIANO
Vicente Celestino, trazendo de volta
ao palco seu maior sucesso artístico.
TABLADO - Ao sábados o domin-
gos uma peça para crianças dc Ma-ria Clara Machado: — "Fantasma
Pluít".

CINEMAS — Cinelândla

— Desenhos e Curiosidades'
IMPÉRIO — 22-9348 — "Eu Mo Vin-
garei". com Dale Robertson — De-

42-8512 — "Bcau Ges-

43 8074 — "Guerra Ao
- 42-1216 — "Eu Me Vln-

42-0763 — "Matar Ou Cor-

gra

-- "O Grande Sulli-

48-1519 - "A Besta Ne-

"Cidade Dc

Dc Pelo Terror
COPACABANA _ 57.5134
Abismo Ao ódio".
USTACIO — 32-2823
Bárbaros".
FÁTIMA - "Os Amores Dc Lucre-
cia Borgia".
FLUMINENSE -- "Bonifácio' O So-nambulo",
FLORESTA
Dimensão".
GLÓRIA — -A Grande Noite De Ca-
sanova".

IMARIANA"Do de".

"Chico Viola Não

48-1910 — "Eu Mc

Nenhuma Mulher Va-
"O Petróleo * Nos-

"O Grande Rebel-

"Pacto

29-5191

30-1121 — "A Virgem Dc

"Malandros Em 4».
ART-PALÁCIO — 57-2195 — "O Juiz
Dirige A Comedia", com Silvana
Pampaninl — Walter Chiari. —
(Itl.1.
ASTÓRIA - 47-0406 - "Sabrilia". .
AVENIDA — 48-1667 — "Eu Me Vin- GUANABARA - 26-9339 - "Paixão
garcl". Nas Selvas".
AZTECA - -15-6813 - "Rajadas De! 

"AI?r'.0CK L0B0 ~ 48-9610 ~ "Beau
ódio", com Alan Ladd- Marisa Pa- ImÃjV 30 „,,„ -r, rvan. — Colorido. — (U S J,, 

~T :;)-8330 — O Carrasco Dos
BANDEIRA - 28-7575 - "Pelo Amor\Jr?ifxcii ' -,, *, „ „De .Meu Amor". IGLAÇL — "Um Fio De Esperan-
BANDEIRANTE - :',-;;.:„:: »0 ÍmPERIAL - "Rebelião Dos Bru-

Samba'
IDEAL
garci".
ÍRIS -
rcr".
CINEAC — 42-6024 — "Curiosidades Grande Espetáculo"

MaSr^oI - Mh0i^K!yA" 
- "Chlra Vi°,a K™ Mo'" -™™™*- "Haiadas De ódio»,„,.«, _« _ .,.„.,. gi. SA _ (,m<..., B,.JsK;;;=í„-„'SiV"dl3:3ã ""' ¦

OLÍMPIA - 42-4983 ~ "A Volta Ao BARONEZA - "Scnda De San- LEBLON^JMBOSIElie"- IgarcI".

i

Paraíso".

METRO COPACABANA ~- 37-9797 _"Fácil Dc Amar", com Esther Wil
liams — Van Johnson. — Colorido•- (U.S.).
METRO TMUCA - 48-0970 - "Fá-
cil cie Amar", com Esther Wil-
liams — Van Johnson. ^- Colorido- (U.S.).
MAUÁ — "Bonifácio O Sonambulo"
com Fernandel. — (Fr.).
MASCOTE — 29-2411 - "Beau Gcs-te".
MODERNO r- 842 — "Dinastia
Terror".
MONTE CASTELO - 29-2250 -
Fonte Dos Desejos".
MOÇA BONITA - "O Rio Das Al-mas Perdidas".
MEIER - 29-1222 - "Saadia".
MIRAMAR - "Bandoleira Po
gança".
NATAL — 48 1430 _ "Chico Viola |SAo JERÔNIMONao Morreu". j, A gscrav..,

| OLINDA - 48-1032 - "Sabrina". SANTO AFONSO- "Bandoleira ORIENTE - 30-1131 _ "Taberna DoíÍLc."Proscritos"."Eu Me Vin- PALÁCIO SANTA CRUZ — "Viole
Itas Imperiais".

Dc Dc ódio", com Alan Ladd — Marisa
P.i van, — Colorido. — (U.S.)"Bonlfá- TIJUCA — 48-4318 — "Bandoleira Por

"Bonifácio O Sn. T0„0S QS SANT0S __ 49030() _¦Aventureiro Do Mississlppi",
TRINDADE — "Nem Sansão, Nem

23-6460 - "O Laço Do VAZ^Ono - 29
Os Sclvage
VILA ISABEL — "Senda De San-
gue".
Niterói
CENTRAL — "Carmen Joncs". comDorothy Dandrldge — Harry Bela-
fonte — Colorido. _ (U.S.).
ICARAÍ — "Chico Viola Não Mor-

47-2668 "Nem Sansão
"Guerra

Rouge"
Iscravfis Do

,.v Gtiitni""A Besta Ne-

Do

"A

Vin-

PARAÍSO — 30-4111
Honra".
PARA TODOS —
cio O Sonambulo
PAX -- 27-6621
nambulo".
PENHA —
Fátima".
PILAR —
Carrasco".
PIRAJÁ
Nem Dallla"
POLITEAMA - 23-1143
Ao Samba".

|PROGRESSO "MouliiRAMOS 30-1094 — •
H.iróm'.
REALENGO - "Jolnmv
RIDAN — 121693 -
gra"
RITZ - "Beau Gestc"
ROSÁRIO •— 30-1839
Obsessão".
ROXI 27-8215 —
nes", com Dorolhv Dandrldge -
ry Belafonte. _ Colorido. -
S.).
SANTA CRUZ
De Pompéia".
SANTA HELENA - "Florndas
Serra".
SANTA CECÍLIA - 30-182.1 -
Selva Nua".
SANTA ALICE - "Carmen Joncs",
com Dorothy Dandrldge Ilniry
Belafonte. ¦ Colorido - (U.S )SAo GERALDO - "A Máscara'Dc
Ouro"

"Capitão Kid

29-9193 "Tarzan E

"Sublime

IMPERIAL
ODEON —
PALACE -
Ção",

- "Eu Me Vingarei".
-Malhos Da Lei".• "O Mono Da TiaU

"Can

"Os últimos Di

•f'1-1 Governador
Har-1

CU. I ITA MAR —
JARDIM _
Caxias
BRASIL — •

Na dos

"A
CAXIAS
Amam".
PAZ - - "O Egipc
POPULAR — -A

Petrópolis

"A Carrocinha".'Paixão E Sangue",

Legião Dos Desespera-
"Os Brutos Também

Besta Negra"

"Ma MS

CAPITÓLIO -
D. PEDRO —

jgança".Da PETRÓPOLIS

"A Besta Negra"."Bandoleira Por Vm-
- "O Egípcio",

SAo LUIZ —
garei".
SAo PEDRO

25-7679

30-1181

"Eu Me Vin-

— "Rajadas
Três Rios
REX — ¦ Rebelião Dos Brutos",

- : 
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v 

' 
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FORAM AS ELEIÇÕES MAIS CORREIAS
REALIZADAS NO BRASIL

Afirmou o deputado udenista Àdail Barreto, manifestando-se contra
a propalada batalha judiciária da UDN, para anular o pleito de
3 de outubro —• "Os brasileiros não concordam com a intransi-
gência desta minoria e não querem pagar o preço caro de suas

paixões e intolerância"

GERENTE
ALINIO DE SALLES

Aproveitando o ensejo de maissoal, sempre, mais cedo ou maisum aniversário do ignominioso
golpe de 10 de novembro de 1937,
o deputado Adail Barreto, repre-
sentante da UDN, deputado íe-
deral do Ceará,, revelou ontem,
na Câmara dos Deputados, não
estar engajado no movimento que
procura a Justiça Eleitoral, para
impugnar o resultado do pleito de*3 de outubro, advertindo os bra-
sileiros que, então, se implanta-
ra no Brasil uma ditadura, queinfelicitara êste país durante oito
longos anos de opressão, de in-
justiças, de desmandos de toda
sorte, asseverando:"Hoje, passados apenas 18 anos
daquela data negra, brasileiros
há que, esquecidos do que foi
aquela experiência triste, recla-
rnam para solução da crise brasi-
leira da atualidade, providências
que, ninguém se iluda, acaba-
riam redundando na implantação
de outra ditadura, talvez mais
forte e impiedosa do que foi
aquela."

INTRANSIGÊNCIA DE
MINORIA

"Na decorrência de mais um
10 de novembro, — prosseguiu o
representante udenista — creioj
que os bons brasileiros deviam:
meditar com mais profundidade
nos destinos da grande e boa pá-
tria que a todos nos abriga, dan-!
do a parcela do seu esíôrço para'
que não sejam eles mudados brus-
camente, desviando-se para cami-
nhos tortuosos.

Não é preciso que se diga nem
que sc mostre o que é uma di-
tadura. Todos sabem pelos exem-
pios de casa e pelos exemplos de
vizinhos nossos o que é e os ma-
les profundos que trazem os re-
gimes de exceção. Meditemos um
pouco, um minuto sequer, nas
desgraças que envolveram o
grande povo argentino para evi-
tar que o mesmo ocorra com o
povo brasileiro.

A nação brasileira atravessa —
todos sabem — um grave mo-
mento, oriundo de dificuldades
econômico-financeiras e da in-
compreensão, da paixão e da in-
transigência de muitos dos seus
filhos. A verdade, porém, é que
a grande massa dc brasileiros não
concorda com a intransigência
desta minoria e não quer pagar o
preço caro de suas paixões e da
sua intolerância."

O PLEITO MAIS CORRETO
"As revoluções e as reformas —

já se disse com muita proprieda-
de — só se fazem cm nome do
povo — continuou o sr. Adail
Barreto, acrescentando:"Ora, o povo brasileiro já íoi
consultado num grande pleito
que, se teve erros e falhas, foi
pelo menos o mais correto do que
todos os outros anteriormente rea-
lizados no Brasil. Na grande con-
sulta de 3 de outubro, os brasi-
leiros disseram claro que querema manutenção do regime demo-
crático, demonstrando, pela ms-
neira como acorreram às urnas,
que preferem ter a liberdade de
escolher, embora correndo o ris-
co de escolher errado, do que ter
dc aceitar forçosamente o que lhe
fôr imposto. Pela maneira es-
pontânea como foram às umas
votar deixaram claro, igualmen-
te, que preferem um regime cujos
erros podem ser atenuados ou
corrigidos com a sua crítica e a
tua vigilância, do que um estado
de coisas baseado no poder pes-

O argumento do povo brasilei-
ro pode ser acusado de simplista,
mas na realidade é profundamen-
te verídico e real: é preferível
termos um governo que, bem ou
mal, só terá a duração de cinco
anos, do que suportarmos gover-
no pessoal, cuja duração ninguém
poderá prever e que sempre des-

tarde, escudado na violência, na
opressão, na injustiça e no garro-teamento de tôdas as liberdades
individuais."

ESCOLHIDO O MELHOR
"A 3 de outubro último — adu-

ziu o deputado udenista — as jcamba {.ara a violência 
"policial

preferências se dividiram, votan- Isto, na realidade, é o que pen-do cada um no seu candidato que, sa o povo brasileiro. Não sejamos
por qualquer circunstância, lhe indignos dele, nem mintamos aos
parecia o melhor e isto é demo-|deveres que êle nos conferiu, si-
cracia legítima. Conhecido, po-ilenciando nesta hora de inquieta-
rém, o resultado do pleito, a di-lção e de angústia,
visão acabou e o que se sente ej Meditemos no 10 dc novembro
o que se vê nas ruas e em todaI de 1937 para previnir que caia
parte é a união geral em torno'sôbre êste país a desgraça dc ou-
das instituições democráticas. tro ditadura."

SERIA 0 INÍCIO DA BAÍALHA
que pode acabar como a

de Itararé"...
Chegam ao T.S.E. os dois primeiros recursos

referentes ao pleito presidencial
Já se encontram no Tribunal Superior Eleitoral, em mãosdos respectivos relatores, desembargador Frederico Sussekind eministro Cunha Vasconcelos, os dois primeiros recursos referen-

( tes as eleições para presidente e vice-presidente da República.Foram eles interpostos pelo delegado da UDN, junto aquelaCorte e visam o pleito nos Estados do Rio de Janeiro e EspíritoSanto.
Como não podia deixar de acontecer c do acordo com os

planos preestabeleeidos pela estratégia do golpismo, já sobe-
jamente desmoralizada, o delegado udenista pretende, nada maisnada menos, a anulação do pleito de 3 de outubro naqueles Es-tados, sob o fundamento de que dele participou o Partido Co-munista, que se encontra fora da lei e de que, também, os can-didatos vitoriosos não alcançaram a maioria absoluta dos su-írágios.

Com êsses dois recursos e sob êsses irrisórios e ridículosfundamentos, pretendem os golpistas dar início àquilo que pom-posamente decidiram chamar de "batalha judiciária".Neste andar, esta, como é de prever, acabará como aquela
outra, descrita pelo poeta como "a maior batalha da Américario Sul: Itararé. Não houve..."

NO MUNOO POLÍTICO
Destituição de Carlos Luz da presidência da Câmara
Declarações do sr. Juscelino Kubitschek
Universitários paulistas contra o golpe
Lupion pretende fazer Ademar senador pelo Paraná

Desde ontem « ?ioitc fala-se,\Falando à Imprensa, o senador para-

OS DESCAMINHOS DO "GOLPE"

A UDN, desesperada, volta-se contra a democracia
Duas posições históricas, a 10 de novembro: contra a ditadura e, agora, pregando-a — Á farsa
da "união nacional" foi um projeto de golpe legal — Oscilações "democráticas" explicáveis,

num discurso na Câmara, do deputado Cid Carvalho

em rodas políticas, de uma possível atitude do P. S. D. c do P.
T, B., com o apoio de outros par-
tidos, notadamente do P. S. P.,
no sentido da destituição do ir.
Carlos Luz do cargo dc presideu-
te da Câmara, sob o fundamento
da sua falta de altitude para as
funções que está desempenhando.

Se isso ocorrer, ou o sr. Café
Filho c obrigado a reassumir a
Presidência cia República, ou o
¦seu substituto «os casos de impe-
ditnento, como o atual, será o no-
vo presidente da Câmara eleito
em conseqüência da .destituição
do sr. Carlos Luz, escolhido, co-
mo se sabe, por equítioco, numa
hora de certa confusão partida-
ria. Acliam os meios políticos que
o sr. Carlos Luz consumou com
ílT**a traição contra a legalidade
a .raição que tem sido uma cons-
tante dc sua carreira política, in-
clii.i.e quando de sua reedite
eleição para a presidência da Cã-
mar a.
TRABALHA

ELEITO
O PRESIDENTE

BELO HORIONTE, 10 (M.) — 'To-
meçarei a governar no dia de minha
posse", nesse sentido se manilestou
o sr. juscelino Kubitschek, logo • que
os resultados do pleito se definiram
a favor de sua candidatura. Visando
agora cumprir a sua promessa, o pre-
sidente eleito vem desenvolvendo in-
tensa atividade nos últimos dias a fim
de esquematizar as medidas relacio-
nadas com a execução de seu plano
administrativo. No Rio c nesta ca-' dinis"
pitai já realizou várias reuniões com'

naense declarou que sua viagem a
esta capilal se prende a contatos com
seus correligionários da seção pau-
lista do PSD.

O sr. Lupion pretende visitar o
governador Jânio Quadros, R fim de
conhecer seu pensamento sóbre a si-
tuação política nacional.

Revelou, ainda, que renunciará à
sua cadeira dc senador da República,
a fim de possibilitar que o sr. Ade-
mar de Barros concorra a essa ca-
deira, pelo Estado do Paraná. Com
tal objetivo, o suplente do sr. Lu-
plon também renunciará.

MISSÃO JUNTO A KUBITSCHEK

BELO HORIZONTE, 10 (Asp.) —
Esteve, ontem, nesta capital, o bri-
gadeiro Cabral, que, segundo se anun-
cia, trouxe importante missão paracumprir junto ao sr. Juscelino
Kubitschek.

Apurou a reportagem que o bri-
gadeiro conversou longamente com o
presidente eleito, informando-o dos
aspectos da crise politico-militar que
atingiu as altas esferas administrati-
Vas nas últimas 72 horas. Após a con-
ferência, o sr. Kubitschek regressou
a Sete Lagoas, onde está repousando
em sua fazenda.
CUMPRIMENTOS AO

PRESIDENTE

RECIFE. 10. (Asp). O governador
Cordeiro de Farias enviou ao sr. Car-
los Luz o seguinte telegrama:"No momento em que o ilustre e
prezado amigo assume a responsabi-
lidade dos destinos do Brasil, quero
dizer-lhe da minha confiança na sua
ação, nestas horas tão trágicas que
vive a nossa terra. Com os melhores
votos, meus cumprimentos muito cor-

Apenas iniciando um discurso on- de novembro quando em 1937 ins-lraido no bojo da própria ditadura, Com0 que pressentindo ainda, (mais; dwTacídê-tóínTcoTw „P nl.„„T.n„tem, o deputado pessedista Cld Car-, taurou-se a ditadura que se imporia e a despeito dela própria) 30 logrou j do que propriamente ciente do fato; opiniões e recebendo sugestões a res-j L *"•* UTAD0
valho historiou na Câmara o cami-(por oito anos neste pais, invocava chegar a uma fase aguda muilo re- a seguir relatado, por êle, sr. Cld'peito da situação econômica do pais. |
r.ho seguido pela União Democrática; as lutas mantidas pelos setores de- centcmenle. A compreensão, pela Carvalho) a sua precária situação em Alheando-se. à ebulição política, aos
Nacional desde sua constituição co-j mocrâticos da nossa sociedade em UDN de sua posição no cenário poli- face da massa votante, desde logo debates inconsistentes entre clemen-
mo agremiação'política até os dias de
hoje, cm que sustenta abertamente constitucinal, que emana do povo e
ou não a tese do golpe. dêste deve retirar sua autoridade.

Sua preocupação, e neste sentido o A UDN pôde então, c soube, de
encadeamento de seu raciocínio no! certo, atuar como um dos mais im-
discurso, residiu em demonstrar que! portantes grupos empenhados na re-
a tese do "golpe", pelos udenistas, | democratização do pais. Mas, atrás
nada tem de casual. Considerada a daquela aspiração legalista, que se
lógica política dos homens que cerra- j estendeu pela nação, estava o fato
ram fileiras naquele partido, isto é, j de que a UDN se compunha, essen-
muito 'ao contrário das aparências, | cialmentc, de homens, os quais não
uma conseqüência necessária da po- chegaram a compreender um fenò-
sição que de longa data vinham as-in'en° novo t

vida politico

busca do restabelecimento da ordem] tico íoi obtida através de uma cons-1 procurou a UDN uma aliança politi-
tante experiência de frustrações sô-1 ca que surpreenderia, se não pudes-
bre os métodos políticos, e as mais | se ser explicada à luz dos aconteci-
naturais conseqüências destes, que
antes, na ditadura e até a queda da
mesma, constituíam a bandeira da-
queles que integravam êsse partido.

sumindo dentro do cenário politico
brasileiro.

mentos mais recentes — sua aspira-
ção pelo "golpe".

A UDN caminhou para o chamado"acordo interpartidário", já no pri-
melro governo eleito, após a ditadu-

DESDE CEDO ra. Mas quem era o governante? Nada
[ mais, nada menos, afirmou, do que o

Não decorreu muito tempo, contu-1 "condestável do Estado Novo", o ho-
do, referiu o sr. Cid Carvalho, para ] mem que se havia tornado, por ton-

fundamental na nossa I que as primeiras . experiências de-1 tos anos
oeial: o aparecimento! monstrassem à UD.1 que sua via de \ mesma da permanência do

BELÉM, 10. (Asp.J. O Diretório Rc-

gional do PTB remeteu, ontem, ao leu
delegado no Rio, sr. Olavo Corrêa, o
processo de expulsão do deputado
federal Gabriel Hermes. O processo
será submetido à homologação da
Comissão Executiva Nacional do par-
tido.

I Anteriormente, aquele diretório
havia remetido ao seu delegado uma
cópia do mesmo processo, que' foi
Imediatamente encaminhada a S. Bor-
ja, para exame do sr. João Goulart.
O processo surgiu em conseqüênci»
da ação considerada antipartidárla
dn sr, Gabriel Hermes ao apoiar ai
candidaturas dos srs. Ademar de, Bar-
ros, Danton Coelho « Epílogo de
Campos.
SAIU O CHEFE DE POLICIA

BELÉM, 9. (M.). Deixou hoj» a
Chefia de Policia o sr. Salvador Bor-
borema.
BARATA CONTINUA NA

FRENTE
BELÉM, 9. (M.). O senador Maga-

lhães Barata está apenas com 551 vo-
tos de vantagem sôbre o seu concor-
rente ao governo do Estado,' sr, Epl-
logo de Campos. O último resultado
divulgado pelo TRE dá ao ST. Barata
9,1.227 votos, ç ao sr. Epilogo 92.676.

Em sua sessão de hoje, o TRE re-
solveu manter a anulação das secçfiei
de Santarém, nas quais o senador
Barata tinha uma vantagem de J7
votos.

Amanhã o TRE julgará mais seis
recursos de Belém, relativos a trís
urnas.

| CUMPRIMENTOU A
VEREADORA
S. PAULO, 10. (Asp.). O governa-

dor Jânio Quadros convidou a verea-
dora Dulce Sales Cunha a visitar o

(Conclui na _0.a página)

da "massa", do povo, como um fator acesso ao poder não se prendia. mui- i discricionário no Brasil

lançar a intranqüilidade no seio do
povo, o futuro presidente da Repú-
blica prefere entregar-se desde logo
ao trato das árduas tarefas que o
aguardam, certo de que, ao empos-
sar-se, deve estar realmente capa-
citado a dar imediata execução a um
plano de governo racionalizado c
essencialmente objetivo, a exemplo;
do que fêz na chefia do governo mi-
neiro.

Para tanto, enquanto os políticos
se perdem em discursos, preferiu o

,„ ,. ... , sr. Juscelino Kubitschek rodear-se dcgaiantla personificada técnic0S| ,odos êles comprovadamente
regime, capaZes de dar-lhe a contribuição de

A crise em três flagrantes

LEMBRAI-VOS DE 37
preponderante na condução dos. des- to ao contrário do que a principio |Eurico Gaspar Dutra. Circunstância

general que necessita.

tinos nacionais. Daí que sua tomada I supôs, ao sistema de escolha dos go-'de consciência do processo social e! vernantes, como é realizado normal-O dia de ontem, recordou êle, 10 econômico, (porque se vinha êle ge-mente nas nações democráticas.

HOJE, ÀS 10 DA MANHÃ,
sessão extraordinária da
Câmara dos Deputados

convocada pelos líderes do PSD, do PTB, do PRP
e do PSP — Declaração do general Flores da Cunha

Hoje à 1,10 horas da madrugada, o general Flores da Cunha, presidente da Câ-
mara dos Deputados fez ao "Correio da Manhã", a seguinte declaração:— "Acabo de receber um requerimento assinado pelos líderes srs. José MariaAlkmin, (PSD), Nelson Omegna (PTB), Luis Compagnoni (PRP) c Arnaldo Cerdeira
(PSP), — requerimento em que solicitam a convocação da Câmara dos Deputados,

em sessão extraordinária, para hoje, às 10 horas da manhã.
Deferi o requerimento. Os líderes que o assinaram representam mais da metadeda Câmara dos Deputados. Peço ao "Correio da Manhã" que noticie êste acontecimen-

to. Solicito aos deputados que compareçam a esta sessão extraordinária."

Graças a êsse procedimento, já tem;
o sr. Kubitschek as linhas básicas
para orientar sua ação na chefia do
executivo nacional, bastando sua sim-
pies divulgação sem maiores comen-
tários para que todo o país se eon-
vença de que o próximo presidente
da República é realmente um homem
afeito ao trabalho o, antes de tudo,
consciente e plenamente integrado l
nas responsabilidades que o povo;
brasileiro lhe pôs sôbrp os ombros.

.,,,..,,„¦,„- „,„„¦ Como etapa que julga indispen-dicaçoe. atuais, quer quanto, à sua, s_vel à criação de condições parapresença histórica no Brasil moderno.! completa execução dc seu plano deEntão, usou a UDN de Um expediente i governo, decidiu o sr. Juscelino
eleitoral que não poderia surtir efei- Kubitschek realizar uma viagem aos
to, porque a condução de grandes! Es,acios Unidos, logo após sua diplo-
parcelas do povo não depende nunca' m*c-}°- No Stande pais do Norte, en-
de slm_l«- ,¦»-,„•*_. ocásinmi. __,.!,rara em co»tato com as autoridades' '" P'n : governamentais e organizações finan-

ceiras e industriais. Está também o

muito ilustrativa.

UMA TENTATIVA

Tentou, contudo, a UDN, no segun-
dn pleito para a presidência da Re-
pública, aproximar-se da massa, queela não entendia e a que, substan-
cialmente, nunca pretendeu de fato
entender, quer quanto âs suas reivin-

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS"Os destinos da Nação não se podem reger pela subversão"
Defesa dos valores morais e espirituais do país, num discurso do sr. Vieira

de Melo — Outro assunto: mercado cafeeiro

de simples' recursos
mais inteligentes que pareçam sertais expedientes. Resolveu a UDN, nafigura de um homem de bem, de umconvencido democrata, o brigadeiro
Eduardo Gomes, procurar a identlfi-, _-.,,... „,_,._cação popular de que carecia para as- BT?£ipf
pirar ao governo de uma nação já'democratizada. Mas apresentou-o —
homem de gabinete que sabidamente
e - vestido de blusão e tomando umcafezinho, segundo os cartazes
época. A tentativa necessária
fracassaria, como fracassou.

Derrotada, a UDN encontrou seu
rumo verdadeiro logo depois, disse
o deputado. E neste permaneceu até
hoje, como os fatos o comprovam e
as oscilações da sua posição não des-
mentem.

da
amente

presidente eleito inclinado a esten-
der essa viagem a vários paises da
Europa, com o mesmo objetivo.

CONTRA

SAO PAULO, 10 (Do correspon-
dentei — Promovida pela União Es-
tadual de Estudantes, vai realizar-se
amanhã nesta capital uma passeata
dc estudantes contra o golpe e pela
preservação da legalidade. A passeata
vai sair do edificio do Tribunal dc
Justiça e deve encerrar-se no edi-
ficio do Teatro Municipal.

O caso • coronel Mamedc. apus haver agitado e inquietadoo país durante dias, assumiu proporções espessas com a pas-sagem provisória do Executivo ao sr. Carlos Luz, nesta se-mana, ao tomar_posse, o presidente da Câmara dos Deputados
afirmou que não ocorreriam alterações no governo. E areunião ministerial realizada no Catete, sob convocação do
sr; Carlos Luz, durou apenas 5 minutos. Segundo se informou
oficialmente tratava-se r.penas de uma tomada de contacto...

Fechando, significativamente, um seus mais cruciantes problemas, mencionou

DESMORALIZAÇÃO

O governo do sr. Getúlio Vargas,
eleito em 1950 e retirado da expres-
são majoritária do povn brasileiro,
continuou êle, não se apresentava à
Nação como um fato arbitrário. Ti-
nha também sua lógica. A fixação
das massas cm torno da personali-dade do velho politico brasileiro slg-
r.ificava que o povo não encontrava
em outra figura atuante no cenário
brasileiro aquele que encarnaria
seus anseios. Transferiu, portanto, ao

Getúlio Vargassr, u.iuiio vargas a missão que ou-
._„..., . ° sr- vieira de Melo-rio o senador Mathias Olímpio. t;os __° souber.- •-—¦

discurso pronunciado na Câmara,;inclusive os da sua própria sobre-;<3ue .ia íoram eleitos dentro do,-?.- , ¦ ¦ 
u)1111m ,mT" SOTãm-Th! um poder legitimo

o deputado Vieira de Melo, do PSDívivência, sem precisar ras.ar suas ^^^^Hf^^f^Sf .presidente da República seria! Sen, embargo, a desmoralização quemu íepiesen- eicito por maioria absoluta pelo;se operou nos subterrâneos do último

UNIVERSITÁRIOS PAULISTAS
CONTRA O GOLPE

SÃO PAULO, 10 (Asp.) — Durante
o comício que promoveram, ontem,
na Praça do Patriarca, os universi-
tários paulistas deram a público um
manifesto de oposição ao movimento
golpista. À certa altura do mani-
festo, afirmam os seus autores:•Diante dessa situação, os univer-
sitários paulistas, reunidos' através do
seu Conselho Estadual, deliberaram
lançar o movimento universitário
contra o golpe, ao mesmo tempo cm
que conclamam o povo a cerrar filei-
ras nessa luta".

Concluindo, diz o documento:
"Partamos, unidos, para vigorosas

manifestações nas ruas, nas praças
públicas, nas escolas c nas portas de
fábricas, na capital e no interior, na

ttvs

>.' - .*: ¦:¦.-..& ''-'rr'* '^''--':r'v;:£S««HB88BH_______________- l'^_^'*^4*'4$^Í_I^__I^__E^:' ¦¦"¦'¦' v''_í__sB^'.: 
' J^. : 
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O sr. Piado Kelly, ministro da Justiça, após a reunião, falou
aos repórteres sorridente e de bom humor. "Agora a política

está de íériss", informou, Não estava.

'•vivência, sem precisar rasgar suas
depois de "Demonstrar cabalmente 'Constituições, ferir-—¦_-—--misclén-"

pois.

a injuridiscidade da tese da^maia-icJi—siH^áitnt nações, sem tantes em lôdas escalas da ad- i
ria abspluta'.'.f._pa«.-str--ai)iicada a (escapar do império da lei, porque ministração, desde vereadores,
uma eleição já passada como a!ainda aqui, já muito batida embo-j3*? senadores e desde prefeitos e
dêste ano — afirmou aquele líder ra, cabe, para a conclusão do meu Pu"*;s ^e Paz at^ presidente da
das correntes majoritárias no Par-1 discurso, a grande e imortal fra-;RePÚblica.
lamento: i_e de Ruy: "dentro da lei, sim i Por *sso mesmo, seria uma in-

— "Sei que estamos vivendo um'Portlue fora da lei não há salva-versa° <ra. consciência democráti-
momento político. Já que foi lem- câo" 'Muito bem. Muito bem. ca admitir hoje que se pudesse
brado o pronunciamento do emi-jPalmasi. mquinar de irregular uma eleição
nente militar cuja morte tanto de- cujos resultados encontram, no
pioramos (gen. Canrobert), quero A "TESE" histórico dos dispositivos consti-
dizer, nesta hora, que sabemos que, tucionais. sua mais_jurídica base.
é o destino da Pátria que está em Desenvolvendo uma defesa im a *~onstltulvao atual dei-
jogo. Mas, nunca poderíamos acei-'iue fèz sôbre o sistema consagra- ^°jJ'secirer-' a0 Tu-",*0 do legls"
far nnp pst.s ri»sflnn_ _<. r_„(..cor_ irin n_ fnnctu,,;„:;- .i- m__ „ .._ iiactor ordinário estabelecer a nor-

ma vigente. Ela o fêz, ela pró-
pria, como ocorrera com a dc
1934, quando omitira o termo"absoluta", existente na Consti-
tuiçaõ de 1891.

Congresso Nacional. Indo as governo íoi uma tábua de salvação
emendas à Grande Comissão esta para a udn. já agora estava certa,
distribuiu-as às subcomissões em certíssima de suas possibilidades ciei-
que nos dividíamos para um es- torais reduzidas, quase inviáveis: não

(Conclui na 10.* página) (Conclui na 10." página)

Façamos dc todos os estudantes ei
do povo o lema do movimento uni-
versitário contra o golpe: só é legí-
timo o poder que emana do povo".

LUPION CEDERA A CADEIRA
A ADEMAR

SAO PAULO, 10 (Asp.) — Encon-
tra-sc nesta capital o sr. Moisés Lu-
pion, governador eleito do Paraná.

tar que estes destinos se regessem-do na Constituição de 1946, o sr.
pela subversão dos valores morais *":--'--- ' *" ¦ ¦ ••
e espirituais da Nação. Que se re-
-olvam, ao contrário, pela práticademocrática, pela aferição da cons-
ciência coletiva da Nação e que o
Império do direito e da lei não
fossem apenas, neste Pais, uma
cúpula de vidro para cobrir osmomentos agradáveis. Que,contrário, o regime em que vive-
mos, conscientemente, seja o ins-trumento para funcionar na bo-nança e seja também para fun-
cionar nas tempestades, iPalmas I.Assistimos às grandes democracias
do mundo durante os dias trági-eos da última guerra, resolverem

Vieira de Melo teve oportunida
de de salientar que nos Estados
Unidos, graças ao processo de
votação ali, tem-se verificado ca-
sos de presidentes sufragados
com minoria absoluta de votos
serem empossados, porque seus
colégios eleitorais representaram,

ao|ao fim, maioria absoluta, indire-
ta de eleitores seus. E lá, nin-
guém jamais contestou a valida-
de do processo.

DESMANCHANDO
CONFUSÃO

NO BRASIL

O homem e o átomo
O Correio da Manhã iniciará, a partir do

próximo domingo, uma série de pequenas re-
portagens em quadrinhos, sôbre o átomo. Tra-ta-se de uma história intitulada "O homem e oátomo", que ajudará a compreender o segredoda enegria nuclear e descreverá, no texto e nasilustrações, o seu desenvolvimento desde osrecuados tempos da Grécia antiga.

No momento em que tanto se íala em isó-topos radioativos, U-235, plutônio, peso atôrríicoe reatores, tais reportagens constituirão umaagradável e oportuna fonte de informações.

Em certa altura do seu discur- \so. o sr. Afonso Arinos afirmou:
que uma emenda, quando se vo- ¦
tava a Constituição de 1946, ti-nha sido como que escamoteada
da Comissão Plena, ou de outra.

.... ,, [Disse-o de outro modo, mas sig-Alias, aproveitando observa-jnificou que se desenvolvera umçao cio sr. Ulisses Guimarães, esforço para inscrevera maioria
absoluta na Carta Magna e, porartes não se sabe de que, desa-

VOIADO PELO SENADO 0 PROJETO
que aumenta o imposto de consumo em

vários itens
Tecidos de algodão e lã, bebidas, máquinas, calçadas, jóias, papel,

móveis, perfumes, guarda-chuvas, cartas de jogar, fósforos
e isqueiros tudo isso vai pagar mais

O Senado votou, ontem, com,ra, que mandou ao Senado um as alíneas _H — fósforos e is-
várias emendas, o projeto dal substitutivo, criando adicionais Iqueiros — e 29 — tecidos, ma-

mensagem!sôbre 19 incidências do Imposto lharias e seus artefatos — 20 por
jde Consumo. cento.

Calcula o sr. Parsifal Barroso,: Na tabela A a incidência foi de
bem assim o deputado Lameira 30 por cento sôbre as seguintes

Câmara, oriundo de
presidencial, ao tempo do sr. Eu
gênio Gudin na pasta da Fazen-
da, alterando disposições da le

ao fim aquela emen- Sislação do imposto de consumo.
O sr. Parsifal Barroso estreou

parecera!da
Entretanto, desfazendo o rela-i^vn^^w1 T™ *c,omplf

to do líder da UDN, o sr Gusta- I ,a vota('*10' logrando êxito pela
vo Capanema afirmou, também'clal',cza com c*ue '-•"•P*"-1™ °s as-

(historiando os fatos: sumos."Eu me sinto, srs. deputados i • 0 ° representante ccaren-
ino dever de, nesta oportunidade ise quc ° l'.°Jeto em questão en-
prestar um depoimento O texto cerrava a única nova fonte de

!primitivo da Constituição íoi in.ir°ceita do próximo ano para fa-
Itegralmcnte redigido por mimjzer facc ao déficit orçamentário,
iDesse texto constava que o pre-A proposta do antigo ministro
Isidente da República seria eleito Gudin foi alterada pela Cama-
jpor maioria de votos. Sempre se^entendeu, no seio da Grande Co 

"
missão, que êsse "por maioria devotos" significava por maioria
relativa. Vindo o projeto ao pie-nário para ser emendado recebeu
entre outras uma emenda de queera primeiro ou segundo signatá-

Bittencourt, que 6 relator cla Jte
ceita na Câmara e esteve presen-
te à votação, que o projeto pro-
piciará uma arrecadação de mais
de 2 bilhões de cruzeiros, o que
contribuirá para a redução do
déficit.

Os aumentos votados do Im-
posto de Consumo são os seguin-
tes: 20 por cento na tabela A,
alinea I — aparelhos, máquinas
e artefatos de metal, incisos I e
II; alinea III — artefatos dc ori-

alíneas: 1 —armas e munições;
2 — jóias e ourivesarias 'e 3—
papel c seus artefatos. *

Incidências de 30 por cento na
tabela B, alinea relativa a mó-
veis.

30 por cento na tabela C, ali-
nea relativa a lâmpadas.

30 por cento ainda na tabela D,
alíneas referentes a perfumadas
e guarda-chuvas.

Houve aumento de 40 por cen-
lo na tabela O sôbre cartas de

Outras notícias
na 10/ página

cm animal e vegetal; alinea Vljogar.- cerâmicas c vidros; alínea: Além disso, tecidos de algodãoiXIV — tintas, esmaltes e verni- e dc lã sofreram aumentos de
jzes. Nessa tabela 11 alíneas não mais de 20 por cenln quando dc
foram atingidas. jalgodão e mais de 40 por cento

Na tabela B, alinea XVI, cal-jquando dc lã.
çados — 20 por cenlo. O aumento que uecaiu sôbre as

Na tabela D foram atingidas! (Conclui na 10.» náglna)

\ rJVj*a!L'^*-. 'T^ffflBB, ¦*¦*•*•*' ** 
^fflflH £"48^ *V~*ftt ^^_^_^í^f^^f^^p^^^^!^^^____^^^^^Ê

Ontem, a crise atingiu o scu clímax: não conformado com
a recusa presidencial em devolver ao Exército o cortinei
Mamedc, o general Lott demitiu-se. Assumiu o Ministério da
Guerra o general rrooímado Álvaro Fiúza rie Castro. Decla-
rou que vinhn, como ministro, cuidar da "coesão das Forçai

Armadas". Não disse sc para a defesa da legalidade.
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INSTALA-SE O CONGRESSO
DA TAÇA DO ATLÂNTICO

Instala-se, hoje, c Congresso da Taça
Atlântico. O ato solene terá lugar na C.
B. D., às 20,30 horas.

Cerca-se de muita importância a reali-
zação do conclave, uma vez que serão ui-
timadas as medidas concernentes à dispu-
ta do troféu, a qual terá como principal es-
copo reatar o intercâmbio esportivo entre
os centros esportivos do Brasil e Argen-
tina.

Além dos representantes dos dois pai-ses, tomará parte nos trabalhas a delegação
do Uruguai, uma vez que a A. U. F. é
uma das participantes do certame.

AC. B. D, se fará representar pelos
seguintes desportistas:

— Abílio Almeida, Gastão Soares de
Moura Filho, Luiz Murgel, Marcus Vini-
cius de Carvalho, João Citro, Francisco de
Paula Job e Hailton Machado.

Os argentinos comparecerão com a se-
guinte delegação:

_ _"" « "or cinoll° Vermengo, presidenteda A. F. A.; Mário Lavié e assessor Rus-
so; os uruguaios com Miguel Cattanco, pre-sidente da A. U. F.; José Nozar, Juan Al-berto Gurmcndez, Raul Lastra c Horácio
Cabral, cuja comitiva chegou ao Rio on-
tem, à noite.

São convidados especiais os desportis-
tas Fábio Carneiro dc Mendonça, presiden-te do C. N. D.; Geraldo Starling Soares,da F. M. F.j Mendonça Falcão, da F.P. F. e Raimundo Paniagua, chefe da de-legação paraguaia.

Serão realizadas reuniões hoje, amanhã
e domingo, encerrando-se o Congresso comum jantar que terá lugar no Flamengo,

SURGIRA DEPOIS DO "APRONTO"

a formação definitiva do selecionado
mW - " ' ________'-'3RP

WmWfâfâmSmWm

Pela manhã, em São Januário., o último treino
dos brasileiros para o primeiro jogo com os.

paraguaios — No ataque, a única dúvida

___

A seleção brasileira integrada
por jogadores cariocas e que sal-
dará domingo o primeiro compro-
misso na disputa da "Taça Os-
waldo Cruz", contra os para-

com vivo interesse. É que, além
da confirmação definitiva dos
surpreendentes resultados obtidos
anteriormente, estará em foco a
constituição oficial do "scratch'..

'#*

TESTE PARA ÍNDIO
Treinam esta tarde, os rubronegros — Garcia
continuará à margem, ressentido ainda da afecção

que o vem afastando do futebol
Os preparativos dos rubrone-| ÍNDIO EM AÇÃO

gros para 9 encontro com o Atlé- lndio que iá ..
_£_. 

m_oelrc?_HlPr_S0S^_ 
^ 

eSta'me no™*1 de treinamento, logota de no estádio da Gávea, com mai_ estará no comando da ofen-a realização do apronto siva titular. O seu aproveita-
.£_.£_%CÍvS_n__ Participara o mento no pl._]io com os mineirosFliPirn Hn\;un _____ fnr»»- rtn ei ia __ _ zagueiro Pavão, em face da sua

convocação para o selecionado
brasileiro, mas estará a postos
na peleja com os atleticanos, têr
ça-f eira.

FUTEBOL INTERNACIONAL
CONGRESSO TRÍPLICE DO

ATLÂNTICO

BUENOS AIRES, 10 ( F. P.)
— Partiram hoje de manhã para
o Brasil os representantes da As-
sociação Argentina de Futebol,
dr. Manuel Maria Lavie e Juan
José Russo, que tomarão parte
no congresso tríplice do Atlântico
que se efetuará no Rio de Janci-
ro, entre amanhã e domingo.

O dr. Vietor Cinollo Vernen-
go, que devia acompanhar o dr.,,  .. .......... _„ ,,,.
Lavie, concelou sua viagem porjaos exercícios de conjunto.

c um assunto ainda não decidido
pela direção técnica, mas não
está totalmente fora de cogita-
ções.

O treino de logo mais, portan-
to, valerá como autêntico teste
para o centro-avante que, nos
treinos anteriores teve desempe-
nho satisfatório, revelando estar
caminhando rapidamente para a
recuperação definitiva.

GARCIA CONTINUARA
À MARGEM

Ainda não será desta vez queo Garcia entrará em ação. O go-leiro paraguaio continua tendo
dificuldade em levantar o braço,
por conseguinte sem condições
para participar do treino desta
tarde. Segundo as previsões, sò-
mente dentro de dez dias será
possível o retorno do arqueiro
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motivos de saúde.
FALECEU DELAUNAY

PARIS, 10 (F. P.) -Está de
luto o futebol francês. Morreu
ontem à noite com 72 anos de
idade, após demorada moléstia, o
sr. Henry Delaunay, secretário
geral da Federação Francesa de
Futebol e "pai" da Copa de
França. O extinto, que era uma
das mais notáveis personalidades
do futebol Mundial, foi em 1928
um dos instigadores da "Copa
do Mundo". Escolhido para
membro do comitê de organiza-
ção, demitiu-se dessa função em
1950 porque a fórmula da prova
não correspondia às suas concep-
ções. Mas voltou a essa fórmula
por ocasião dos recentes campeo-
natos mundiais realizados na Suí-
ça. Henry Delaunay exercia a
sua influência não comente na
França mas igualmente nos cir-
culos esportivos do estrangeiro.
A sua tarefa de secretário da co-
missão das leis do jogo da FIFA,
as suas diversas relações e a cia
boração dos regulamentos das co
pas mundiais, que são obra de
sua lavra, veleram-lhe o reco-
nhecimento dos dirigentes inter-
nacionais.

VITÓRIA DA ESPANHA
MADRÍ, 10 (F. P.) — Em

partida internacional de futebol
realizada hoje à tarde, o selecio-
nado "B" da Espanha venceu o
scratch "B" da França pela con-
tagem de 3 x 1, goals conquista-
dos no primeiro tempo.
DERROTADO O DINAMO DA

INGLATERRA
WOLVERHAMPTON, 10 (R.)— Em jogo noturno internacional

ontem disputado aqui, o Wolver-
hampton Wanderers, da primei-
ra divisão da Liga Inglesa, der-
rotou o Dinamo de Moscou, cam-
peão da Liga Soviética, pela""cOTrtasern_j_e_2a 

1.
Já no prirnè_rõ~^S5iftíH^--idÊra_

vam os locais por um tento a
zero.

I

Garrincha e Sabará
No duelo pela extrema direita, o segundo deverá

levar vantagem

guaios, realizara hoje, pela ma-1que, embora conhecida em quasenha, no Estádio de São Januário,!lôda a sua extensão, poderá ser
o seu segundo e último ensaio co- modificada de acordo com as der-
letivo, com características de radeiras observações do técnico."apronto'.' | 

NO ATAQUE AS DÚVIDAS
Apesar da excelente demons-, A prática de anteontem nãotração dada ao treino do quarta- deixou maiores dúvidas quanto àfeira, a produção do quadro neste defesa que enfrentará os guará-coletivo matutino é aguardada nis. O goleiro será Veludo, for-

mando-se a zaga com Paulinho e
Pavão. A linha média, não obs-
tante a variação feita por Flávio
Costa ao duo de apoiadores, ali-
nhará mesmo Zózimo, Dequinha
e Newton Santos; acontece que
Ivan, que revezou com Dequinha,
no contato inicial não logrou per-
feito entrosámento, devendo por
isso ficar na suplência.

Já o'ataque, pela eficiência que
teve com as duas formações em-
pregadas no trio central, é o pon-
to que ainda não se esclareceu.
Desde a convocação se antecipa-
va como provável o quinteto Sa-
bará, Walter, Zizinho, Didi e Es-
curinho. Porém, no ensaio, o lan-
çamento de Didi na direita, com
Vavá e Pinga, surtiu notável efei-
to. Daí o hipótese de alguma ai-
teração, conquanto, frisamos mai:
uma vez Walter e Zizinho sejam
os favoritos nas posições.

CONCENTRAÇÃO
O treino está marcado para as

9 horas. Nele, a seleção terá no-
vãmente por adversário o con-
junto de espirantes do Vasco,"sp-irring" de categoria, capaz dc
exigir esforço dos scraíc.imeii. jApós o exercício, os jogadores!
ficarão concentrados nas próprias
dependências do Estádio de S.|
Januário.
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Paulinho, Dequinha, Ivan, Edson, Bibi, Jordan e Santos. Dois deles são titulares certos •
Paulinho e Santos

CACA ESTREARÁ COMO TITULAR
Domingo, em Rio Bonito a zaga efetiva

Paraguaio após um treino espetacular, reapa-
recerá juntamente com Robson, Píndaro —
Definindo a equipe que enfrentará o Botafogo

excursionará | acham-se inteiramente curados,
podendo, assim, o Fluminense

Cara'

PROVISORIAMENTE INSTALADA
a Confederação

Em poucos minutos, o futuro presidente da novel entidade, deputado
Leoberto Leal, resolveu o problema da sede — Av. Churchill 109 sala
201, o endereço —Palavras carinhosas de "A Gazeta Esportiva" —

Novos cumprimentos

Brasileira de Tânk

O Fluminense
domingo a Rio Bonito, fazendo
uma apresentação na cidade ilu-
minense. A oportunidade será
aproveitada por Gradim parauma série de experiências e,
também, para o lançamento de
alguns .iogadores, até agora con-
fiados ao Dep. Médico. Assim,
será experimentado pela pri-meira vez a futura zaga titular
das Laranjeiras, constituída porCaca e Pinheiro: ou melhor, a
defesa inteira, de vez que cabe-
rá a Castilho guardar o arco.
Dos contundidos, agora já refei-
tos, Pinheiro e Robson voltarão
ao time, que terá, ainda, o con-
curso de Paraguaio e Bigode, ao
lado de alguns aspirantes e re-
servas.

PARAGUAIO EM GRANDE
FORMA

No treino realizado ontem, cau-
sou sensação a magnífica exibi-
cao de Paraguaio. O ex-ponteiro
do Botafogo e do América pare-cc ler readquirido a sua forma,
sendo seriamente 'cotado 

como
luturo titular da equipe das La-'ranjeiras.

TODOS REFEITOS

Caca, Pinheiro, Robson, Pon-
daro, enfim todos que estavam
sob os cuidados do Dep. Médico

Julgamentos
semana

_ 0< juizes do Tribunal dc Ju
li.u Desportiva cia K.M.F. acom
panharain, na renúncia, n despor
lista Abcllat. França. O sr. Ge
raldo Starling- Soares, atual pre
sidente da entidade guanabaiina,
ao assumir o cargo recentemente,
indicou à Assembléia Geral os no-
mes dos integrantes do órgão ju
dicantè para continuarem cm seu
postos. O sr, Frota Aguiar, to
clavia, não aceitou a sua recon
dução, sendo substituído pelo si
Casemito Feliz de Souza.

Hoje, à noite, a partir das 19
horas, pela primeira vez na gestão
do sr. Geraldo Starling Soares, cs-

I tara reunido o T.J.D.., a fim dc
julgar os seguintes jogadorc

— Mi 
'

A VOLTA DE FLÁVIO
Quarta-feira foi o dia alcRrc ida volta de Flavio à seleção ou

guem sabe, a volta da seleçãoas mãos dc Flavio. Dizer voltar ;e suserir um passo atrás. No icaso fica a dúvida sõbrc .uaidas duas partes teria recuado. |Flavio tem hoje condições quelhe vinham faltando última-mente? Ou a CBD reconheceu
gue náo pode passar sem êle naboca elo conel? Pelo aspectodos veteranos flavistas da im-
prensa, pelo sorriso condesccntc
exibido aos que fizeram a frus-trada revolução Zezé Moreira,a impressão é que o futebolbrasileiro depositou suas últi-mas esperanças de recuperação
em Flavio Costa. De certo mo-do assim não deixa de ser, por-que traz a seleção ao voltar àssuas mãos, o desprestigio ad-
quirido nestes cinco anos deausência. E o que traz Flavio?A mesma intransijrência, oumesmo alheiamento ao sensocomum, a mesma insistência,excessiva, muitas vêzcs, emseus pontos de vista? Tenho
quase certeza que não. Não seisc foi a saudade que o moldou.Onero crer que em narte tenhasido. Mas, sobretudo, o amacl"-recimcnto destes cinco anos dc

ostracismo, devem ter contri-
buido para o Flavio que está
de volta, mais compreensivo,
menos intransigente. Esta a
opinião de quem o vè hoje de
perto, c o compara com o dc
há dez anos, quando se alheia-
va às perguntas de um repor,
ter iniciante. Era uma dificul-
dade saber sc afinal o Jayme
Almeida, tinha mesmo condição
de jogo. Em torno de Flavio
havia a redoma de genealida-dç retrataria a opiniões, ás
vezes à própria lógica, permea-vel a uns poucos privilegiados.Evidentemente que não é dis
cutindo as causas de uma dlver-
gencia anterior que se encetaum novo caminho. Flavio reto-
ma justamente, a seleção aa confiança da imprensa, ex-
pressa claramente em todosos jornais de ontem, e marcha
para o apoio integral da tor-
.ida. Mas que esta confiança eeste apoio não venham cedonem venham fácil. E que so- <m-etudo não venham em dema- <sia. Não faz muito incorremos !•todos no erro de um exagerado <voto de confiança, contribuição '

da imprensa, minha particular-mente, ao fracasso da Copa doMundo.

contar com a sua melhor equipe: ~ Manéco (America), jogo
para o próximo jogo do Campeo- ;brusco; Zildo (Canto do Rio)nato, a se realizar domingo, dia Clcber e Américo, da Portuguesa'20, contra o Botafogo. Até lá (r„ln- ...... -, , '
Gradim realizará mais três (rei- l^os. por desrespeito ao arbitro;
nos de conjunto, além da exibi- I ASllcl" (America) e Jairo (Cau-
ção de domingo, em que não par- |l° do Rio), ambos por jogo vio-ticipará todo o time titular. | lento.

WALTER MESQUITA

OUTRAS NOTÍCIAS
NA 2." PAGINA

Convocados os
catarinenses

Toda vez que, durante a cam- o
panha em prol da emancipação
do tênis, surgiam temores quan-
to às possibilidades de sobrevi-
vencia da entidade que se pre-tendia fundar, devido às difi-
culdades dc ordem financeira, os
líderes do movimento em prolda Confederação Brasileira de
Tênis vinham a público para re-
vear, enre muitos outros argu-
mentos irrespondíveis, que este
problema poderia ser fàcilmen-
te solucionado desde aue hou-
vesse, por parte dos futuros di-
rigentes da CBT, uma vontade
férrea de resolver a questão eum esforço conjunto nesse sen-
tido.

Mais cedo do que se espera-
va, os fatos vieram demonstrar
que a razão estava mesmo aolado daqueles que, sem medir
sacrifícios, vinham lutando pe-Ia emancipação do tênis. Bas-
tou tão somente que o movi-
mento alcançasse o êxito dese-
jado, com a solução harmoniosa
por todos desej '
imediatamente vi

máximo de entusiasmo, poruma boa causa

SEDE PROVISÓRIA DA CBT

logo em seguida, comple-

No jantar oferecido anteon- ,.> -,<-...'
lem pelo Correio da Manhã ao haverádeputado Leoberto Leal, futuro
presidente da Confederação Bra-
sileira de Tênis, o sr. Paulo Pi-
res de Amorim, membro da Co-
missão Executiva da novel cn-
tidade, ao se referir às primei-ras providências o_ue tonam de
ser tomadas visando ao funcio-
namento regular da Confedera-
çao, abordou a questão da loca-
hzaçao de sua sede, um proble-ma aparentemente difícil de serresolvido.

Interessando-se pelo assunto,
o deputado Leoberto Leal, de-
pois de solicitar alguns esclare-
cimentos necessários, tranqüila-
mente resolveu a questão, decla-
rande'Sc a dificuldade fôr apenas
o dc se conseguir uma sala pa-

, _.„y'"i " rí! ne.la ser instalada a sede pro-desejada, para que visona da Confederarão, creioesse a prova o I que tudo pode ser solucionadoauanto se pode consegui? qúàn- Sente, Xde queTao ha]a°do se esta cercado rio flmimc li,.. __,-_„ía„„;.. ... 1 ... C'V .,ado se está cercado de figuras 'inconveniência -mrealmente dispostas a lutar, com pretendo apresentar.

E,
! tou:."No meu escritório. talvez pos-sa haver possibilidade de serinstalada, em caráter provisório,a sede da Confederação, pois não

tvera obstáculos para mim
quanto ao empréstimo de umasala para este fim. Acho até que
para maior facilidade da minha
gestão, neste período inicial de¦sua vida administrativa, esta so-luçao será de todo conveniente,
uma vez que poderei ter mais
iunto a mim aqueles com quemterei de lidar mais à miúde. Tu-
do dependerá, entretanto, de sa-ber se a sala. em apreço servi-
ra ou não para os misteres daConfederação."

FLORIANÓPOLIS, 10. (S.P.). Aca-
bani de ser convocados, pela Federa-
Ção Aquática de Santa Catarina, os
remadores que constituirão n répre-
sentação catarinense no próximoCampeonato Brasileiro dc Remo, queserá disputado no dia 18 de dezembro
na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio
de Janeiro.

Os remadores selecionados s,io o.s
seguintes:

Clube rte Rcyatas Aláo Luz — Cor-
deiro. Edson, Chicão, Sady, Vilela.
Gleno, Osman, Kalil, Orildo e Elpo.

Clube Martinelli — Silveira. Tolen

I
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Gonzalez_ que vemos (à direita) com um companheiro, e Martinez e Maciel ao lado do treinadorrao do coletivo de hoje dos paraguaios

A CHUVA ESTRAGOU 0 PROGRAMA
Em vez dos passeios projetados, ficaram no hotel, o dia inteiro

Maracanã, o apronto

Gomez participa-

Hoje, no

NENHUMA NOVIDADE

TUDO O. K.

oposta que

Diante dessa proposta, verda-
deiramente fabulosa, o sr. Paulo
Pires de Amorim acabou capi
tulando, pois algumas horas an-
tes havia estado no escritório do
deputado Leoberto Leal, tendo
verificado, portanto, a conveni-
encia de ali ser instalada a se-
de provisória da CBT. Todavia,

(Continua na 2.* página)

li,,, uno, Airredo, wã»^^ 
^^S^X^TÍl no- %£.** 

^ ^ *««» - S- — »* «u» .UADK -não ser que algum !,,,,,,,„„
., ,' 

iticiado, a primeira parte do seu n,,-,,,,!,, r-,i ,., , • ¦ ocorra até a hora cio jogo ne-Clube Rtechufio - Odilon, Nery, programa no Rio, com o indivi-i FICARAM NO HOTEL r ni, r, ,„; 
" C"m, ° lecmco "huma alteração será feita naKupka, waiier e Nelson. idual de quarta-íeira, no Maraca- Gomez, este ameia estava escalação Por hora fpliímpníLClube /tmérica-Jermer, Amruzek. nã. Para ontem, nenhuma ativi- Pouco anlcs do lprem partido j"V;10^tico quanto a chegada todos os 

'titulares 
estão mssan

srfySdí SdVrbajàedados-0s joga,dore%enh-^- ?erv-s do timc- p°rguntamüs' -
ixada aue checou a .^ 3 vam,_se a :l°sos de saIã°. dispu-», i,ks,' ss,_ss;ls* £^jxs£*£*

do L 
rcinador Luiz Gomez plane- chuva passasse que possam sair.aojjou, como_ parte do treinamento pelo menos, para um rápido pas-,10- de condição física c, também, pa- seio na Praia dc Copacabana,is ia divertir a rapaziada, vários mas nem isso foi possível, em fa-

fÓteSi710S Ç?la .capital da Re- ce da chuva persistente, E aca-
assentado peto"c"f A 

"eouloe 
Pm_pS" « ¦!'< . P3 da df- .?r _m Presos »° hotel durante o

'neero ano l1onte"° llU3l°- tay.m naairalmente ansiosos por|patriotas no Aeroporto8 "• cste programa, querendo conhe- Dumont.

C.I.B. x XV DE RIO NOVO
na preliminar, domingo

Para servir dc preliminarencontro Brasil x Paraguai.
garão as equipes do Centro
raelita Brasileiro e XV de
Novo, de acordo com o que

isto lhe causaria alguma dificul-
dade para o seu,trabalho:

—- Não, absolutamente. A equi-
pc titular já está aqui, o,mo
também o goleiro reserva Car-
ballero. Contudo. . necessário
que os outros cheguem pelo me-nos para o treino, marcado paraas 16 horas,

— Alguma alteração cm vista,
na escalação que nus deu ontem'.'

Santos —- .Não. o
do, 

'tal 
com

im-.j . a e-._,i in.,-,
lhe disse ontem.

co triste.
I Sc chover domingo, acha o
jogo mais difícil?

Não. Choverá para os dois,.,
respondeu Gomez, sorrindo.

AS 16 HORAS, O TREINO

Conservando o programa ori-
ginalmente estabelecido, os pa-raguaios aprontarão no Maraca-
na as 16 horas. Após õsle exer-
vicio, nenhuma outra atividade
está prevista para os visitantes,

A- (Continua na 2.» página)
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CORREIO IkA MANHA, Sexta-feira, 11 dc Novembro dc 1955

PROVISORIAMENTE INSTALADA ...
(Continuação da I.» página) | NOVOS CUMPRIMENTOS

ficou ric passar novamente pelo
local, cm companhia da repor-
tagem, pnra pronunciar-se em
caráter definitivo. E ontem, após
uma nova inspeção, não teve
mais dúvidas cm reafirmar que
a instalação ali da sede provisó-
Tia da CBT convinha maravi-
lhosamente aos interesses da no-
Va entidade, raitão porque pro-curaria tomar providencias
ra tratar do assunto imediata
mente.

O ENDEREÇO

Diariamente vimos recebendo
cumprimentos de lodo o pais pe-lo êxito cia campanha que em-
preendemos cm prol da funda-
ção, da Confederação Brasileira
de Tênis. Dentre os telegramas
onlcm recebidos, destacamos o
seguinte: "Ensejo feliz despa-
cho campanha fundação Confe-

! deração Brasileira Tênis vg efu-''•'"Islvamente cumprimentamos bri-
lhante órgão orgulho imprensa
brasileira maneira correta sadia
conduziu dernarches culminaram
vitória final — Federação Pau-
lista Tênis."Nessas condições, a Confede-

Tação Brasileira de Tênis, antes
mesma de ser oficialmente fun-
dada, o que somente ocorrerá
no próximo dia 19 na sede da
CBD, conforme já divulgamos,
já conseguiu a sua primeira
grande vitória: a instalação dei nnnnvAnmic ,„ c r, , „
tua. sede provisória, que terá oi flo"ian°p°i.is, 10- (S.P.). Das
seguinte endereço: Av. Churcllil jmais brilhantes tem sido a campanha
.109 — Sala 201, com telefone'do l'hlbe de regatas Aldo Luz, desta
62-3704. i capital, durante o ano de 1055. nâo

FEITOS DO CLUBE DE
REGATAS ALDO LUZ

PALAVRAS CARINHOSAS

Em sua edição clc ontem, a"Gazeta Esportiva", dc S. Paulo,
íèz um rápido histórico da cam-
panha em prol da fundação da
Confederação Brasileira de Té-
nis, hoje plenamente vitoriosa.
Na oportunidade, teceu alguns
comentários elogiosos ao Correio
da Manhã, pela maneira como
conduziu a campanha, razão por-
que registramos aqui os nossos

i só em competições promovidas aqul.l
| como lambem cm outros Estados. a|
campanha íoi iniciada na raia de Ju-

1 rubatuba, cm SSo Paulo, ocasião em'
que o Aldo Lu?., venceu pela terceira |
vez consecutiva a prova clássical"Fundação da cidade de São Paulo"
para out-riggers a oito, no dia 1° dei

! janeiro. Em maio venceu a regata de
abertura da temporada, nesta capital,
promovida pcla Federação Aquática
dc Santa Catarina. Em junho, levan-

i tou a regata interestadual prova ai-
mirante Barroso, na raia de Floriano-

Pelos Clubes e Entidades
A Assembléia Geral do Comitê Olímpico Brasileiro estáconvocada para se reunir, hoje, a partir das 17,30 horasSerá apreciada a seguinte ordem do dia:
a) reforma dos Estatutos;
b) eleição do Conselho Executivo;
c) eleição do Conselho Fiscal;
d) interesses gerais.* * *
Os dirigentes da delegação paraguaia farão amanhã umpasseio a Petrópolis por iniciativa da C.B.D.
Hoje os jogadores guaranis visitarão alguns pontos pitores-cos da cidade.

O Vasco pediu licença à F.M.F. para disputar uma partidaamistosa, em Porto Alegre, no dia 23 do corrente, com o Grê-mio Porto-Alegrense.
* * *

O Bangu joga amanhã e no dia 13 do corrente, em BeloHorizonte, tendo solicitado a necessária licença à entidade rua-nabarina.

Mais cinco juizes acabam de ser incorporados ao auadro deapitadores da F.M.F. Sáo eles: Reinaldo Serra, Nunõ Ribeiro,Walter Freitas Xavier, Anvers Bilac c Antônio Rocha Dias. To-dos foram aprovados nos exames levados a efeito recentemente
no Departamento de Árbitros da F.M.F.

A delegação paraguaia seguirá para São Paulo, na próximasegunda-feira, às 14,10 horas, por via aérea.

2.° Caderno

MARINHA
OFICIAIS CLASSIFICADOS NA CARTEIRA

HIPOTECÁRIA E IMOBILIÁRIA DO
CLUBE NAVAL

Serviço extraordinário noturno — Caixa de
Construções de Casas — Atos do ministro —
Novo juiz do Tribunal Marítimo — Movi-

mentacão de

A CHUVA ESTRAGOU...
(Contlnuaçio da 1.» página)

que recolher-se-ão no seu hotel,
onde, em completo repouso,
aguardarão a hora do embate de
domingo. Amanhã, talvez, farão
uma pequena excursão, ao Cor-
covado ou ao Pão de Açúcar, ca-
so o tempo permitir, já que se-
gunda-feira rumarão a São Paulo
o, antes, desejam ver pelo menos
alguma coisa dos pontos mais fa-
mosos do Rio.

navios

ngredecimentos. Todavia, incor- j P°"s c também promovida pela F.a.
rem cm erro os nossos confra- S.C. em julho, na capital da Repúbll-
des sampaulinos, quando apon-! ca venceu de forma espetacular os
tam o nome de Brasílio Macha- | páreos dc 4 com e out-riggers a oito,
do Neto como O provável presi- j da regata noturna, promovida pela
dente da CBT. Realmente', Bra
silio Machado Neto, por ser uma
grande figura do esporte, foi
lembrado para a espinhosa mis-
são. No entanto, depois de ai-
gum estudo, decidiram as fede-
rações optar pelo nome de Leo-
berto Leal, que foi convidado.
Aceitou e será o candidato úni-
co à presidência da nova en-
tidade.

Federação Metropolitana de Remo.
Domingo último, completando sua sé-
rie de feitos, venceu o campeonato
catarinense de remo desta temporada,
o qual teve a participação de 6 clu-
bes, três desta ilha e três do interior
do Estado. Sagrou-se assim o Aldo
Luz campeão pela 15" vez consecutl-
va. de remo do Estado, além de cam-
peão pela 5a. vez consecutiva de eíl-
ciência.

DE MINAS:

DOIS PRÉLIOS 00 BANGU EM BELO
HORIZONTE

Hoje e domingo, contra o Atlético, no Estádio
Independência — Picabéa deixará o América

— Outras notas

RESULTADOS DE ONTEM

RECUO DA TABELA DO
CAMPEONATO

BELO HORIZONTE. 9 (da sucursal) i— Teremos, amanha, à noite, nesta!
capital, o amistoso Cruzeiro x Belai
Vista, de Sete Lagoas, disputa que sei A fim de que o Atlético possa en-antecipa interessante, dado o valor do|frentar o Bangu, a Federação Minei-
quadro lnterlorano. O Cruzeiro Joga-!*a de Futebol, atendendo r um pedidoré completo. Isto é, com a equipe que! do alvl-negro, deverá recuar a rodadavem disputando o campeonato da cl-jdo seu campeonato marcada para do-dade. [mingo e também o prélio Cruzeiro xVila. fixado para terça-feira, 15 do í loscorrente.

PICABÊA DEIXARA O AMÉRICA

Sim ns seguintes
slficados no sorteio
Carteira Hipotecaria
Clube Naval: "1 — C. C. Fernan-
do E. Carneiro Ribeiro; 2 — C. C.
Haroldo Oonçalves Pereira; 3 — C.
Tte. Henrique Ribeiro Costa Veloso

— C. C. Evandro da Silva Leal;
— C. C. Murillo Barbosa Vlan-

na; 7 — C. Tte. Augusto Fleiuss
Calbert; 8 — C. Tte. Almir Noguei.
ra: 9 — C. M. G. Moacyr Rodri-
gues da Costn: 10 — 2.° Tte. Mi-
guel Arcanjo B. Góes Tclles; 11 —
1." Tte. Munir Nagib Hanna Alzti-
guir; 12 — C. C. Paulo Antonioli:
13 — C. Tle. Ary Wankin; 14 - 1.°
Tte. Gerson Fleischhauer; 15 — C.
Tte. Maurício Bastos Bernardes; 16

C. C. Henrique M. Pereira Fi-
lho; 17 -- l.o Tte. Hélio V. de An-
drade; ia — C. F. Geraldo José
Lins: 19 — 2.° Tte. Orlando de Oli-
veira Lima: 20 — C. A. MD. Ar-
mando Pinlo Fernandes; 21 — C.
Tte. Carlos Gouveia da Costa; 22 —
V, Amtc. MD. José Juliano Vanzo-
lini; 2.1 — C. C. Walter Gonçalves;
24 -- l.o Tte. Antônio Manhães de
Mattos: 25 — C. C. Jabory Nepo-
mticeno de Oliveira; 26 — l.o Tte.
Rlnaldo Gabeira Ferreira; 27 — C.
C. Guilherme Eduardo Ferreira Stu-
dart; 2R — C ,C. Paulo Bruno Bri-
to A. Filho; 29 — C. Tte. Rober-
to de S. Werneck Machado; 30 —
C. C. Gustavo Adolpho Engelkc; 31C. A. Manoel Eloy Alvim Pes-
soa; 32 -- l.o Tte. Antônio Calum-
by; 33 — C. C. Armando Lopes; 34- C. Tte. Miguel Noce: 35 — C.
C. Anisio de Carvalho Palhano; 36C. C. Helman Hora Fontes: 37C. Tte. Hamilton Aluizio Elia; 38C. Tte. José Francisco da Silva;
39 — C. F. Luiz Gonzaga Torres;
40 — C. C. Luiz Felippc Menezes
de Magalhães; 41 — C. C. Darly
Corrêa; 42 — C. Tte. Afránio de
Paiva Moreira; 43 - l.o Tte. Car.

Antônio M. de Carvalho; 44 —

na graduação de
oficiais cias-,ções do E. M. A.

realizado pela situação de asilado,
Imobiliária do terceiro sargento os marinheiros An

dré Alpino, José Vieira dc Jesus,
Urbano de Carvalho, José Vicente
da Silva, Júlio Gomes da Costa, os
talfeiros Antônio Florencio dos San-
tos, Leonardo Virgílio, Francisco da
Silva Moraes e o fuzileiro Waldir
João da Silva; na situação de re-
formado, na graduação de terceiro
sargento o fuzileiro Jalro Garcia San-
tona c o marinheiro Carlos de Oli-
veira Costa; excluindo do serviço
ativo da Armada, por haver sido
considerado desertor, o fuzileiro Jo-
sé Feitosa Filho.

Comando do "Guajará"'

Assumiu ontem o comando do ca-
ça.submaríno "Guajará" o cap. ten.

Benedito Jordão dc Andrade que lhe
promovendo, na foi transmitido pelo primeiro tenen-

te José Cruz Guimarães Matos. Após
a passagem os dois oficiais estive-
ram no gabinete do ministro.

Clube Naval

Realiza-se hoje, na sede social, um
jantar dançante animado pela or-
questra de Bené Nunes. Durante o
jantar haverá um show artístico em
que tomarão parte, entre outros,
Linda Batista e Aldalr Soares. As
mesas poderão ser reservadas com
o gerente do Clube.

Movimentação de Navios
Suspendeu de Santos com destino

a êste porto o navio-tanque "Raza"
e o caça-submarlnos "Piraplá" che-
gou n Recife procedente dc Cabe-
delo.

CAMPEONATO
CATARINENSE

FLORIANÓPOLIS, 10 (S. P.)— O campeonato catarinense defutebol está atualmente em seu
returno, sexta rodada. A classi-
ficação atual 6 a seguinte:

1 — Figueirense 3 P. P.
2° — Aval 4 P. P.
3° — Paula Ramos 5 P. P.
4" — Atlético, Bocaiúva e Im-

bituba 8 P. P.
5° — Guarani 12 P. P.
6° — Tamandaré 15 P, P.
Os principais artilheiros do

certame são Érico do Figueirense,
Sombra e Wilson, ambos do Pau-
la Ramos, todos três com 9 ten-
tos. A seguir vem Lauro do
Atlético com 7, e Fernando do
Avaf, Pitola do Paula Ramos eCarlito do Figueirense, todos com
6 tentos.

O juiz que mais vezes atuou
foi o sr. Lázaro Bartolomeu com
8 arbitragens, seguido de Gerson
Demarin e João Sebastião Silva,
com 7 vezes.

PRÓXIMOS JOGOS
,Os próximos jogos do Campeo-
nato são os seguintes:

Dio 12 — Sábado — Guarani
x Atlético.

Dia 13 —' Domingo — Taman-
daré x Imbituba.

ATOS RELIGIOSOS

Vencedor: (6i 80.00. Dupla: 123) 57,00.
Movimento do páreo: CrÇ 1.568.230,00.

6 anos, R. G. do Sul
Fieueiredo

BANGU X ATLÉTICO, DUAS VEZES ,tuI,,.„,.. ,_, .. .„. ."' C. F. Tircio Araújo dc Miranda; 45— C. F. José Uzeda de Oliveira;
46 -- C F. Antônio Carlos Peixoto
Laranjeira; 47 — C. F. Luciano Fa-
ria Neves de Lyra; 48 — l.o Tte.associados,Hilton Tupy C. de Mendonça: 49 -

limo c, F. Antônio Mendes Braz da Sil-
-   „„„„.„,,. „„,. ,-,,.., n ,mA..' v*i 50 - c- c- José Nazareno Fran-¦

Placés: (6) 46,00 e (4) 93,00. gamento do passe de Ubaldo. e, ou- atualmente, nenhum' técnico canse. £! Correia c 51 - C. Tte. Renato1
^J^&JL?***1™*0 das» "aba.har conT p3388d«SHA Pm,° M™i

(Conclusão da última página)

Tudo Indica que o torcedor terá
uma série de jogos empolgantes para Anuncia-se que o técnico Abel Pi-acompanhar nos próximos dias. On- cabra deixará o AmwSf í.«!St.«tem foi o Vasco que aqui esteve, ven- ?e côm alguSs dir«o s 

desConten-
icendo ao América, por 3x0. Sexta-fcl- do clube Falando a um matutino|ra e domingo deveremos ver o Bangu belcrlzontino, Picabéâ matl>tln°írente ao Atlético. Uma disputa em no ambiente aque

afirma
vive o América

! Voluntárias Socorrlstas. Serviço Extraordinário Noturno

FUTEBOL EM SÃO PAULO

JONES
Proprietário:

f„ c.
Carlos por John Clistenes.

Criador: Haras Santa Luci
Costa. Treinador: Waldomiro Oliveira.

Admirável c Jon.usa sairam em lula até á entrada cia retaiurgiram Dianne e Jones e esta levou a melhor na lutaainda a atropelada de Scot, que surgiu nos últimos instantes.

Ai então,

JAIR SO' POR TRÊS MESES
S. PAULO, 10 (S. P.) — Pas-! sados os primeiros momentos, fi-

.cou melhor esclarecido o negócio'feito 
pelos srs. Costabile Roma-

no, presidente e Waldomiro Sil-va, tesoureiro do Botafogo, de Ri-beirao Preto. O assunto poderáser resumido da seguinte forma:
o clube interiorano conseguiu a

rado a revelação do interior pau-lista e um outro jogador que pos-sa ser de grande utilidade ao Pai-
meiras e que justifique a base do!Prestar
negocio.

CONTINUA O SANTOS NA
LIDERANÇA

S. PAULO, 10 (S. P.)

OOQ 5° PÁREO — 1.600 metros - A.
OOO 12.000,00, 6.000,00 c 5.000,00.

1.0 Xande, L. Diaz  fin 27.010
2.» Morena Linda, J. Lopes ... 50 11.338
3." Holmio, J. Tinoco  52 164016
4.° Naida, L. Lins  51 0.486
5.° Windsor, P. Labre  58 23.233
6.° Rouxinol, J, Baffica  52 13 770
7.o El Gin, Jos. Baffica  55 4.053
S.o Patato, N. Pereira  54 2.B2ti
0." Sonhador, A. Reis  53 658

10.0 Hcliópolis, W. Lima  54 427
11°. Socorro, D. Moreno  55 2.528

lli.06-'.

Não tendo sido até a presente da-ta regulamentada a prestação de ser-viço extraordinário noturno, o Se-crétário geral da Marinha estabele-
ceu que o período a ser considera-
do para tal fim é o compreendido
entre 20 horas de um dia e 6 ho-
ras do dia seguinte. A gratificaçãoem causa é devida ao pessoal queserviço noturno em caráterextraordinário e não ao pessoal que,pela natureza de suas funções, de-va prestar rotineiramente tal servi-
ço.

! Novo Juiz do Tribunal Marítimo

-1 Hici-,111-, rir, , 'j ' 1 ^°m Em sessão solene realizada onlcm
travada, escorando ce«H~n rio'"TÍTr";»í'« ^*.T3U*Í •" 1)5. j 0S,1lí0S de °Ptem' a l10 Tribunal Marítimo, tomou posse
antes. £ffff.° de 

^alr-. Pelo prazo de três, situação dos clubes na táboa de dn cargo de Juiz daquela Corte de
Von nnn Jogador recebera; colocações, ficou tendo a se- Justiça Especializada. 0 capitão de

iíuu.uuu cruzeiros de luvas e o guinte: mar e guerra Alberto Epaminondas
mesmo ordenado que recebe no Io — Santos, 4 nontos Derdi :do Soll7;l- recentemente nomeado pa-

P. — Prêmios: Cr$ 40.000,00, Palmeiras, isto é, CrS 31.000 00 dos. |ra ?«!»«»« funções. O novo juiz foi
,,„ . . 90 /->,...• ii.- c ' , saudado pelo presidente do Tribu-
?£ Í8Í?1* consequentemente de. 2°- Corinthians, 5 pontos nal. almirante Aría Leão e ainda

400 00ÍÍ93'0?0 cruzeTOS pelo contrato |Pe™ldos- Pelos srs. Ulisesses Gomes de Oli-
74'oOi "e ,res meses, para integrar o,. — Sao Paul°. 9 pontos per- veira, procurandor do Tribunal e Jo.
68'00, quadro que disputa o campeona- "'dos. sé Filgueira de Almeida, advogado

106,oo to da segunda divisão. Findo ês-' 4° ~ Palmeira, 11 pontos per- ?m,ta.nte naiüÇic Foro. A soienida-
253.oo; se prazo do empréstimo, o Bota-:dld°s' !ts"'àTZl Juí°m 

° d,SCU"0 de
30.00 fogo resolverá sôbre a contrata- ,J° — Guarani, 13 pontos per- £„£* ° 

, 
°, . ' 

„56.00 ção definitiva de Jair que, neste dld"s' 
Ca'Xa 

dc '"TKwV ° P"aJ
«3.00 caso, passaria a jogar e respon-._.6 ,~ Portuguesa _ de Despor-1

MILTON BARRETTO
DE VASCONCELLOS JUNIOK

(MlSSA DE 7.° DIA)

Myriam Valença de Vasconcellos e filhos, Marcos Róseo de.Oliveira,
senhora e filhos, Ayrton Valença de Vasconcellos e filho, Nelson Barreito de
Vasconcellos, senhora e filhos, Walmir Pedrosa Rocha, senhora e filhos, Ja-
cundo Fraga Montalvão, senhora e filhos, muito sensibilizados pelas manifes-
facões de pesar recebidas por motivo do falecimento de seu esposo, pai, sogro,
avô, cunhado e fio MILTON BARRETTO DE VASCONCELLOS JÚNIOR, convidam
seus parêntese amigos para a missa que mandam celebrar amanhã, sábado,
dia 12, às 10 horas, no altar-mor da Igreja do Mosteiro de São Bento, anfeci-
pando seus agradecimentos aos que comparecerem a êste ato de fé cristã.

33,00
79,00
56.00
04,00
38.00
65,00

180,00
339,00

1.334,00
2 086,00

352,00

11
12
13
14
22
23
24
33
.34
44

957
6.350
6.892
4.408
1.853

15.883
8.445
3.742
9,053
1.400

58.983

52.00
335,00 der pela direção técnica do qua-dro

I
LIMINHA TAMBÉM FOI

CEDIDO

; O Palmeiras -'atendeu ainda àsolicitação que lhe foi feita pelos
! dirigentes do Botafogo, de Ribei-
irão Preto, cedendo Liminha pnr
; empréstimo, pelo prazo dc três
1 meses. O atacante esmeraldino
| recebera 30.000 cruzeiros de or-
; denado mensal.

1 tOS. 13 pontos perdidos. I o ministro Amorim do Vale assi-
, '. ~~ AV de Novemzro, de, «ou portaria designando o capitãoJau. 19 pontos perdidos. de corveta Edimar Ache Cordeiro e
i 8o — Noroeste, São Bento e'" engenheiro Sérgio Guanabara pa-
j Taubaté, 21 pontos perdidos lía exercerem, respectivamente, as! 90 _ ponfe p..èf Lin-nw 'u.nçoes do diretores Excutivo c
22 nontos nerdirini "n«"e. 1 Técnico da Caixa de Construções de^pontos perdidos. |Casas para „ Pessoai do Ministério1UU — Jabaquara e XV de No- da Marinha.
vembro, de Piracicaba, 23 pontos Atos do Ministro
perdidos.

e 1 1/2 corpo. Tempo: 103"
Dupla: 112. 74.00. Placcs:

Diferenças: 1 corpo
Vencedor: (3. 33,00

(6) 19,00.
Movimento do páreo: CrS 1.824.300.00.
XANDE — m., c, 7 anos, São Paulo, por Hlrcano e

prietário: Stud Iracema. Treinador: José S. da SilvaArtuélia.

13) 20 00, II) 21,00

Engrupida. Pro-
Criador: Haras

COMPENSAÇÃO NO FIM DA
TEMPORADA

A

PRÓXIMOS JOGOS

tabela

Foram assinados ontem pelo titu-
lar da pasta os seguintes atos: dis-
pensando o capitão de corveta Edi-
mir Ache Cordeiro das funções de

Opera-
determina para a

próxima rodada os seguinks \o.\^AiT'áA°AZ^ pn,.
Sábado — No Pacaembu

Palmeiras x São Bento.
d„. - j , Domingo — Portuguesa x San-lifca cessão dos dois renomados tos, no Pacaembu — Ponte Pretajogadores, cuja. estréia .deverá|x Corinthians. em Campinas -dai-se no próximo domingo, o Jabaquara x São Paulo, em San-1

MILTON BARRETTO
DE VASCONCELLOS JÚNIOR

(MlSSA DE 7.° DIA)

0 Banco Prado Vasconcellos Júnior S/A., muito sensibilizado pelas
manifestações de pesar recebidas por motivo do falecimento de seu Diretor-
Presidente MILTON BARRETTO DE VASCONCELLOS JÚNIOR, convida os amigos e
clientes para a missa que manda celebrar amanhã, sábado, dia 12, às 10 horas,
no altar-mor da Igreja do Mosteiro de São Bento, antecipando desde já, e mais
uma vez, os seus agradecimentos. (50834)

MILTON BARRETOi Major Júlio Bandeira de Mello
Windsor íoi para a frente, seguido de Rouxinol. Os dois lutaram atéi reta quando apareceu Morena Linda e dominou a carreira. Veio Xandeem grande atropelada e acabou levando a melhor próximo ao espelho

Botafogo F. C, de Ribeirão Pré
to assumiu o compromisso de ce
der ao Palmeiras, no fim da tem
porada, o médio Oscar, conside

tos — Linense x Guarani, em'Lins — Noroeste x XV de Jaú,
lem Bauru e XV de Piracicaba x
Taubaté, em Piracicaba. i

TAftA 6'° PARE0 - 1-800 metros - A.P. - Prêmios
J-l/UU 13.500,00, 6.750,00 e 5.000,00.

1." Revoltado, N. Pereira  52 1.971 365,00 I II2.° John Fox, L. Lins  53 36.404 ?n nn w
."." Zr.Vr..^.., ... ^. o,na ... 63 19.21)2 37.00 ' 134." Tantalito. J. Portilho  5-1 (John Foxi ¦ 145.° Romântico, J. Marinho ... 55 4.751 151.00 22
6.° Isômero, J. Tinoco  54 22.155 32^00 23
7." Danilo, H. Lima  52 1.5Í0 470,00 24
8.° Irônico, E. Furquim  52 90» 709,00 34
9.° El Guapo, A. Cardoso  55 3.411 211,00 44

9G.413 |

Cr$ -15.000.00,

7.424
17 009
1.Ç82

12.579
4.250

879
9.740

900
1.101

56.457

60,00
2SJQ1

BOLETIM DA DIRETORIA GERAL DO PESSOAL
DO EXÉRCITO

241,00; Es
36,00 Ido',

T. E., por ter sido
término dc exames e R.M.,

Quri-

K|^3S:;, ." 7 -—--.- - , _,. , , 
.'-^aws^^^p^^jen-r.

promovi-'necessidade do"
106 nn'oi-.-.iTf "¦"-"" T, y—""-•> = aguardar:mento de Subsistência da 4a

L !br^ í,CadÇaa°Es 'tV^o? 
&J?*' ° ^^ F,OTÍano áe '"*

dunn i ' E" por ternimo co. e não no E R S 5
446,00de 

exame e aguardar classificação. Publicada novamente por ter sai-

vindo di Santa Maria, com-dispen- '.Adição
sa do ¦*rv'C"v | Diretoria de Engenharia, de ordemveterinária, ,do ministro, os tenentes coronéis de

a r.'EVg- Cy'° Dentlce Caldas e Ciro-¦-«-  üaroni, da D. Linhares, até o fim do correntpannP. S por passar a responder pelo, Q G da coi rente ano
expediente da S3, em virtude do do min' tro

t a.ior chefe daquela Secção ter en- '
itrado a 7 de novembro 'de 

1955,em férias regulamentares; NewtonLibcralli Jordão, do .7.° B. C, por!de Artter vindo a esta capital em gozo'Limade ferias regulamentares, relativas do

Capitão-, Thopásio
5a. R. M„ dc ordem:

DE VASCONCELLOS
A Companhia Nordeste de Seguros, profundamente sentida

com o falecimento do banqueiro MILTON BARRETO DE VAS-
CONCELLOS, seu grande amigo e membro efetivo do seu con-
selho fiscal, convida aos parentes e amigos do pranteado extinto
para a santa missa de 7.° dia, que será celebrada amanhã, sábado,
dia 12, às 10 horas, na Igreja do Mosteiro de Sáo Bento(09558)

DIVA DE ALMEIDA CARDOSO
(FALECIMENTO)

Otlavio Bandeira Cardoso, Antônio Emygdio de Almeida, se-

Não correram: Bom Conselho, Hiss Majcslv, Scrigote e Scot.Diferenças: 2 corpos c 4 corpos. Tempo: 118"4/5
Vencedor: (5) 365,00. Dupla: (12) 25,00. Placés: (5) 49.00, (1) 12,00(9) 16,00.

ao ano de 1954.
MotHmentaçfio

de venciment^até" o 
dt°éríninoePÇda Rll0ra e ,Í|,10J' ^^ COelhO de S0UZ8 (011111111(3111 M SCUS ?8licença especial, em cujo gozo se rpnfpf .....encontra o 2.° tenente do Q.A.O. 'José Onoíre Cavalcanti de!recém-promovldo c classifira

na la. C. R

Movimento do páreo: CrS 1.560.380,00.
REVOLTADO — m., a„ 6 anos, R. G. do Sul. por Mister e Selecta.Proprietário: Stud Pingüim. Treinador: F. Schneider. Criador: HarasChapéu dc Sol.

Sptfireson íèz o "train" com John Fox cm segundo eatras. Na reta John Fox atacou n dominou Spitfircson
conter a arremetida dc Revoltado, que venceu com sohras

"1 AA1 7° PÁREO
AUUJL 12.000.00, 6.000.00 c 5,000.00.

1.400 metros A.P.

Injantaria
Transferência: Por necessidade

serviço: Q. S. G.. de ordem
ministro o capitão Guilherme
Souza Stibler. do Q. O.

Q S. G.. o capitão Adriano
mes da Silva Júnior, do Q

0„„„„ . o 1ual '>" adido a esta D. G ,P

cio ao mi inf. Ae. T„ por ter estudo para retificação de sua ela-sido nomeado Instrutor do C. I. E. sificação - -^d0 nr s,,n ''"-
" 'Ac. T„ por Portaria n. 1019, de 20 o

A esta Diretoria Geral, parato de alterações, o coronel dErnesto Geisel. que se acha à di,-
posição da Refinaria Presidente Ber-cio nardes.

do A esta Diretoria Geral, para efei-de to tle vencimentos e alterações, ocapitão dc Art. Maurício Clbulas,Go- Ajudante dc Ordens do general .lua.;<). rez do Nascimento Fernandes Távo-

e amigos o falecimento de sua querida esposa, filha, irmã
e (unhada DIVA e convidam para o seu sepultamento que se rea-

, efci.|lizará hoje, dia 11, às 16 horas, saindo o téretro da Capela dor M Cemitério de São Francisco Xavier para a mesma necrópole.
(52114)

Prêmios: CrS 40.000,00,ldc„ml,ubro .dc 1955-
major

no
de

Q G. da 5a, R. M,
Inf. Cid Mascarenhas

l.o Advokcitor, N. Pereira
2.° Ianti, M. Henrique ....
.3.° Scu Acacio, J. Tinoco ,
4." Citor, G, Calderano ...
5.'° Daricge, .1. Ramos 
6." Thank, A. Reis 
7.n Manicorc, H. Lima ...
8." Pampelrinho, J. Baffica
O.o New York, A. G. Silva

20.045
IR.161
17.175

¦I 512
6.967
7.407
1.244
,">.672
fl. 633

35,00
44.00

141.00
157.00
101,00
95.00

166.00
125.00
106,0(1

11
12
13
14
23
24
33
34
44

fi 646
12.920
24.208
8.286
4.717
2.080
0.033
7.417
1.752

2í) novembro
Classificação:

dc 1955.
Por necessidade do

81, 84/ 77.068
El Chciquc <- Indiscreto.

l corpo. Tempo: 91"! 5.
08.00. Placés: iOi 15,00. (8) 15.00 c

Nho correram: Horatio, Marengo,
Diferença..: 3/4 dc corpo cll/.
Vencedor: I8i 35,00. Dupla: (33)

O) 12,00.
Movimento rio páreo: CrS 1.770.610,00.
ADVOKEITOH -- m„ c„ 8 anos, Sáo Paulo, pnr Lord AdvocateRavena, Proprietário: Stud Martinelli. Treinador: Sabbatino d'AmoreCriador: O. P. Gonçalves.

Por interesse próprio: 2." B. I.B.. o 2." tenente Ruy Fernanda No-
()21)0 guelra, do S.o B. C, o qual só
47.00 dHvcy^ S0F desligado, a partir de
25,00 
74,00

JoSnn Bezerra dc Arruda adido ,i Es. P
«:«!For,a,ez?
83.00 NomeaçSoi Por necessidade cio ser-

350.00 vii;o: Ajudante de Ordens do gono-ral Inimá Siqueira, o capitão Ru-
perto Clodoalcio Pinto, d.-i Es M. M

Diretoria dr Engenharia, o 2" te-
,'iientc Q. A. O. Walter Rei... da ex-tinta Insp, Gera] do Exército.

BRAGA

(FALECIMENTO)

Sua família consternada comunica o seu
falecimento e convida os amigos e parentes para
o enterramento, hoje, sexta-feira, dia 11, òs 10
horas, no Cemitério de São João Batista, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza. (52112)

DIRETOR PRESIDENTE DA CIA. CEARÁ
DE SEGUROS GERAIS

RUY RIBEIRO — Seguros e Representações
— Agente Geral nesta praça, da Companhia
Ceará de Seguros Gerais, cumpre o doloroso de-
ver de comunicar à Praça, ao Comércio e aos

. estiver ,.
,. disposição do E. M. E nara finsExoneração: Das funções dc Aju. dc Concurso dc admissão à Es Cdante de Ordens do general Rocln- E M F

go José Maurício, o capitão Dirceu Permissões
Bittencourt de Sá Para gozarem parte' de trânsitohavaiana nas cid.-des abaixo,

Façanha,
2.° R, O. 105 dc ordem dn mi-nistro, o major dc Art. AntônioErasmo Dias. do 7.0 o A.. Cos Mdevera ter sustado o scu desliga-mento. enquanto aguarda solução dcsua propoít.i para Instrutor da E=A. O.
20 R- O. 105 o major dc AriNewton Virgílio rio Carvalho, dc or-ciem rio ministro, até que se veri-fique sua classificação no 5.°of GCan. 90 A. Ac. ,. ,r Es. a dn ordem do mim i,o. distintos segurados, que nesta data, faleceu emo ni.iiOT ric Art. Pedro MaggesscSur.lni Ribeiro, enquanto

Ianti c Thank
Thank renunciou
breve luta. Scu Acacio apareceu no final

liram ein luta. com Advokcitor na expectativa. Na retaAdvnkcitor avançou sobre Ianti, dominando-o
quase formou a dupla.

Classlficíção:
serviço: J.° B.

Por
C

necessidade
,C, os 2.°s

Fortaleza — Ceará, o ilustre Presidente da Com-
panhia, SR. CARLOS BRAGA.

Rio, 10 de Novembro de 1955. (52113>

Movimento
Concursos

dc apostas
D.

CrS 10
CrÇ

ili.ntm.or.
110 720.00

para

''"
José Maria

nomeado pa-!
R. da 25a. C.

Tntal geral CrÇ 10.582 630 00

ao 2" tenente Art.!
Carneiro da Silva,1

nara o 2.° G. A. Cos.1
P. A. Dl S3

Bolo de 6 ponto»
Betting simples
Betting duplo

-- sem vencedor 
10 vencedores 

10 vencedores  Cr5

—. os seguintes: -rio Em Santos, o capitão rie Art Os-
„ ,„ ., te- waldo Muniz Oliva tran.feririn'

aDÓvne,1te5 J?/2i, MVV Pe Moreir;i c Ge- o 5° G A.. Cos' 
,n,n5fcr,cl°

ws,rado Martins Vianna, convocados Nesta Capital, c Fortalczi -
pcla Portaria Ministerial n. 1035, dc tenente Q A O Art '25 dc -uttibro de 1955. Vasconcellos da CunhaArtilharia ra servjr n„ :rransferencia: Por interesse pró- R.
nrio: fl.i G. Can. Au. A. Ar., o Nesta Capitalí.° tenente Fernando Pinto Marti- Antônio Carlosnello, do S.°í: R. A 75. transferido

ZTtfcV. iAASAtZtAc^^m U43'A^grf /ri"ír"'Í9aS Pam .^"^À.™™ 3»e será celebrada^
Trajano Gonçalves Cezar. arlído ao.major de Cav Astolnho Bar™ M.|° 9r0SaS Pel° restabelecimento de SCU querido eSpOSO e DOI PO

ers 50.036.00 ciassffica^o 
" A' R'' a«uardando 

\ *>»:?„ «¦ c, ' 
"5 Mot'|dia 13 de novembro corrente, às 10,30 horas, na Igreja do Con-CrS ,'^'nn' » ,,.• A'Iníend^cia' b""° BSap!^5íPj.MWnr\iu" vent0 do Santo Antôn'0' la^0 d° Caúoca' agradecendo desde já15.o64,00 Retificação de Classificação: Por sificado no J7.o r. 

ac;acob'n^ d«-| 
„ to(jos que comparecerem àque|e „to '-

I

Wanoel da Silva Mattos
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Sua esposa e filho convidam todos os parentes e pessoas a mi-
em ação de

e pai

(03933)

Emílio Tavares de Macedo
(MISSA DE 7.° DIA)

Nair Moreira Tavares de Macedo, Dr. Luiz Emilio Tavares da
Macedo, senhora e filhos, Haroldo Oliveira Neves, senhora e filho,
Armando Tavares de Macedo, senhora e filhos, Dr. Manoel Vieira
e senhora agradecem as demonstrações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento de seu querido esposo, pai, sogro, avô,
irmão, cunhado e tio EMÍLIO TAVARES DE MACEDO e convidam
seus parentes e amigos para assistirem à missa de 7.° dia que,
por sua almo, mandam celebrar amanhã, sábado, dia 12, às
10,30 hors, no altar-mor da Catedral Metropolitana. Desde já
agradecem aos que comparecerem a êsse ato religioso. (50833)

^¦¦¦¦¦^¦m

Maria Clara Campos São Paulo
(FALECIMENTO)

João de Lamare São Paulo, João Gerardo de Lamare São
Paulo, senhora e filhas, James Antônio de Lamare São Paulo,
senhora e filha, Rodrigo Victor de Lamare São Paulo e família^
Pedro de Lamare São Paulo e família e Eponina Pereira Pinto'
Cunha Campos e família, participam o falecimento de sua que-rida espôsa,_ mãe, sogra, avó, cunhada e tia MARIA CLARA
CAMPOS SÃO PAULO e convidam para o seu enterramento,
hoje, 11 de novembro, às 15 horas, saindo o féretro da Capela'
Real Grandeza. (09603)

Antônio Andrade Ribeiro
D. Antonia M. J. Ribeiro (ausente), Dr. Izidro Gil e família

(ausentes), Dr. Murillo Junqueira Ribeiro e família, Dr. Hélio
Junqueira Ribeiro e família, Dr. Geraldo Junqueira Ribeiro, Tte.
Cel, Astórico B. de Queirós e família, Dr. Benur Junqueira Ri-
beiro e família, Dr. Tarcilo Junqueira Ribeiro e família e Madre
Gloria Eugenia (ausente), convidam aos parentes e amigos paraa missa de 7.° dia, que farão celebrar amanhã, sábado, dia 12,
às 10 horas, no altar-mor da Igr-eja de São Francisco de Paula,
por alma de seu esposo, pai, sogro, avô e bisavô ANTÔNIO
ANDRADE RIBEIRO, antecipando, desde já, os garadecimentos.

(12145)

!
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A MAIS EMOCIONANTE DAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES

C0:RREI0 *°a MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

A maioria dos jornais publicava
reportagens «obre a tragédia de
Nonvood, de modo geral hostis ao
pobre Thaddeus Sholto. Nenhum
detalhe novo surgira, exceto a co-
municação de que uma investiga-
çâo seria levada a cabo no dia se-
gulnte.

Ao cair da noite dirigi-me a
Cambenvell a fim de relatar nos-
sos Insucessos a Miss Morstan e a
sra. Forrester, encontrando Holmes,
no meu retorno, de mau humor e
slzudo. Mal respindla às minhas
perguntas e mantinha-se ocupado
numa complicada análise quimlea,
que envolvia muito aquecimento de
retortas e destilaçüo de vapores,
terminando por impregnar o am-
biente com um odor insuportável.
Aos primeiros sinais da madruga-
da ainda podia ouvir o tinir de
seus tubos de ensaio, o que indi-
cava sua insistência na pestllenta
experiência. Ao. amanhecer, d,es-
pertel repentinamente e surpreen-
di-me ao vê-lo junto a minha ca-
ma, trajando um uniforme ordiná-
rio de marinheiro, com um lenço
vermelho ao pescoço."Vou descer o rio, Watson. Te-
nho remoldo o assunto na minha
cabeça e só vejo uma alternativa.
Será melhor tentá-la.""Posso ir com você?""NSo. Será muito mais útil fi-
cando por aqui. Tenho quase cer-
teia que alguma mensagem chega-

"O SINAL DOS QUATRO"
CAPÍTULO °e 

SIR ABTHUR C0NAN D0YLE
Holmes no laboratório — Athelney Jones haBteia bandeira branca — Um velho marinheiro — Luta no rio

 3

FLAGRANTES

BAILE DAS DEBUTANTES
PAULISTAS DE 1955

Como acontece todos os anos,
realizou-se a 21 de outubro úl-
tlmo o "Baile das Debutantes
Paulistas". As jovens exibiram
lindos vestidos, em organdi bran-
co e organdi estampado: senho-
ritas Suzana Maria Pereira Lopes,
Marcela Rangel, Teresa Cristina
Machado Florence, Maria Ceei-
lia Franco de Maria, Ana Maria

HfflfflffV* f. __&

Pimenta, Rosemary Gebara, Li-
liana Passera, Ana Maria Ovale —
¦ ganhadora, que se vê na foto,
desfilando na passarela — Norma
Queiroz Aranha, Vera Marina
Machado, Maria Cristina Mata
Machado, Olga Schodeler Schoeri,
Terezinha Leite Medeiros, Marilu
Torres, Vera Maria Garcia, Luiza
Algoante, Maria José Lopes Pi-
menta, Ana Margarida Sales, Re-
née Beyrutti, Angela Rosa Ma-
tarazzo, Beatriz Rocha Azevedo,
Leonor de Abreu Sodré, Huguet-
t« Hage Chaim, Leila Henaise,
Luiza Labate e Daisy Cassiano.

rá no transcurso do dia, de modo
que confio no seu modo de agir.
Você nao poderá me telegrafar,
porque estarei em paradeiro des-
conhecido. Se tiver sorte, contudo,
não precisarei ir muito longe."

Ainda náo tivera notícias suas a
hora do café da manha. Abrindo o
Standard, todavia, descobri uma
alusáo recente ao caso:

"Com referência a tragédia de
Upper Nonvood, calculamos que
prometa ser mais misteriosa que
qualquer coisa originalmente au-
posta. Indícios recentes demons-
tram a quase ' impossibilidade do
sr. Thaddeus Sholto achar-se en-
volvido no caso. Êle e a caseira,
sra. Bernstone, foram soltos na
noite de ontem. Acredita-se que a
policia possua uma pista paraidentificar os responsáveis, a qual
está sendo investigada pelo sr,
Athelney Jones, da Scotland Yard,
com aquela sua já famosa energia
e sagacidade."

Parece-me satisfatório — con-
clui, imerso nas minhas meditações.
De qualquer modo, o amigo Shol-
to já se encontra a salvo. Gostaria
de saber que nova pista será es-
sa, embora tudo talvez não passede uma fórmula padronizada pela
polícia para estes momentos de
confusão.

Coloquei o jornal sôbre a mesa,
mas imediatamente o meu olhar
pousou num anúncio, que dizia:

DESAPARECIMENTO — "Mor-
decai Smlth, barqueiro, e seu fi-
lho, Jim, deixaram o cais de Smlth
às tnês horas da madrugada da
última terça-feira, na lancha "Au-
rora", de casco negro, com duas
listas vermelhas, chaminé negra e
cinta branca. Paga-se a soma de
£5 a quem fornecer alguma in-
formação sôbre o paradeiro dos
dois a sra. Smlth, no cais Smlth,
ou a Baker Street 221-B."

Isto era evidentemente trabalho
de Holmes. O endereço de Baker
Street bastava para prová-lo. Im-
pressionou-me sobretudo pela re-
dação engenhosa, que faria com
que os fugitivos o lessem e nada
mais vissem que a natural ansie-
dade de uma esposa preocupadacom o marido desaparecido.

O dia transcorreu longo, e cada
vez que batiam a minha porta ou
que um passo mais forte cruzava
a rua, punha-me a imaginar se não
seria Holmes que regressava ou en-
tão algum Informante que chega-
va, a fim de responder ao apelo do
anúncio. Tentei ler, mas os meus
pensamentos fugiam sempre paranossa estranha aventura. As três
horas da tarde ouviu-se um toque
mais forte na campainha seguido
de um vozerlo autoritário no hall,
e tive diante de mim nada menos
que o sr. Athelney Jones. Vinha
bastante diferente, entretanto, do
intransigente professor de bom
senso que assumira tão confiante-
mente o comando do caso, em
Upper Norwood. Sua expressão era
de abatimento e seu olhar quasede excusa."Bom dia, senhor... Soube queo sr. Sherlock saiu,.." disse-me,
enxugando seu rosto com um len-
ço vermelho."Não tenho certeza sôbre a hora
que voltará. Mas o senhor talvez
não se incomode de esperar. Sen-
te-se naquela cadeira e experimen-
te um destes charutos.""Muito obrigado...""E um uísque com soda?""Bem... aceitarei meio copo. Es-tá muito quente para essa épocado ano e tenho bastante coisa com
que preocupar-me. Conhece minhateoria sôbre o caso de Norwood?""Lembro-me que ouvi expô-la"."Fui obrigado a reconsiderá-la.
Já tinha fechado o cerco em tôr-no de Sholto, mas éle foi mais há-bil e desapareceu num buraco.
Apresentou um álibi que não ad-mite contestação. Desde o instante
que deixou o quarto do irmão nun-ca abandonou a companhia de uma
pessoa ou outra, de maneira quenão poderia estar escalando pare-des e desusando entre portlnholas

Trata-se de um caso bastante com-
pllcado e o meu crédito profissio-nal está em jogo. Gostaria de re-
ceber um pouco de ajuda.""Todos precisamos dc auxilio, em
certas ocasiões.""O seu amigo, Holems, é um
homem maravilhoso" confessou-me
Jones, numa voz confidencial e
surda. "Trata-se de um homem
que não costuma ser vencido, ir-
regular nos métodos, um poucoapressado na elaboração de teo-
rias, mas, de um modo geral, ca-
paz de se converter no mais pro-metedor dos policiais... Recebi um
telegrama seu, esta manhã. Eis a
mensagem."

Tirou o telegrama do bolso e en-

tável marinheiro que enfrentasse
a pobreza."O que há, meu bom homem?"
Indaguei.

Olhou em torno de si com a cal-
ma metódica das pessoas idosas c
disse:"O sr. Sherlock Holmes está?""Não, mas autorizou-me a rece-
ber qualquer mensagem para êle.
Pode falar.""Era com êle mesmo que dese-
java falar.""Mas já lhe disse que o estou
representando aqui. Será sôbre o
barco de Mordecal Smith?""Sim. Eu sei onde se encontra
e sei também onde está o homem
que êle busca. E sei também onde

Athelney Jones interpós-se no caminho do marinheiroe barrou-lhe a passagem
tregou-me. Vinha de Poplar e fò-ra expedido ao meio-dia.

"Vá a Baker Street, imediatamen-
te, e me espere. Estou na pista da"gang". Poderá acompanhar-nos es-ta noite no golpe final.""Como isto soa "bem", comen-
tei.

"Então, também éle esteve er-rado!" exclamou Jones. "Mesmo
os melhores costumam cometer seusenganos, algumas vezes. Natural-
mente, tudo isto não poderá pas-sar de rebate falso, mas... Há ai-
guém na porta. Talvez seja êle."Passos pesados subiam as esca-
das, com o resíolegar próprio deum homem que respirasse difleul-tosamente. Uma ou duas vezes pa-rou para descansar, até que co-
briu os lances finais e abriu a por-ta. A aparência do recém-chegado
correspondia exatamente aos rui-dos que havíamos escutado — eraidoso, trajava como um marítimoe tinha sua jaqueta abotoada atéa garganta. Encurvado, pernas trê-mulas e respiração dolorosa de as-
mático, trazia um lenço colorido
em torno do queixo e pouco mos-trava do seu rosto, salvo um parde olhos penetrantes, cercado de
grossas sobrancelhas brancas e delongas suissas grisalhas. Dava aImpressão de um velho e respei-

está o_ tesouro. Sei de tudo...""Então me conte, que eu o in-formarei". /
"Era com êle mesmo que dese-

java falar", repetiu o meu inter-locutor com a petulante obstina-
ção dos velhos.

"Muito bem... Teremos então deesperá-lo".
"Não e não. Não vou perder to-do um dia para agradar quem querque seja! Se o sr. Holmes não es-

tá aqui, então o sr. Holmes quedescubra tudo por si mesmo! Não
me Importo com os seus olhares enão direi palavra alguma!"

Arrastou-se em direção a porta,mas Athelney Jones interpoz-seno
seu caminho, dizendo:"Espere um momento, meu ami-
go. Você possui informações im-
porlantes e não deve retirar-se. Fi-
cará aqui, queira ou não, até queo nosso amigo retorne."

O velho ensaiou uma carreia trô-
pega até a porta, mas quandoAthelney fêz sentir o peso do seucorpanzil reconheceu a inutilidade
de qualquer resistência. Gritando
e batendo sua bengala, dizia:"Bonito tratamento! Venho aquiver um cavaleiro e vocês dois, quejamais vi em minha vida, tratam-
me dessa maneira!""Não será prejudicado", obser-

vel. "Pagaremos pelo tempo queperder. Sente-se neste sofá; nãoterá de esperar muito tempo."
Sentou-se, rosto nas mãos, en-

quanto Jones e eu voltávamos aoscharutos e à nossa palestra. Sú-bitamente, contudo, a voz de Sher.lock Interrompeu-nos, dizendo."Acho que também deveriam meoferecer um charuto."
Ambos nos levantamos, e lá es-tava éle, sentado perto de nóscom seu ar de tranqüilo divertimento."Holmes!" exclamei. "Você aqui!E o velho?""Eis aqui o velho", disse, agi-tando um punhado de cabelosbrancos. "Ei-lo... sobrancelhas,

suissas e tudo mais. Achava meudisfarce muito bom, mas não che-
guei a pensar que suportasse êsteteste.""Ah, seu velhacol" gritou Jones,deliciado. "Você teria dado umator e de primeira. Tinha a tossee as pernas bambas de um velho,mas acho que reconheci a flamado seu olhar. NSo se livraria denos tão facilmente assim.""Trabalhei com êste disfarce du-rante todo o dia", disse Holmes,acendendo um charuto. "Uma boa
parte dêsses criminosos já come
ça a çonlu-^er-me, especialmente
depois que o nosso amigo, aqui, di-vulgou alguns dos meus casos. As-sim, posso entrar na linha de fren-te apenas com algum bom disfar-ce, como este. Recebeu o meu te-legrama, Jones?""Foi o que me trouxe aqui."E como marcha nosso caso?""Nada de novo. Tive de soltardois dos meus prisioneiros e nãoexistem provas contra os dois outros.""3o se incomode. Vamos lhefornecer dois substitutos, mas é ne-cessário que se coloque sob ml-nhas ordens. Todo o crédito ofi-ciai poderá lhe ser atribuído, masterá de agir segundo as linhas queeu traçar. De acordo?""Inteiramente."

"Bem, em primeiro lugar precl-saremos de uma lancha da policia,das mais velozes, ás 7 horas, emWestmlnster Stairs.""Isto será fácil. Existe sempre
uma delas no lugar, mas posso telefonar para certificar-me.""Precisamos também de dois ho-mens resolutos, para o caso de en-contrarmos resistência.""A lancha conta com dois ou trêsO que mais?""Quando capturarmos nossos ho-mens, teremos o tesouro. Creio queo meu amigo aqui terá grande pra-zer em levar o cofre à jovem, do-

na de metade da fortuna... Queela seja a primeira a abri-lo. Hein,
Watson?""Será um grande prazer.""Procedimento irregular", disseJones, sacudindo sua cabeça. "Con-
tudo, como tôda a coisa é de umaevidente irregularidade, suponho
quc deva fechar os olhos. O tesou-ro, posteriormente, deverá ficarem
mãos das autoridades até o fim dainvestigação oficial."

*!•
Unido a Scotland Yard, Holmes

prepara-se para o chequi:-male
aos assassino* dc Bartholomeiii
Sliolto. Veja no capitulo de ama-
nha como a luta se transfere pa-ra as águas do Tâmisa."O Sinal dos Quatro" é publi-cado por acordo especial com os
herdeiros de Sir Arthur Conan
Doyle. Copiiright do King Fea-
tures Syndicate, Inc.
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QUEM SAO ELAS?... '
A revista francesa "Cinemonde" publicou, no seu número 1100, de29 de setembro dc 1955, a fotocrafia acima cm que sc vêem os famosose másculos astros cinematográficos Robert Mitchum e Burt Lancastcrem sensacional "travesti". Pois bem: depois que a revista foi lidaaqui no Rio, afiança-se que Mitchum e Burt serão convidados dehonra do baile da segunda-feira de carnaval do Teatro João Caetano,

CAFÉ SEM AÇÚCAR
A sonegação cambial na

exportação de café vai atin-
ginçlo a um ponto realmente
ameaçador, Comenta-se que
a cotação real do tipo, 4,
Santos, o tipo padrão da ex-
portação brasileira, está qua-
se 20% abaixo das cota-
ções normais no mercado de
Nova York. A diferença é
rachada entre o exportador
brasileiro, que traz seus lu-
cros em dólares para ali-
mentar o câmbio livre no
Brasil e o importador ameri-
cano, que ganha, assim, uns
cobres a mais. Ambos se
deliciam com o café barato,
às custas do orçamento de
câmbio do Brasil. Para o
nosso país a exportação de
café torna-se positivamente
omqrga, pois o "açúcar", 

que
riõ caso são os dólares, vai
desaparecendo com o avil-
tamento ilegal do preço.

MAIS UM CONCORRENTE
Tennessee Williams está escre-

vendo uma nova peça — "Or-
feus Desconding" — em que a
lenda grega é transferida paraa época atual. Marion Brando
deverá ser o astro desta produ-
ção, cuja estréia está prevista
para o outono de 1956.

Mais um concorrente para o"Orfeu da Conceição", de Vi-
nlciUs de Moraes...

EXPOSIÇÃO

Os Jotas recomendam um
pulo à atual exposição da Pe-
Uto Galerie, onde alguns bons
valores dos nossos meios ar-
tísticos (entre os quais. Kin,
Romani, Sonia Ebling, Gilda
Reis Neto, Zezé, Frank Scha*
effer, Van Rozer e Sérgio de
Melo) estão apresentando os
seus trabalhos. Eles bem
merecem o incentivo de sua
presença e de seu comen-
tário.LUI1U,
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ÁLCOOL, RESPONSÁVEL
por 37 por cento dos divórcios

As crianças inadaptadas são recuperáveis
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Lollò agora cm cena colorida...

Gina Lollobrigida sem-
pre cm carlaz e fazendo movi-
mento. O museu Grcvin, de
Paris, já está expondo a efí-
Rie da estrela italiana em cera
c cm cores.

oOo

O Sadler's Wells Ballet
acaba dc receber 90.000 dóla-
res para apresentar "A Bela
Adormecida" numa TV nor-te-americana.

oOn

• "S. Excia. em 26 Poses"nao mais será filmado. Osentendimentos a respeito nãochegaram a bom termo.

oOo

***> Mário Laurcncini BcrncO tal que afirma ter „bo]a.
do a linha Y antes de Diore que está processando conhe-cida casa de modas desta ca-
pitai, tem seu "atelier" ins-talado no Largo da Abolição.

O diretor Alfred Hitch-
cock convidou Henry Fonda
para o papel principal de seu
próximo filme: "The Wrong
Man".

oOo

Além do disco carnava-
lesco (que hoje comentamos)
e do sucesso de "Pois é",
Ataulfo Alves terá outro dis-
co posto à venda nos próxi-mos dias. Trata-se de duas re-edições: "Vida de Minha Vi-da" e "Banco de Réu". EU-
queta Copacabana.

UM DISCO POR DIA
"FALA MULATO", samba deAlnbiadcs Nogueira e AtauljoAlves, e "CASTELO DE MAN-GUEIRA", samba de AtaulfoAlves e Roberto Martins; discoSinter (00-00.441), na interpre-

taçao de Ataulfo Alves c suasPastoras, com ritmo.
O lado A (com a duração de2' 44") tem a "pinta" de ser umdos sambas mais populares dês-te carnaval. Sc não o fôr, terá
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Desde muito ^«vtaojjài crianças a prudência necessária ao atravessar asruas>Precavcndo-as contra os perigos do trânsito
Em cada aula de quarenta

crianças normais e bem equilibra-
das, encontram-se duas ou três
inadaptadas.

Outrora, eram classificadas co-
mo as mais atrasadas da aula; mui-
tas vezes, um professor por demais
atarefado desistia tle aplicar sua
atenção nelas. Diziam: "Não será
aprovado no fim do ano... Nada se
consegue dela, c uma criança pre-
guiçosa". Em cada geração, cêrca
de quinhentas mil crianças eram
perdidas, para si, para sua família,
para a sociedade.

De alguns anos para cá, as coi-
sas mudaram. Os grandes criadores
da nova escola, Decroly, Maria
Montcssori, provaram quc a maio-
ria dos inadaptados são "recupera-
veLs", pelo menos parcialmente, e,
que desde a última guerra grandesesforços foram desenvolvidos nesse
sentido. Na Europa, foram criados
institutos médicos-pedagógicos desti-

nados a estudar as possibilidadesdas crianças, classes de aperfeiçoa-
monto, especialmente adaptadas eateliers de aprendizagem e centros
de observação ou de reeducação pa-ra os mais fracos.

Quizemos estudar as dificuldades
e as soluções e mostrar como, pou-co a pouco, uma grande esperança
se apresenta para os casos os mais
trágicos. Não existem mais casos
desesperados, nem crianças incurá-
veis.

Aos três anos, Rute não fala, nem
anda; fica sem mexer, horas a fio,
olhando para um ponto indetermi-
nado. Mário, tem crises rie cólera
de violência mórbida. Tém ambos,
de nascença, uma grave dcflciên-cia. inexplicáveis.

Bernardo ficou surdo aos cinco
anos de idade após uma meningite.
Hilda perdeu o uso ria palavra de-

pois de dois anos num campo de
refugiados, na Alemanha. Até en-tão, essas crianças eram felizes.
Devem ser elas chamadas de defi-
cientes?

Deficiente, inadaptadas, deslavo-
recidas... estas palavras são utili-
zadas de maneira desastrada paradesignar todas as crianças que têm
um handicap, , todas que têm um
problema particular por resolver
antes de poder adaptar-se à vida
normal.

Para algumas, o problema é pura-mente físico. Podem ter um espi-
rito vivo, inteligência desenvolvida
num corpo deficiente.

Muitas vezes é um órgão que se
encontra enfermo: são os casos
mais simples. Outras vezes, são ve-
Relações que perturbam o desen-
volvimento normal da criança. Os
daltônicos distinguem mal as có-
res: não é grave.

A maioria das crianças que tém

Estocolmo.
A França não é o único país

a lutar contra o alcoolismo a
golpes de garrafas... de leite.
Na Suécia, essa guerra é tanto
mais sangrenta quanto os des-
cendentes dos Vikings não bebem
senão muito pouco vinho, mas
principalmente cerveja... e ál-
coois extremamente fortes.,, a
60... 70... 80 graus!

Cada Sueco Tem Direito a
Três Garrafas de Álcool

Por mês

Faz 40 anos, acreditou-se em
remediar a êsse mal racionando
o álcool. Um único (pequeno)
copo nos bares . cafés e somente
durante certas horas do dia, co-
pos (especialmente) reduzidos
para as senhoras. Quanto à ven-
da dos álcoois no comércio, ela
é condicionada. Cada indivíduo
com mais dc 25 anos dc Sua Ma-
jestatlc Gustavo VI tem sua"carta dc alimentação", a qual
o autoriza a comprar... tres gar-
rafas por més.

Poder-sc-ia crer quc tais me-
didas, ajuntatlas à disciplina
nórdica, paralisaram depressa a
subida do alcoolismo.

Peln contrário.

O Álcool Responsável Pelos 37
Por Cento Dos Divórcios

As clinicas estão repletas de
intoxicados, os tribunais náo jul-
gam senão, por assim dizer, de-
litos da mesma forma dramas
passionais como acidentes- dc
automóvel provocados pela cm-
br-iaguês. Quanto aos motivos de
divórcio — extremamente fre-
quentes — 37 dentre 100 das de-
sarmonias conjugais têm por ori-
gem ésse "mal nacional".

— A culpa é do clima — dizem
uns — não se tem verdadadeira-
mente calor senão bebendo.

— Os Suecos bebem por espi-
rito de contradição — afirmam
outros.

20.000 "Alcoólatras Perigosos"

E' exato — é a psicose dc tô-
das as restrições que o fato "de
ter direito" a três garrafas de
álcool por més incita muitas pes-soas a beberem, as quais, de ou-
tra forma, sem dúvida, não con-
sumiriam uma tal quantidade. A
consumação dc álcool progrediu,
aliás, sensivelmente, desde uns
quarenta anos. Além disso, 20.000
suecos (em uma população dc 7
milhões de almas) estão "cm ob-
servação legal", pelo fato de se-
rem alcoólatras perigosos.

Por causa de todas essas razões
o Parlamento dc Estocolmo rc-
solveu abolir — a título de en-
saio — a proibição. A partir de
1." de outubro, cada qual pode

G. Carlsen
comprar e beber todo o álcool
que quiser.

Taxas de Seguros Reduzidas de
Metade Aos Automobilistas-

Consumidores de Eclte

Uma muito ampla campanha,
porém, desencadeou-se paralela-mente para levar os Suecos a be-berem de preferência... leite esucos de frutas.

Duplicaram-se as taxas sôbreos espirituosos enquanto que ascompanhias de seguros concor-dam em taxas reduzidas de 50
por 100 a todo automobilista quese comprometa, sob palavra' dchonra, a não mais ingerir álcool.

Os meios responsáveis ficam náoobstante, ansiosos... e céticos.
Se a experiência da liberdade)

fracassar, tornar-se-á às restri-
çoes com rações grandemente di-minuídas.

PALAVRAS CRUZADAS
Problema N . ° 70
SONECA — (Rio)

deficiência intelectual podem ser
encaminhadas para um trabalho ma-
nual e levar vida normal. A falta
de memória também perturba os
estudos. Necessitam as crianças
que seja levado cm consideração
êsle defeito e inúmeras vezes pro-
gre.ssos espantosos são obtidos.

No caso das crianças que apre-
sentam perturbações de comporta-
mento ou de gênio, os novos mc-
todos, aplicados com paciência, cor-
rigem na maioria das vezes.

A todas essas crianças é necessá-
rio uma educação sob mediria. A
escola comum, com efetivos nume-
rosos. só faz acentuar as pertur-hações.
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COLABORAÇÕES — Aceita-
mos colaborações^ de fácil so-
lução rigorosamente" "õaseããas-
nos léxicos adotados nesta se-
ção.

SOLUÇÕES DO NÚMERO
ANTERIOR

Problema N. 61) — Horizon-
tais: Rebater. Latim. Libelos.
Metal. Galeras. Verticais: Reli-
mar. Cateter. Remolar. Babel.
Tilar.

O "PROFESSOR"

HORIZONTAIS:

— Seduzir.
V — Duro como rocha.

— Mau cheiro.
— Dele.

10 — Decreto.
12 — Vinho palhéte.
VERTICAIS:

— Pequena parte.— Advérbio latino. Textual
mente.

— Remador de galé.—- Rumor.
fi — Devaste.

11 — Cólera.

$M\\íúk
O PROBLEMA DE HOJE:

(dc A. Goldstcin)

Ataulfo Alves
sido pelo menos- um dos maisbonitos. Interpretação excelente.

O lado B {com a duração de2' ."16"), embora inferior ao
principal, não é totalmente des-tiíuído de qualidades e é enri-
quecido ainda pela interpreta-
ção de Ataulfo e seu conjunto,
como quase sempre, muito boa.Disco agradável, mesmo paraaqueles que não sejam carna-
valescos.
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DICIONÁRIOS — Nesta se-

çao sao adotados ns seguintes
léxicos- Pequeno Dicionário
Brasileiro da Línfeua Portugiié-
sa (G. Barroso-H. Lima), Mo-
nossilábicos de Casanovas e
Japyassu, Vocabulário Antro-
ponímico de Lidaci e Prover-
bios de Lamenza.
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CORRESPONDÊNCIA — Tô-
da correspondência para esta
seção eleve ser enviada a: DI-
NALDO ALECRIM — Redação
do Correio da Manhã — Av.
Gomes Freire, 471 — 3.° andar— Rio.

Pretas: 5 peças. Brancas:
5 pecas. As brancas jogam odão mate em dois lances.

A resposta, amanhã.

A SOLUÇÃO DE ONTEM:
1, B-2B. 1... PxP;2, T-3D:

1... P-6D;2, PxP.
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'(N.US$ ESPANHA - PRONTODomingos e dias utels.... Cr? 2,00 Holbcrg; 13.11. (S) Gerd Torm (SllC"?."dorc.s aJ-torl2ado?: - Francisco Burges; 14.11. (/.) Alkiid.

tanques: 14.11
Mormacren.

MOVIMENTO MARÍTIMO
AMVIO.S ESPERADOS:

Longo curso .- passageiro,.: 1211
|A'i Cap Vllano, (N) Argentina arg.;'Ii3.ll. (.\'i Sanla Catarina. 1S1 Ya-
Peyuj 13,11. iS) Conte Grande. 1S1

CrS 300,00: Juan Degaray. (Sl Alcântara- 15 11
CrS 180,001 (J) Cap Norte. (S) Uruguay Star](N) Hlghland Monarch; 16,11. (N)

VIDA COMERCIAL
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Falências e Concordatas

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANE
Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio

n.° 440, de 10-11-1955

RO

Vieira dc Souza, JoSo Nunes, JoséCoelho da Silva, José Salvador GI- Naulos
gante, Manoel Morley, Mario Simões.116.11. -
Gonçalves, Pedro José dc Souza e

Amica

Sebastião Lincoln. -Vnuios
Hecfcr;

/riffoi-i/lcos: 12.11.
Rio San Juan.

African

Navios
10.11, -RESENHA

ASSUNTOS DE HOJE: Indefer
mento de pedido dc importaçãoi erm. .,

caruoeiros; 18.11, - Alba
Nordstar; 23.11. - Martogon

Indeferi- E"trn(ias rio din 9,11.55: Longo cur-'so: 4; Cabotagem: 1; Peq. cabota-
i gem "

— Em Sfio Paulo a missão da"International House" — Em-iv. ,.
préstlmo para o roaparelhamen-1fe. caboUge°m'•' P"" 

° diaí-I,'55"'!us* TURQUIA - PRONTO
to do porto de Santos — Via-
gem à América Latina de emis-j NAVIOS ATRACADOS:
sário dc empresas manufaturei-'

,' ras holandesas Cai.-; da Gamboa: P. Mauá - Ali-da Gorthon - sueco. 4 gulnd, ex-
? O ministro dn Fazenda, em face Port.; Siderúrgica 2° - nac; Arm.
«ie parecer da Carteira de Comercio ' - Bretagnc - franc, 5 guinei.
Exterior rio Banco do Brasil, aprovou import.; Arm. 3 - Del Mar —
decisão dcnegntórla dos pedidos dc amer., :i guind. import.: Arm. 4
Importação cias ¦ seguintes firmas: - La Plata - sueco. 5 guind. im-
Companhia Eletrônica Lucor, Casa port.; Arm. 5 - Mormacdo - amewr.,
Ji-fcf Rolsmnn Exportação c Impor- 3 guind. import.; Arm. 7 - Mor-
tação l.tda.. Companhia Brasileira Co- macland - amer., 2 guind. impor).:
mercial e Industrial clc Metais. Mine- \ Arm. 8 - Loide Uruguay -
rais. Produtos Químicos e Refinação guind. import.; Pat. 8/9 -
Cobracim S. A. - -nor.. import.; Arm. 10

la Arenas - chll., 1 g. exporl.:•fr Está sendo esperada hoje cm São Arm. 11 - Taria - import.; Arm. 13
Paulo a missão cio "International - -Duque de Caxias - nac. 4 gd.House" de Nova Orleans, integrado import.; Arm. 14 - Loide Haity -
por homens de negócios dos Estados nac. 4 guind. import.; Arm. 15Unidos, ora cm viagem de estudos e — Itaguassú - nac, 3 guind im-.observações pela América Latina. .port.; Arm. 16 - Bahia - nac, 3 da atitude do I.B.C., em relação às- exDortari guind. import.; Custodio dc Melo -i denúncias constantes de fraudes n,+ O governador ctc Sao Paulo rece- nac. 3 guind. Imp.; Arm. 17 —exportação do café no porto de San-lllsta _,nri., ,.„n._,V"" ÍT"beu comunicação do Banco de Desen- Piauhy - nac. 4 guind. import.: [tos.o sr. Paulo Guzzo presidente da- corna"? elevado -° P

nac. S
Alcides!

- Pun-1

——_—  •¦

MONTANTE DAS DIVISAS |
ESPÉCIE DE DIVISAS Catee Aíio ÀS'° IITOTAL EM CrÇ

Oferecidas Licitada» Sobrai M'n' MaX' |
i 

1* 20-000 20.000 ,5|,n, _,, nnS .8:3% ZZ »•"• ' j<" 23.000 2.1.000 _ ii''" I fi00° s.ooo ,]$ «•»! -,
*-ÜS$ HUNGRIA- PRONTO. 1» 24.000; 7.0C0 JV.I.Oo' 23 00l' 2.0n'

i ." íl'Z UM° »*«W 30.00 :

I t* | f2 i0000; 1.000 11-80 4_l,90j 4I_.aOO.0l,
USC TCH.JSLOV.. PRONTO IJ 3ó,flJ y,J ]8J | 

'

i* 22-000 22.000 ?|*YS í o
•• 5.000( 0.000, - ,#$ 

«$

1* 15.000; - 
15 

onn ' !
2* M-flOO 90000 Z ~ 

,3» 30.000 30000 *"

t* "yZ l2'000 ~3J «4 «.20 482 Ton an
COROA DINAM. - PRONTO; 1» ' 399.0001 399 000 ,J ,J2> 490.OCO 490.000' ífr, í'?5301.000 3(11.000 , 'o7' 

,"'H'ü0° 14.000 OBl '

 
5* »'0C° M.000 11% \1f0

TOTAL GERAL EM CRUZEIROS - 27.194 ...60,00

CONCORDATA IMPETRADA —
MOT1L - METALÚRGICA OBRASTHERMO INDÚSTRIA LTDA. — NoJuízo da 1." Vara Cível, esla firma ei-
tabeleclda à rua Baroncza Uruguaia-
na, -12, impetrou unia concordata pre-SSo as seguintes, as farmácias de lian, Estr. Coronel Vieira 898 ,I\C\- vcntlva para pagamento cie 60',;, em

plantão, ho.ie, sexta-feira: Rft - Santa Maria, Viuva Cláudio -lá') 1, P^slaçfics semestrais. Passivo de-
„...,„-, „ , JACAREPAGUÁ -- Farmácia Jacaré- clnnio- CrS 8.487.481.00.
94IS.OS1 

~ 
5a.0' pnguâ' Cândido Beniclo 4151; Mene-tbiNllíO — Sllvn ze.i. Cândido Rcnirín __7.i_.a- m..u._Araújo io de Março 11; São Jorge,I Maranguá 4-A. LUCAS - Snnl» R í"*¦¦ Marechal Florlano 89; Potasio.lAv. Bandeiras 3651 MADUREIRA

NA CIDADE
le, Catumbi 108

Av
Av. Mem dc Sá 230: Torres. Inválidos¦16, Maia, Barão Sáo Felix 69. ESTA-
CIO - Olga. Estado de Sá 90. LAPA— Americana, Av. Mem de Sá 45.
MANGUE — Paulo, General Pedra
100; Águia, Av." Presidente Vargas
3850. RIO COMPRIDO - Farmácia"25.000,00: Rici Comprido, Aristides Lobo 238-2.460.000,00 Medina, Haddock Lobo 123- Princí-.....03.000,00 pai, Bispo 50. SAUDE — Santa Ma-"30.100,00 ria. Livramento 100.

11.000.00 NA ZONA NORTE - ANDARA!
Braslllense, Leopoldo 89-B

. São sc
300.000,011

KAI.UNCIAS REQUERIDAS - ALOI-SIO DIAS BRAGA — Ést0 negocian-
estabelecido à rua Monte Vidcu,

S. Aparecida, Estr. Portela 106-B-|2°6. Estação da Penha, tem requerida- *' ' no Juízo da 3,» Vara Cível, a decreta-
çao da falência, por parte de Walterde Freitas, credor de Cr$ 5.000,00.

PARQUET LÍDER PAVIMENTAÇÃOLTDA. — No juízo da 6.» Vara Cível,Ernesto Maria de Almeida, dizendo-

N.
Rubi. Maria Josó Í53-B;"são Scbas-liao, Estr. Marechal Rangel 178. MA-RECHAL HERMES - São JorgeAmérico Rocha 616; Borges, SiriciB2-B. MEYER _ Santa MargaridaDias da Cruz 59-A; Régis, Av. AmaroCavalcanti 2638-A. OSVALDO CRUZ ¦•- ¦--•- São Jorge, Estr. Fontinha 41-A se crcd.01' de CrS '3-806,80, requereu

. PEDREGULHO - índio, Ana Nerv " decretação da falência da firma «u-
1780. PEDRO ERNESTO - Coopcrati- Kl'"' J.stabeleelda A rua Moncorvo Fi-
va, André Azevedo 81; Brasil, Ura

175.000.00- Toronto, Toronto 365-Ã- SAfSHlSSf '^-.Santo, Dr._Alfredo Barcelos

i25.ooo,cn
1.530.000,00
3.290.000,00

993.300,00 Edcn

-¦1,1.1. .-r...ii« - .-.in.-rico, .Montevidéu „_?r?,.íl(i0KDAT'> ÜEFERIDA - IM-
Rnv<l?ir.*)«nCOneg0,.VaSOO_?Cel0-* 

•,5-!«2^A- PENHA CIRCULAR -Bastos fBR.E?,S°S ??(AI{A LpA. - O Juiz da
.ro9*.SUHE,^S0 rT Lillla- Bonsucesso Lobo Júnior 1978; Rio-Minas Dionisio ,Va , Civc|. ordenou o processa-233-A; caldas. Pr Nações 94; Hlgic- 221; Santo Expedito. Lobo Júnior^ 30" V,Cnt° d;' *onemd.»l* Preventiva dánópolls, Tenente Abreu Cunha 14: Al- PIEDADE - São Cristóvão Beriiard V, "? ,sl,pr''' «tabeleoidn à Praçameida, Tangara 5-A. BRAZ DE PINA no Campos 128; Zulcida, Padre No" 1 in l\ ten'eo- Foi marcado o prazo- Dias, Av, Antenor Navarro 530-B: I brega 400; Piedade, Assis Camêfro 05 f,n20„d,!,f paía habilitações de' cré-
Carmo, Estr. Braz de Pina 890-B; QUINTINO - Santa Maria Pr Ouir.('Si? »0l»<';ido comissário, o credor
Edilberto. ltablra 89. CABUÇU _ tino Bocaiúva 1 a ramos' _™ir2SSS: PHnl° íelTaz-

Dona Francisca 40-A.
a 16. RAMOS — Farmá-

,,,,. „,,,„, ,,. , , CA- cia Ramos. Leopoldina Rego 28. REA-602..00,00 CHAMBI - Ferreira, Miguel Cervan- LENGO - Mineiro. Av. Santa Cruz404; N. S. das Dores, Av. Santa Cruztes 81-A-, Cachambi, Cachambi 251
CAMPO GRANDE - Amaurl, Coro-
ncl Agostinho 45. CASCADURA -
Mercúrio, Av. Ernani Cardoso 85:

,„ Presidente, Av. Suburbana 7351-B:
!Para Todos, Av. Suburbana 5825; Ma-
galhães. Av. Suburbana 9441; Marial-

1.508.920,00i va, Goiás 614: Rin, Sidônio Pais 64;
2.310.2.0,00 Nascimento. Carolína Machado 1566:
3.335.060,00' Osvaldo Cruz, Carolína Machado 94.*

5079 (loja 1). RICARDO ALBUQUER-
QUE — Melo, Est. Nazaró 390. RO-
CHA MIRANDA - São Josc, Estr
Barro Vermelho 1238. SANTA CRUZ— Barroso, Álvaro Alberto 439; Scpc-
tiba, Praia Sepnliba 650-A. SAOCRISTÓVÃO - Farmácia Sáo Cristo-

DESPACHOS EM FALÊNCIAS ECONCORDATAS - CASA LOUREI-RO EXPORTADORA LTDA- Nosautos desta falência, o juiz da 2.' Va-ra Cível, mandou intimar o sindico acumprir o despacho de fls. 372, jobpena de destituição.

BRINQUEDOS BANDEIRANTES S
vão 506; Universitária. Bela miviS,áZt Imp^a&VrdenSndoWhl:

,,8.540:00, CORDOVIL - Lis. Maior Conrado! fosV^S ^^^rS^Sí^^^^ J' T»™«
295.400,00 3?4- DEL CASTILHO - N. S. das Vi-'CO XAVIER - Pinto. 21 de Maio 423 ton<-°'dala.

m.!Í.'L Aa A",,omó.vcl, c,lub 2297::TIJUCA - Farmácia Tijuca, Uruguai RIBEIRO & FALKENBACH LTDAMarlenc, Av. Automóvel Club. bloco 3 7-A; Lima. Conde Bonfim 740-A- — n fiil» HiT o» wV.. 5< t hLD.A-
B-l ENGENHO DE DENTRO - Pre- Ramos. Conde Bonflní, 

"55-B; 
UruI ouv?r - *-' '' V?'" CM' mand°U

dileta. Pernambuco 568-A: Monsenhor guai, Barão Mesquita 590;
concordatârio

SAO PAULO

As fraudes na exportação de café
VAO SER PEDIDAS PROVIDÊNCIAS AO GOVERNO
(Asp.). A propósito ¦ ranaguá e do R

GOVERNADOR - Novo Mundo. Av1'aranapuã 162. INHAÚMA - Farmácia Inhaúma, Álvaro Miranda 451; Venancio. Av. João Ribeiro 61- Alme
denúncias constantes 

"de"frâüd7s"" 
rTa ^'^l^n^1^,^ ^lISS0"» C^^« ^SmWcM ^*- ** ^° Ribelr° ^i Prlnci

Sn«?? Dl- 'Ticiilli.-i 485-E. ENGENHO' Barão dc Mesquita 
~ÍÕ3o"Bon. 

Pastor! 
n0'

NOVO — Bom Retiro. Barão Bom F!c- Desembargador Isldro 21 TODOS OS1 Z OIIvvinA bpa7 n t.,i
celos.Mariz e Barros 470. GRAJAu cio 592. VICENTE DE CARVALHO - negou a concordata requeria
rJ.t.Íb-a.1Í,!1a.JÍnb:"a»a 3-A. ILHA DO Santa Rita, Est. Vicente Carvalho "ín 134. cquei.ti

comissá-

io de Janeiro podem te. com o café tipo"  no Rio
3-18,00.própria lavoura pau

volvimento Econômico de que foi Arm:'" 18 - 
"luzo ' 

BrYsíí"'- 
"nkc"'^ 

qüéle órkàV^echí^^rsMuln.è6. 
"" Ç°, mMS- elevado- O que pretendemos , íi," ?,or'0 de Sa'nos- ? «scalização

concedido o empréstimo cie 113 ml- guind. impor" Rio Guadiana - nac "Já tenho conhecimento « 1 -,l. A°l;scem c ° aP«" do governo pau- 1 f^/ if«08 Jeg*clos sá P"dem ser
lhões c 210 mil cruzeiros, destinado'! guind import 

uaalana nac" 
tD grande Quantidade dr VnuArílll •"-' "a prcssAo c0,,,ra ° governo da f,^ ?1 a base,das lel? vigentes, exph-

ao reaparelliamento do porto de San- cm -urso decorrentes de £ « ^ u°' no sentido dc ql,c seJa «tabe- L:ar"^°n"^„,;°,'tanto ° lVal?r núm"° tif
tos-, cr,i. ,/,. _.__„ r,,-.„-„,_i_.- ..... .,., °"L,.™°"m. "0_"i"lcf. "A .^""^."'da Para o porto dc Santos uma 5íw™dontes ,à ewortaçi.o nos outrosque igualdade clc tratamento no embar- p",lo>- lue oferecem vantagens.

quc do IBC". . Oobjctivo da Associação Comercial

JAYME &• KALLER — O Juiz da9.1 Vaia Civel nomeou os credores
I.A.P. Industriários e Ind. Reunidas
Sofá Cama Drago, para informarem

Cni.s- cie Seio
I - Sanlaro.a -

23 - Clarion -
port.: Arm. 24

+ Anuncia-se ck- Haia. que a sr. S. IV,
A. Ouslc-ii. secretário do Instituto La-
tino Americano, fará brevemente uma'2 guind. importvisita a "stc continente, como emis- 30 - Guarapc -
sário dc vinte empresas manufaturei- porl.ra.s holandesas, para investigar as pos-sibilidadcs comerciais dos países la
tino-americanos.

Cri^tôv
import.

nac-.. 2 guind. im-
- Guaratan - nac.

.; P. Minério - Ro-
nac, 4 guind. im-

OPORTUNIDADES
COMERCIAIS

P. Madeiras
guind. import.; Í7"

"Desejam importai* do Brasil as
seguintes firmas suíças;

CAFÉ' — Rin.cnsbei-.-_ci- & Co.
Gerechtigkeitg. 6 P.O. Box

Zut-ich 39.¦ - ABT — Tucrler & Cie. S. A.
•-'Aeschengraben 20 — Basol.

Centram S. A. — Gemein.les-
trasse 26 — urich 7/32,

Walter Moyer — Lowenslrasse /ntes ci
17 — Zuricll 1. dnndo

Schaad & Cie. s. A. — Spa- "-11- -
lenberg 2 — Basel.

¦' Hildenbrand Fratelli — Via
Canova I — Lugano.

CACAU E DERIVADOS: —
Chocolat-Biscuits —Peter Ag. —
Seestei*. 71 — Oberriden — ZH.

CEMTRAM S. A.' — Gemein-
denstrasse 26 — Zurich 7/32.

Ernest Walburger — Im. Exp.
Case Postale 15 — Vcvcv.

S.A. Chocolat Toblct- — Lan-
gasse — Berna.' ALGODÃO — Volkart Bi-o-
thers — Winterthur.

Societé Anonyme Trudel —
Fraumunsterstr. 13 — Zurich

MANERA & Cie. — Rue de
Geneve 5 — Lausannc.

Cais do Caju —
Arary - nac. 2
Diaz - nac. 1 g. import.: Arm. 31— Rio Grande - ital., 2 guind. im-
port.; Este - nac. 3 guind. import.;
Arm. 32 - Laguna - nac. 2 guindimport.: Ipiranga - nac. 1 g. im

em curso, decorrentes de
'.- Arm. 22 constatados por fiscais do IBC,
triro; Arm. atuam em Sanlos."

Eipbora reconheça o sr. Paulo Guz-?o cine a fraude prejudica os interés-
nes econômicos do pais. vai contor-
nar a situação e não adotará medida
quc possa influir no volume de ex-
portação do café, mesmo que seia
para moralizar a questão.Estiveram na Secretaria da Agri-

ra, a fim de coníeienciar com o
sr. Lincoln Feliciano, sòbrc proble-mas de exportação do café pelo portode Santos, membros da Associação

; Comercial Santista. A par do assunto,

A vista da falha fiscalização nos
portos do Rio e do Paranaguá, os ex-
portadores dc café ludibriam os ór-

de Santos, que conta já com o promr-tido apoio dos secretários da Fazendae da Agricultura, c a instituição do
gáos controladores e embarca,,.'" üm flTlmâ m__HM. 

° ^'v q_'C SÍg,1i-

S»HHH_S_:#Sl£s3S=

z da
falência,
a a fls. 709. "'

VILA ISABEL - Rio de Janeiro, Av.2(1 de Setembro 236: Sete, Pr. Barão
de Drumond 29; Avenida, Av. 2B Se-
lembro 21-A.

, ,, ,. .,.  | NA ZONA SUL - BOTAFOGOpai, D. Emiha 200-A. IRAJA - He- Canadá, Marquês Abrantes 110; Mou-!» crédito cl" sindico.'
ra, Voluntários da Pátria 224; Mou-í
risco, Passagem 149-A; Santo Inácio. AÇÕES EXECUTIVAS PROPOSTASSuo Clemente 21; São Luiz. Real — Autor — I.A.P. Industriárioi —

MANAUS in u,»i a ™ad Grandeza 313 e 196-A. CATETE - R™ - Helena Figner — crS 
sZr—hrn .;AnC?í'. ''f Bento Lisboa 92; Santa Terezinha, Ca- 90.482,00. 1*' V- F- Pública-
f. -rn. J.,T.n PiÇ° Úr\ fl"'° de.lctc 230; Cruz Azul, Catete 197 CO-!
i.i_?» / rL 

mm ros- °_, '""""«-IfACABANA - Oásis. Ministro Viv"-1 Autor - Idem _ Réu - Idem Crt
Piai lá vêm d«SS5SÍÇ5Í? . 

* 
T r0S dc CaSlro 72-B; S""1» Helâií a.. ».«.». 2.' V. F. Pública 

m *
piiai ja \cni pagando 40 c 45 pelo rata Rlhoh-n ¦'lfi- «.ilu. iim. mi„,,_.i
quilo do produto. pe!o que a impjcn- Lemos 25-B* iàma'» Tv. B. Autor .-.Idem - Réu - Idem -

CARNE MAIS CARA

sa ironizou a resolução da COAP. 3." V. F. Pública.

guind. im-
nac.

port.: Cacique - nac,
pon.: Arm. 33 - Aliciana
2 guind. import.; Triunfo - nac. 2
guind. import.; Santo Antônio —
nac. 2 guind. import.; Macau --
nac, 2 guinei, import.

Vapores clc caboíapcm -- cipiiurclciii
:lo «tmcnçcío: 8.11. - Aratimbó.

o sr. Lincoln Feliciano acompanhou a
comissão na visita que esta fez ao sr.
Carvalho Pinto, secretário da Fazen
da.

O sr. Geraldo Gomide Peixoto, pre-sidente da Associação Comercial dc
Santos, expôs a questão aos represou-
tantes do governo paulista, tendo di
to. entre outras coisas, o seguinte."O quc está ocorrendo com a ex-
portação do café. cm Santos, deve-se

fatores

Saque único para todos
os portos exportadores

(Asp.l — A falta de cun

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

Sentença Estrangeira
n.° 1.525

,.rf™íí,T,?S , lASP-,'~AI>"a de cum-,Processa-se. por érse motivo nc-i,

g^rsr £ ^/t bis? js:rSHr'
pequena ccibotn»cin - opuar. a fatores políticos, que interferem nõilevam 2f."»''nllV%,..S"!!!íx, B»»»* }">«««. e reclamando um tratamento'atracação: 5.1. - Nora; IBC. Em razão das diferenças de re- mos cafés sío ímí«Si_,A,Uê'".mes- L"""1 pa" todos cs P°«os. fazendo-"— --—¦ Bé^^m^MÊ^rlÂB'

EDITAL DE CITAÇÃO, com
o prazo de quarenta e cinco

. Av. Copa-
cabana 245-C; Aster, Av, Almirante CrS 00.482.00.
Gonçalves 15-A; Tabajara. Siqueira .
Campos 115. GÁVEA - Jardim Bo-! Al|tor — I.A.P. Marítimos — Réu
lanico, Jardim Botânico 12: União. Pr !_ s- p- Ribeiro _ 1.379.850,50 4."
Sanlos Dumont 112. IPANEMA - Pi-!v- Fazenda. l.o Oficio.
taluga, Visconde Pirajá .38; N. S. dal .
Paz, Maria Quitéria 65. LARANJEl-i Autor — Henrique Clemente Ro-
RAS - Luso-Brasileira, Laranjeira, drigues - Réu - Dccalcomanla Atlas
384. LEBLON - Lagoa, Av. Bartolo-!Uda- - Cr5 5°-W>0,00. 9.» Vara Cível.
meu Mitre 642: Vitória Regia, Av.'
Ataulfo Paiva 722-A.

CONGRESSO NACIONAL
DE HOTELEIROS

RETIFICAÇÃO - Por equívoco, pu-blicamos na edição do dia 8 do cor-rente a propositura da ação executiva
em que figura como autor a íirm»Irmãos Barbastefano Ltda. e Réu,Fernando Rocha Lassance quando, narealidade, retificamos a dita notícia— ipara a seguinte: Autora. Irmãos Bar-

OSlbastcfano Ltda. — Rc. Companhia

Levantamento da produção de torta

ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS

,0 ministro da Fazenda auto-
.rizou o Banco Mercantil e In-
dustrial do Paraná S. A. a ins-
talar agência em Cascavel, Arau-
caria, Campo Largo, Cianorte,
Tomazina e Maringá. Estado do
Paraná e Apiai, Capão Bonito o
Itapeva, Estado dc SSo Paulo; e
escritório em Campo Tenente,
Estado do Paraná, dc acordo com'
os pareceres da Superintendén-
cia da Moeda e do Credito. Di-
retoria das Rendas Internas e
Diretoria Geral da Fazenda.

S. PAULO. (Asp.l. Conforme de- Superintendência continuam
liberação do novo superintendente
do Serviço dc Tortas e Farelos da
Secretaria da Agricultura, sr. Pedro
Arinos da Cunha, será feito comple-

] to levantamento das possibilidades da
atual produção dc torta dc caroço
c'r algodão para atender a pecuária.
cujas cuias já se acham esgotadas.

Falando aos diretores do Sindicato
da Indústria de Rações Balanceadas.!
o s-, Arinos da Cunha esclareceu ser

j intenção da Superintendência solu-!
|Cionar o mal-entendido criado entre
: o sindicato e a Secretaria de Agri-
cultura, quanto a distribuição dc tor-
ta, pois (o Sindicato acusara a Secrc-

oos Unidos. Enquanto Isso acontecelio Rio de Janeiro, em Santos é exer-Itiao o maior rigor nas liberações e! nos registros, ao passo que se nega ocrédito bancário amplamente prom,.-ser-udo por meio do financiamento peloem grande número. Por outro lado, Banc0 d° Brasil. Essa situaçSo e a• _. onda de boatos dela derorrpnfAc oíuos pecuaristas mostram-se insatls- dos ás Incertezas do momento Soli-feito., com o nao atendimento dos tica nacional, criam atmosfera favopedidos c, alguns, chegaram a amea- «vcl aos especuladores, que em pon- Braniff
çav de suspender a entrega de leite t0 n\als àc >'ma semana conseguiram [Cruzeiro do Sule outros produtos se não receberem. Sl™", 'i1,1"'0, d°s preços de café 110 'Ibéria

táncia. igualar praticamente o rie Saii-tos no volume dos embarques.

AGÊNCIAS AÉREAS
Aerovias Brasil i.
«X. f~>  **-i Aéreo Geral

lAlitalia . .
Air Francc

•4300
22-6792!
43-977?i
42-88:_i.!

CURITIBA, 'Asp.).
Prosseguem, animadamente, 
trabalhos do VIII Congresso Na- Cervejaria Cayrii — DébitoTcr?

(45) dias, extraído a reque- cional de Hoteleiros, que loi so- 30-000-00-

rimento de D. MARIA DE^^a^^nesta capital, asta lUUClOnandO, do Rocha Lassance — Débito- CrS
LOURDES PINTO oara ,.i-|tambcm- a Exposição Hoteleira. .80.000,00.' organizada na "Casa do Estudante 
tação de seu ex-marido LU- Paranaense", onde se realizam

todas as sessões do conclave.
DOVICO PINTO, por todo Entre as teses apresentadas, já nniicnnui r i>inni.T>nnn.
4 A .. - . . foi aprovada pela Comissão de COMERCIAL E MPORTADORAteor da petição abaixo trans- Turismo a que foi proposta pelo . .... « , 1 

u",nuunf"
sindicato de Hotéis e similares!AsseuiDleia Geral Extraordinária
do Rio de Janeiro, sugerindo aos! Ficam convidados os senhores aci0.ot-gaos governamentais a regula- I nistas a se reunirem, em ASSEM-mentação do jogo como recurso I blêia geral extraordinária.
ideal para intensificação do tu-làsr10 horas do dia 23 dc novembro dt
rismo interno no país. De acôr- } , •-"** sede social ° Rua da Consti-'""*'" "" c'r ~ '¦¦*¦ -'- •¦¦•¦¦-- os se-

S. A, ARMANDO BUSSETI

crita e para os fins nela de-

clarados:

a torta de algodáo.

OS NEGÓCIOS DE CAFÉ EM SANTOS

taria de Agricultura de ter feito a
distribuição de torta de maneira a fa-
vorecer a pecuária I.
c,uc seria verificado se a liberação
dos 60-r da produção de torta, des-
tinados à pecuária, por portaria da
COAP. foi feito antes da liberação
dos 25'; destinados, pela mesma por-lana. às indústrias cie rações baian-
ceadas, sem o que não haveria mo-
tivo para o protesto des industriais.

Embora a liberação de torta pais
a pecuária

Noticia-se de Santos que os pre-1 situação tendejuízos sofridos pela praça cafeeV!além dos notU-matèlS^^l,. Pn«' V?"}?'s"*™"1  Iil026em face^ segundo frisam, do trata- saram a adquiria o afé c^Ômdo !«.ú. ..W,::.  
' "™

mento desigual dado àquele porto pelo porto do Rio de lan,,v iVa"g - .  
11'Ulem relação aos demais, quc vôm sen- 

"procede"Vlâ 
Paulo ^"sV^t Sca/dinavián Airlines'Svsicm 31 S

tendo adiantado «0 beneficiados. Diante do que vem alemães também estão sendo eonvi !3W1Esa,r  ... 23-1950sucedendo, os exportadores de São dados a comprar em outros portos ouePaulo não podem trabalhar, avolu- _ acentua-se -
mando-se o estoque de café e venti-1 ]a
cando-sc acentuadas baixas nas cota
ções

O DOUTOR MARIO GUIMARÃES,
32-22,-iã MINISTRO DO SUPREMO TRIBU-

_:'-_.01 e 22-580. NAL FEDERAL. DA REPÚBLICA
ESTADOS UNIDOS DO BRA-

32-òllíl SIL. ETC. e. Relator cio pedido de
22-77711; homologação dc Sentença estrangeira
Ü2-80V0,número mil quinhentos c v.nte e cin-
42-361!|co (n°. 1.5251. dos Estados Unidos cia
52-4353iAmérica do Norte. FAZ SABER aos , ,32-5195'qnc o presente edital virem, 011 clêle perturbe o labor cotidiano
52-5741' conhecimento tiverem, especialmente

agravar-se. pois ISantos Dumont';:  4?Rn9fiía L<JDOVICO pinto, quc fei dirigi-
mericanos, quc pas-'|s- A. S .'._'..'.'."" _í_°".!da a ês,e Supremo Tribunal Federal

rmor.?f™ 
l°tM- '"l"»"'0 no mercado Vasp . .y..y..y. 

n ' 
V7^, D0Snorte-americano sc mantém em alta. Nacional  3 '

Panair
Pan American 
Real
K. L. '.'.777.7.
Lóide actco 

i Linhas Aéreas Paulistas
.N- A. B

do com a sugestão, o jogo reg'u- j^°e6n;^'ntaosí:lm 
de tratar

a) Deliheração sóbre a proposta da,.._...__.. Capital
amentado seria oferecido ao tu

rista como complemento dos .Diretoria para alimento" dei
atrativos naturais, e sua explora-1social:
ção só seria permitida nas estân- hl Alterações estatutárias;
cias de veraneio ou em locais em í\JT/tTZlCT^ u _¦rnip n sou fnnn;«_..,™_.„)_. ..- Rl° "e Janeiro. !) rie novembro dcque o seu funcionamento nao 1955 _ (a) Dr. Mário settlml - Di-

rctor-gereiitc. (27241

petição que se segue:

mf

Recorda-se quc. em 15 dia
ofcrlas foram depreciadas em

c-ic-ia "isDensa ns nerii dp 50 crU7-ei'''» Por 10 quilos,<i,, pccua.i_,r^ebi£5 '^ 
t™!^ ^^M. •£

Papel
lado. — "Exmo. Senhor Doutor Mi-1
nistro Presidente do Supremo Tribu-
nal Federal. MARIA DE LOURDES;
PINTO, brasileira, divorciada, avxi-j
liar contratada do Consulado cio Bra.j
sil em Houston, Texas, Estados Uni-
dos da América do Norte, residente
em Houston, Texas, à rua Crawford,
n°. 401 (número quatrocentos e umi,'
por seu procurador e advogado abai-1
xo, vem apresentar os documentos
que comprovam a decretação do seu

ceia rir _. _¦.,,_,•,.._ .„,_.„. "  '" .J'«-"""u. pelo Banco do Bra-'d'vórcio digo: decretação do divórcio
Pue tllrl ÍT*trtmtTj"ui?o VrtT^l l**^?* «Sento no!,«? «» -«-J- ^ov'ço_Plnto, pe-

possuem o singu-
privilégio de pagar mais em cru-

, , zclro ' vender por menos dólares quetanto no disponível quanto nas os exportadores de Santos e ainda ga-
iXm!." 

cspeculativas' a° 1«« se "ham dinheiro, o que parece um PainiuiiiiH. __._.*!*..* 11

OS DEPÓSITOS DO BANCO
FINANCIAL

racloxo BELO HORIZONTE. 10 (M )
A.ribut-se a atuai situação ao fatoJÜ Sm^805' 

a-ParUl' C'° dÍR

Em dezembro a IV Conferência Rural
Brasileira

Reforma agrária. Banco Rural, Serviços Sociais e
outros temas 110 certame de Fortaleza — Quatro

Grupos de Trabalho

Revelam ainda as noticias

^

Banco Financial da Produção <; ila -,us,i|,a Americana, c requerer que
A em rooir_.« a. ii ,,-j - ' ,;!mediante previa distnt

rrido asiyi ?"? T/ême de liquidação, ateir(;ferida sentença

IXTERA>IEK1CAí\A
DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

Rio de Janeiro - Av. Rio Branco. 81 - 4.° and. - Tel. 23-5880

 Se V. é l|m jnVPgtMnr cvriorionto
Se V. está sempre procurando informações sobre títulos...

Se V. tem interesse em conhecer o valor relativo de alguns titulos...

MtHâ
a INTERAMERICANA lhe oferece a oportunidade de receber a
primeira e completa análise comparativa de titulos selecionados,
em cotação nas Bolsas de Valores do Rio e de São Paulo.

cm
a comparação também do valor patrimonial, dos dividendos, doi
lucros e de outros dados extraídos das últimas estatísticas, publi-
cadas até 31 de agosto de 1955.

está a seu dispor, sem despesa. Visite-nos ou envie-nos o cupão
anexo, devidamente preenchido, com a máxima brevidade, pois os
pedidos serão atendidos por ordem de recebimento c de acôrdo
com as disponibilidades.

à

^--^^ o

uma situação estatística diferente (^7 IV ,¦ -7Çac
atual, pois não haviam ocorrido aslA'! e™ 

^S1™ de liquidação,
fortes geadas do Paraná e fora, tam-0 . , 

de cem mi1 cruzeiros. De
bem planejado de acôrdo com a pro-!aco™° com as informações divul-
jetada' reforma cambial, ainda não ga"as Pel° sr- Euclides Ceolin de

; efetivada. Como solução, aponta-se alSouza> liquidante do referido es-¦necessidade de um financiamento da , tabelecimento,

Será realizada em Fortaleza, dc 4
a 10 do més vindouro, a IV Confe-
rência Rural Brasileira, a cargo da ¦

OBJETIVOS

A próxima conferência terá o» «e-
prévia distribuição seja a Federação das Associações Rurais dn guintes objetivos: ai reexame do pen-

homologada pelo; Ceará e sob o patrocínio da Confe- samento da classe rural cm face da
Egrégio Tribunal, para os efeitos pei-| deração Rural Brasileira. projetada reforma agrária do p?:s;
S.lePa^^ra^i,rpe^l'eí/a^^a^o *> certame as fe- b> estudo c fixação de conclusões em
bens. e proteção aos filhos do casal, deraçoes. as associações filiadas torno de anteprojetos dc lei sobre t

,—Valor: CrS 20.000,00 (vinte mil cru-' seus sócios, cooperativas agrícolas criação de un, Banco Rural, regula-
safra 55/56 ,_»-.«,„ t,,..  

"""rl=t, 
..í„"-s«"' _ur daquela Uelros). - P. Deferimento. — Rio dc! outras entidades especialmente convi- |me'"o para o Serviço Social Ruralsaíra 00/06 em nossas bases, para o data estarão em poder do Banco;Janeiro, 29 (vinte e nove) de agosto dadas.imeciata mterven- do Brasil as relações para paga- de 1955 (mil novecentos e cinqüenta

as mento do$ depósito? até O referido e c'nco)- — (ai Carlos Ferreira cie
nue se solicita

| ção do Governo do Estado
autoridades federais.

junto
limite. -Almeida — Advogado, inscrição 2.279

A primeira conferência leve lugar
nesta capital, a segunda em Curitiba

Cresce a importação de combustíveis
líquidos

e a terceira em São Paulo.(dois mil duzentos e setenta e novel".
DESPACHO: "A., à distribuição.
Rio, 31 (trinta e um) — 8 lagóstoi
1955 (mil novecentos c cinqüenta

e cinco). — (ai Linhares". — E, ten-
do sido distribuídos os autos ao Exce-
lentíssimo Senhor Ministro Sampaio
Co6ta, então meu substituto, subindo .,
os autos àquele Ministro, exarou às ^íi*1"^' os s,ünoí; proprietários

|fls. 21 (folhas vinte
|cho que se segue: "Cite

ni"|da lel. Rio de Janeiro, 6 (seis) —

CLUBE CAMPESTRE
DE NOGUEIRA

Ficam convidados, na forma

i Taxa dc Assoclatlvismo; e e) apre-
! ciação de questões gerais ou regio-
nais de notória significação.

Para tratar desses problemas ha-
verá quatro Grupos de Trabalho: 1.°)
Reforma Agrária; 2."l Serviços So-

, ciais e Taxa de Associativismo; 3.»)
Reforma Bancária e Credito '.Rural;
e 4.°) Assuntos gerais.

dos,
do I COMISSÕES

umi o de.di- Clube Ca|npestre de Nogueira para a .
e-se na forn 1! rcl,miiio extraordinária do Conselho' .A .
Vi . ¦,rmn! Deliberativo a realizar-se nn dia 27 I ,ê"cl

.Nao na- uri n

SANTOS ía,„\ n i- Icho oue se segue- "ateie' na 
"formal r0U,Fa° extraordinária do Conselho1 ," Comissão de Honra da Confe-

a n™««. _ í P , Conhnualdeste ano, registrou o porto ni- 5 ld » o de tint _ b 
"y°rma Deliberativo a realizar-se no dia 271'«»c'a • integrada por altas perto-

ÍXnl 
* Se 

^ -m°il0 SUrpre- veis reco-des em comparação aoMsetembro 91 - 1955 (mil novecentol d? n°vemh™ t»™™, às 10 horas, na | "alidades, entre as quais o presidên-
i"ei iQuXs0nefnÇannHe T^ i ÚltÍ^0S M°S- Em 31 ** °K° 

'e 
eiiT^nta^eTlnco). ISS^1,^ ^^ a Proposta te da República, o ministro da Agri-

- aernfn mfilP 'reglstrou-se movimentação de Costa". - Em virtude deste despa- da Dlreto"a ào lançamento de um,Cultura c outros representantes rio;°- - --"!l o aumentada com'carga num total rip 7 87fi.(iRn tn-'cbo. fica citado o senhor LUDnvir-n:cinnr--iiõiie cneo cru para'peladas, contra 6.749.2fil em '"'«iu. com o prazo dc quarenta cde petróleo. Ai): igual periodo do ano oassid*. i0"100 dias. Ptirn, no decorrer do rie-
passo que aumenta a entrada dos|Veriíica-se, assim umi diferen- c6ndl0 lcga1' riepois de rincl° " |,raí!°iiqiiiaos a granel, apresenta o ça de mais de um milhão de to- acima íixado' aP*'f,sclltí"'. querendo,
porto uma diminuição de carga neladas a- mai' oara mV òm os eml)al'i*os i»e tlvc'' •' homologa-
geral, emjcon_seqüência das res- relação an último ano. çac dn Sc,,,on<*'n P.r«>ícl''da pelo Tri

itos
~ ic-CL-UIlllflIlC.' ns refinarias

itrições decorrentes da poliliricambial.
bunal Regional do Município dc Har

, IGUALDADE DE TRATAMENTO" j% ^^'í^ut itraia um total de 683.959 tone-, SANTOS, (Asp) A diretoria ria matrimoniais existentes entre a Rc-
wIUsÍm/' 'lqUÍd0S a g^- Associação Comercial de Santos ten- ku°Icnte' MAHIA DE L0URDES PIN*
ne] 146.480 de carga geral, com- do à frente o seu presidente sr ri lT0 c ° ora «ecutado, ludovico

sacak^lin^8^: 
™^n™* I ''a'd" Gomide Melo Pe^oto', 

"s^u ,PINT0' ~ 0u,ros!,m- "ra' também'

como 00 Judiciário,
vendo número legal, fica desde já I dp LeSislativ°. das classes produtoras
marcada para às 10.30 horas do me,- j 

C d° EPist'°Pado.
mo dia. a 2' convocação, com qual Compõem a Comissão Executiva o
quer número. presidente c demais dirigcntei da

Petrópolis, 5 dc novembro dc 1055

1 granel.
O movimento do mês de'out-1

jbro findo registra mais

Lincoln Feliciano. secrc-
tário da Agricultura, a fim dc so-licitar a interferência do governo do
Eítario no sentido de sc conseguir a

o referido executado, citado, para
acompanhar os demais termos do pro-
cesso, até final execução. E ciente de
que as audiências dêsic Supremo Tri-
bunal se realizam às quartas-feiras clc
cada semana, às quinze hora.., no pri-
melro (l.o) andar deste edlficio. si-
tuado à Avenida Hio Branco, duzentos

, c quarenta e um 1241), no Rio dc Ja-
,.- , .Sl,cuaç;'0 atua1' «luelnclro - Brasil. E. para constar,pono cie Santos em condi-'mandei extrair o presente edital delníel'ioridade cm relação ao citação, que será afixado nn lugar ciomeses Rio rie Janeiro e Paranaguá. costume, publicado no "Diário da Jus

tiça" c pela irrtprensn local, para co-
nheclnjeiito do executado. LUDOVI-
CO PINTO. — Dado o extraído nesta
Secretaria do Supremo Tribuna] Fe-
deral, aos dezesseis (1G| dias do més

presidente e demais
Confederação Rural Brasileira. Ha,
ainda, a Comissão Organizadora _.- ia, Oscar Saraiva. Presidente do - Comissão Social, a Secretaria Exe-Conselho Deliberativo. jcutiva, o Comitê de Imprensa

(3942) I missões Especiais.
¦ Co-

Reaparelhamento do porto de Santos
, , .- —. um índi. igualdade de tratamento na amicaçãoCC aa elevação da tonelagem nês- do regulamento de embarque de café

,.!,._?ort°. .novquanto atingiram a Alegaram os visitantes qlle a medidacarga e descarga a 8fifi.9..9 to- virá eliminarneladas. dns quais 685.959 dn im- coloca c
portação e 172.564 de exportação-'çôes deAssim nes primeiros dez. meses Rio de „«,„¦,:„ f r.,.-,n._gUiS

esn lâor - ú ° Sovemador de planos de reaparelhamento d0 postoSao Paulo, recebeu comunicação do ao seu gabinete para exame, com su-sr. Glycoii de Paiva, diretor do Ban- gestões para o seu aparelhamento doCO de Desenvolvimento Econômico,! posto ao seu gabinete para examecl. que a instituição resolveu conceder com ^gestões para o seu aparelha-'240 mento e apressamento das melhorias
liara as atividades que ali se desen-

a importância dc 113 milhões
mil cruzeiros a0 Estado para o fim
específico dc reaparelhar o porto de volvem.
Sanlos. O governador do Estado, em I
face da notícia, solicitou o envio riosi 

A situação da atual safra de cacau
AUMENTO DO PÃO ARTIGOS n0E NATAL

T£3

Investimentos S. A.

I SALVADOR, 3. (Asp). Informa o fia 55-50. Todavia
Boletim mensal da Comissão do Comercio de Cacau da Bahia, que "ape-[até csra data. Isto é, o já efetivamen

MANAUS, 10. (Asp.). Atendendo á -RvriFP in ,a , asolicitação dos panificadores. .. COAP "*•"-"*" I0- (Asp.l. A exemplo do
de setembro clc 1955 (mil novecentos] concedeu aumento para o preço rio 7lu<: ^7 cm a"os anteriores, a COAP

|e cinqüenta e cinco). Eu. EVALDO P''"1- Que será vendido a 12 cruzeiros instalará, nesta capital uma grandeconsiderarmos HENRIQUE MAGALHÃES DE AL- ° quilo a domicilio, e a 11 cruzei- loja para venda dc brinquedos e ar-ciur .. ciu.iniiilade de cacau vcndivcl MEIDA. Oficia], extraí o presente edi- ros no balcão, I figos próprios das festas dc Natal

I00m* i

I jm*mmmmmmmmmsam*m*mi^

Inleramericana de Financiamento «
Caixa Postal 967 - Rio de Janeiro

Queiram remeter-me, sem compromisso, um exemplar do
seu prospelo 

"ANÁLISE COMPARATIVA" sobre as 65
grandes emissões de ações no Brasil.

Home

Rua

Cldadi . Estado

|sar rie ficar mais ou menos resolvida
a questão da modificação cambial o

I mercado interno não sc refez ainda
[dos efeitos da espera do beneficio
que resultaria da projetada reformaOs preços que sao pagos estão acimacio_ valor real rio mercado, continua315 cruzeiros num mercado que vale, aproximadamente 300 cinzeiros ou

j menos. Alguns pequenos negócios fci--tos para mercados mais difíceis a ore-
I ços ligeiramente melhores que o co-mum não .justificariam compras apreços mais elevados, ou indicação deidéias mais altas, impedindo que se
possa operar com mais desafogo. Asnoticias que tem chegado ao nosso
conhecimento, relativamente ao pos-slvel volume ria safra propriamentedita. não s5o bastante contraditórias
o que dificulta estabelecer uma esti-mativa segura quanto ao total da sa-

tal de citação. Eu, ANTÔNIO SAVIO
DE PAULA. Diretor de Serviço, o!
conferi. E eu. JAYME PINHEIRO DEi
ANDRADE. Diretor Geral, o subscre-1
vo. — *** Assinado: MARIO GUI-
MARAES, Ministro Relator. — Esta-
va devidamente selado. — Confere jcom o edital, para aqui bem e fiel-
mente trasladado, para o qual me re-!

|porto e ciou fé. — Secretária do Su-j
cos de cacau para serem vendidos ãté jPrerno Tribunal Federal, aos 19 Ide. I
o fim dc abril de 19515, on seja, cer- zenove) dias do més rie setembro dei
ca de 100.010 sacos por mês, qúantl- f 195S (mil novcnlns e cinqüenta c cin-1
dade que não parece oferecer inf)u-|co). — Eu, EVALDO HENRIQUE,
éncia decisiva quanto ao curso dctMAGALHAES DE ALMEIDA, Oficial, 1
mercado. extrai o presente traslado. Eu, .IOAO

te ambarcado c o em estoque, exce-de de 1.500,000 sacos pode-se caleu-lar que ainda entrem até o fim do
período agrícola cèrca de lOO.oou sa-cos. Se tal acontecer, a quantidade
global da safra será dc. aproximada-
mente, 2.20O.OO0 dc sacos. Tendo em
vista que as vendas efetuadas ati estadata montam a 1.60Ü.00U rie saco:, vi-
mos que restam apenas uns 6011.000 sa

Caberá, pois, aos cacaus africanos,
o trabalho de comandar o curso dos
preços no futuro próximo, uma vez
que vão dispor de mal» de trés mi-
Ihóes de sacos para negociar".

DE BAHROS, Diretor de Serviço,
conferi. E eu, -IAYME PINHEIRO DE
ANDRADE, Diretor Geral, o subscre-,
vo e assino. — JAYME PINHEIRO
DE ANDRADE, Diretor Geral.

(48131)'

CONDOMÍNIO DO "EDIFÍCIO MARÂ"
CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital são convidados todos os senhores condôminosdo EDIFÍCIO ..IARA, silo á Rua "A" na continuação da Rua EduardoGuinle, em Botafogo, para tomarem parte numa assembléia gerala realizar-se às 17 horas cln dia 18 clc novembro corrente à AvenidaRin nr?neo n. 1SI - 13.o ami..r, sala 1303 para, nos termos da condiçãoPRIMEIRA cln Regulamento Provisório e cia Cláusula NONA das escri-turas dc promessa dc vencia dos apartamentos, resolverem sóbre oseguinte:
a) — F.leger o Síndico quc administrará o Condomínio:
b) — Aprovar ou reformar o Regiilamcntn Provisório;
e) — Assuntos dc interesse geral,
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1955.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRADORA E IMOBILIÁRIA I.TDA
(a) J. L. FROES ARANTES

(53974)

¦^^^mmmmmmí
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'» !•* Caderno CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1958

VIDA COMERCIAL
CAMBIO

Rádios e Geladeiras
Ontem, èsse mercado funcionou cal-

mo, tendo o Banco do Brasil oficia-
lizado as seguintes taxas:

Vend. Comp
l-iora  52,6960 51,4080
Dólar  18,82 18,36
Franco suíço  4,4269 4,2831
Franco belga  0,3799 0,3639
Peso uruguaio  4,7827 4,6131
Peso argentino .... —
Franco francês .. .. 0.0538 0,0525
Escudo  0,6607 0,6328
Peso boliviano  0,3137 —
Florim  4,9625 4,8412
Coroa sueca  3,6402 3,5513
Coroa dinamarquesa . 2,7499 2,6310
Coroa tcheco-eslovaca 2,6139 2,55
Marco  4,1900 4,3803

OURO FINO
O Banco do Brasil afixou para

compra do ouro fino, 1.000/1.000, o
preço de CrÇ 20,8176, por grama.

BONIFICAÇÕES
Tabela de Bonificações afixada pelo

Banco do Brasil, de acôrdo com s
Instrução n. 114, da SUMOC:

2» Cat. 3» Cat. 4» Cat
US| 18,70 24,70 31,70
Libra, £. . . 52,360 69,160 88,760
USÇ convênio 17,19 22,95 29,07
Suiça .... 4,3608 5,760 7,3924
França. . . . 0,0491 0,0655 0,0847
Bélgica . . . 0,3406 0,4548 0,5830
Dinamarca. . 2,4661 3,2924 4,2563
Suécia . . . 3,3249 4,4390 5,7388
£, Islândia . 48,132 64,260 83,076

27 Idem CrS 200,00 ,.
18 Idem CrS 500,00 ,,

238 Idem CrS 1.000,00
735 Idem

8 Idem Cr$ 5.000,00.
85 Idem

.Ii_'_!Ül bira- ord 2.200.00130,00 jAços Especiais Itabi

Apli. esiailu.il>:

1ÍI31 pt 3»258 Minas
rle ..

36 São Paulo '
200 Idem, unificadas ..

Apólices Municipais
nistrlio Federal;

117 Emp.
25 Dec.

213 Emp.

Apólices Municipais
dos Estados:

2.000,00 —

145,011

1904 pt  505,00
'•535  168,00
1931  188,00

CAMBIO LIVRE
(Dia 10-11-955J

Cotações do dólar:
Na abertura: Compra Cr? 66.00.

Venda CrÇ 68.00.
No fechamento: Compra CrÇ 68.011

a 68.50, Venda 70.00 a 70.50.
Cotações da libra:

Na abertura: Compra CrÇ 180.00 a
181.00. Venda CrÇ 186.00.

No fechamento: Compra CrÇ 185.00.
Venda CrÇ 190.00.

MERCADO — Irregular.

CÂMBIOS ESTRANGEIROS
NOVA YORK, 10.
Abertura — Nova York sobre: Lon-

dres por £ 2.8012 comp. c 2.8025
vend. Montreal telegr. por Ç 1.0006
comp. e 1.0012 vend. Rio dc Janeiro
por CrS 1.48 comp. e 1.52 vend.]
Buenos Aires por P. 3.94 nom. Mon-!
tevidêu tel. por 1'. 25.00 comp. c!
25.50 vend. Paris tel. por F, 0.2850'
romp. e 0.2862 vend. Berna tel. por
F. 23.33 comp. e 23.34 vend. Esto-
colmo telegr. por Kr. 19.32 comp.
e 19.34 vend. Madrid oficial por P.
2.36. Bílglra telegr. por F. 1.9937
comp. e 1.9962 vend. Amsterdam te-
legr.. por F. 26.23 comp. e 26.26
vend. Lisboa telegr. por Escudo 3.49
comp. c 3.50 vend. Alemanha telegr.
por Mark 23.63 comp. e 23.65 vend.

10 Niterói 5
Pt 210.00

Açóes de Bancos:

750 Hip. Lar Brasileiro, de
CrS 200,00, el todos os
direitos de subsc. das
n/ ações aprov. da As-
sembléia Geral de 29
de março de 1955.. ..

25 Mercantil do Rio de
Janeiro, CrÇ 200,00 ..

Ações de companhias:

1.100,00
1.200,011

26,00
143.00

570,00
570,0(1

1.100,01)

1011,00 _

22 Sul America Terres-
três, Mar. e Acid. Cia.
de Seguros, de CrS
1.000,00 

100 C. Brahma Prcf."cr$
200.00

«0 Idem ',
30 Direitos dn Cia. Cerv."

Brahma fPref.) ..
24 D. S:mtos pt. de CrS
200,00

427 F. e L. Minas Gerais'.
CrS 200,00

149 Harkson Ind. e Coiii."
Kibnn. CrS 200.00, ord.

100 Itatiaia Imp. e Imo-
Ml. CrÇ 1.000.00 .. ..

25 Lojas Americanas c'
dir. a bonif. — CrS
1.000.00

2.172 Lopes Sá Industrial dé
Fumos, de CrS 1.000,00 3.000,00

1.700,00

560,00
570.00

360,00

390,00

146,(10

550,00

500,00

2.400.00

240,00

212,00
203,00

890 Mesbla CrS 200,00.
444 Idem.. ..
300 Idem
500 Idem
100 Nacional de óleo

Llnhaça, CrS 100.00
9 B. Mineira, nom...

150 Idem pt
57 Idem ','

140 Mannesmann. pref.
33 Sid. Nacional .. ,,

Debèntures:

Brahma 9 «ili Cia. C.
155 Idem..

885,00 ra, pref.
800,00 Amo S A„ Indústria

4.4.iO.OO e Comércio 1.180 00 —
4.470,00 A Sonsacüo Modas,

s- 1.320,00 1.230,110
A Exposição Modas,

S- 1.200,00 1.120,110
Admitida Clnem. —

102,00! (pref.)  70,00
170,(10 Brasileira de Energia
380,00 j Elétrica  150,00

Brasileira ae Carbu-
1,0 reto de Cálcio.. ., _

Brasileira de Roupas 1.000,00
Brasileira de Gaz .. _
Brasileira de Fósforos 180.00
Brasileira de Cera-

inica 
Cogema
Carb. Minas de Buliá
Carioca Industrial ..

n,, „„,,„„ Cervejaria Bohemia..
CrÇ 600.00, cerv. Brahma, ord.

Idem, pref
Cervejaria Cairu, ord
Cimento Aratu ,. ..
Cimento do Vale Pa-
raiba

Cimento Paraíso
Dias Garcia Imp.. ord. 1.9ÕÓÍ5Õ
Dias Garcia imp pref. 500,00
Docas da Bahia.. .. —

440,00 Docas de Santos,
nom  213 00

450,00 Idem, port
Expresso Federal. ,, 450,00
Ferro Brasileiro.. ., 400,00
Força e Luz de Ml-

nas Gerais _
Força e Luz do Pa-
raná  111.0o

Fab. Nacional de
Motores  150,00

Força e Luz Alegro
Vendo __

Harkson, Ind e Co-
mercio Kibon, ord,

Idem. pref
Lojas Americanas 10'
bônus)

Lab Moura Brasil!
Otl.i) ;-i.mi!el. ..

Laboratórios Goulart.
Laminaçáo Brasileira

de Ferro
Lopes Sá Ind. de Fu-
mos

Manufatora de Brin-
quedos "Estrela" .. 1.290,00 1.260,00

Mercado Municipal.. 200,0u
Meibla  219.00
.dem, novas  210,00
Varional de Óleo de
Llnhaça  _ 350,00

rfanuf. de Plratlninga 1.280.00 1,180,00
.acionai de Alcnlis . 1.010.00¦anair S.  _
'arafusos Santa Rosa 110,00'neus General, pref. 950.00'autista de Força e
Luz  190.00

Minaria Pet. União,
pref 2.000,00 l.ioo.oo

205,00 ¦ 200,00

CrS
CrS
CrÇ

DISPONÍVEL
SANTOS, 10,

Tipo 4, Estilo Santos .
Tipo 4, Santos, Rindo
Tipo 4, Sem descrlçSo

Posição: calma.
Entradas
Embarques
Existência  2

Snirnni 241 sacas, parn a
Foram retiradas do estoque
cns.

CAFÉ' A TERMO
Contrato B

400,00. Abor,
050,00 Novembro, 1955 . , 379,flu
350,00 Dezembro, 1953 . . ,-179.80I Janeiro, 1956 .... ,179,811

| Março, 1956 .... 383.90Maio, 1956  381,90
!,Junho, 1956  3,11,(10

25.00; Setembro, 1956 . . . 381,90
135,00 VENDAS - Nno houve
100,00 Posição — Xa abertura.
560,00ino fechamento, paralizada
360,00 Contrato C
.100.1,:. Aber,

1.030,00: Novembro, 1955 . . . 113,90
! Dc-.einbro. I9õ.i . . . 406,40

220,00 Janeiro, 1955 .... 405.90
j Março, 1956  4i)_1.40
| Maio, 1956  402.(0
Junho. 1956  401.90
Setembro, 1951! . . . 401,40

Vendas: Não houve.
Posição — Xa abertura, fraca

fechamento, firme.

39il,OO0
355,00
316,50

CACAU
¦RADIO VITROLA • ZENITH - Ven-i
Ido nova. 3 rntaç/ie.. Mudança auto-
matira de 12 discos. 11 válvulas
Tel, 25-8464. 021.1,11 so-

NOVA YORK, 10. I VENDO URGENTE com garantia, uma
Fech [Radio Vitrola c-om radio francês de
29,66 H faixas, alio falante de 12" loca-
30,411'discos Garrard automático, disposi-
3Ü,69|tlvo eletrônico que desliga amorna-
íl.Ofiitleamente radio e toca-dlscos. Mó-
31,35 vel im'--ia em estilo, fino acaba-

Imento. Base de preço CrS
no 20.000.00 Ver na Hua Belíort Roxo,

296, apto. 403 Copacabana.

fech.l NA ABERTURÃ1 Mercado esti' ""¦"'' 
"i

379,00: vel. Baixa dc 5 a1 10 pontos 
aa° eS,â! VENDE-SE 1 rádio "PHILCO". 11;

9.8'' ...- ivalvulas, ondas curtas e longas, CrÇ.'

Dezembro, 1035
833 Março, 1950 .

37.861 Maio, 1956 . .
.433.67__!.lul1io, 1956. ,
Europa Setembro, 1956
863 sa-

Abert
29.60
30.30
10,62
30,88
31,18

TOCA-DISCOS
AUTOMÁTICOS

Usados, Compro e Conserto
VOU A RESIDÊNCIA.

Telefone: 32-4621.

TELEVISÃO RCA 21"

TELE - ACYR
1 VENDAS
! fechamento,

- Na abertura nada;106 contratos.
Conserto de Televisão para o mes

mo dia, rom garantia. Tel.: 42-4:166
INTALAÇÕES DE ANTENAS.

370,80, XO FECHAMENTO
J8.,»0 estável, Alia de 1JH1..IH, pontos parcial.

GÊNEROS
parnlisndo;: tuncioíoTomem ^"^ al"ne"llcio«

1 vlmonto:

Mercado
8 c baixa de 3

com o seguinte mo-

5.500,00. Tei. 27-8189. (03Í.3ÍI 601
ZENITH TRANS OCEANIC 7 faixas,
duas correntes e pilha, em estado de

RADIO-VITROLA R.C.A.
Long-Playing - 3 rotações

| Vcndc-se, ..endn uma console e ou.
, tra conjugada, lons-play, 3 rotações,
som de alta fidelidade, tôdas d. luxo,
modelos 1956. ainda na embalagem
originai, Informações pelo Telefone:143-31.17 - Sr. DOMINGOS.
,' Í9575) 60

USADA — COMPRO
Compro A vista 2 geladeiras, «endo

1 usaria, ainda que tenha vários ano.
tle uso. c 1 nova de boa marca. Fi-19611 «i nesa telefonar para 58-5392 Sr. BAK-
CELOS. (8024) 60

Nova,novo. onda curta', longa. - Vende- |míJ,õrtidg0m 
fia^ntlí>- recentemente

GEIADEIRAS
se. Tratar
43-7085.

Cao. Rogério. —
I2834I

390,00

Fecn Feijío, sacos•113,00 Milho, sacos
103,40 Am», sacos
106,50 Açúcar, sacos

403,20; Banha, cai:., s403,00 Farinha, sau»
403.011
403,50

no

146,00

«5D.II0
160,00

NOVA VORK, 10.
Contrato "S" — Santos

mente — Mole
,...J Abert.190,00 Outubro. 1955 .... 47.75

Março, 1956 , . . . 44.90

,,.., N<>VO CONTRATO B32°.0í>i Maio, 1956  43,00'Julho, 
1956  41,80*¦" Setembro, 1956 .... 40.70

INCENTIVO AOS DEPÓSITOS
NAS CAIXAS ECONÔMICAS

TELEVISÃO CONJUGADA
Elo!o5BaSal^Í21 P°L belissima "Olyitipic" gente' com rádio

locidades som de alta fideli-
dade, 2 alto falantes, nova,
recém chegada da América.
Vende-se 50 mil cruzeiros tel:
45-1264 ou 45-5265.

103992) 60

1.968
500

7.312
100

21.754

controle eletrônico, desll-,
igando totalmente quando termina o™!progrnma. Onze válvulas, varias on-
Idas, pick-up automático eletrônico!
alta fidelidade, 12 discos. Vendo ur-

por preço multo inferior ío1
e tOCadiSEO 3'vp.i£uft0 nq,li no R1°- Rua Barata RI-,t ii.idimiu ,3 ve-, beiro. .108. - Fone 37-5432

^GARANTIA SanÕsÍ

Extrlta- 
j 

infonna 0 ,.New Yor|t Times'1, que
Fech l'm slla convetlÇlo anual, a "Savlngs

48,61.1 B'111^ Assoclation of' the State OI
15,40 N*w York" aconselhou os banqueiros

a dar maior importância à distribui
çào da taxa de dividendo, como e.^

T.V. ZENITH 21 11

TOCA-DISCOS GARRARD. Webster
Emerson, etc., a 2.000 cruzeiros. Mar-
quês, na rua Uruguainna 11. «11, 2."
andar, por cima da sapataria.

(26311 60

1956 — Nova. Recebida Estados Uni-
dos. Preço especial. Facilidade. jVer: Rua México, j

Ol-u.

dc

206,00
207.0C
2oa,o;
200.0

360,0
1.300,01
1.3(10,01
1.365,01

935,00
200,01

1..ao.ee
1.199,00

450,00

3.100,00 2.090,00

<n„nn: VENDAS - Nn abertura, 5.260; nn¦iiiD.oo, 
fechamento, 70.750 saens.

NA ABERTURA
si vel.
pontos

NO FECHAMENTO - Mercado
firme. Alta de 58 a 80 pontos.

43.115¦ tlmuio aos depositantes paia quc mo-jmi4J..I5 vimentem com maior discrição suas;1""1' .comas. Um rios bancos de Nova York va.
está pagando, além dos 2 3/4'

Geladeiras novas e usadas, comi..{garantia e facilidade de paga-'
jmento. Também trocamos e com-l
pramos. Casa Gelofix, rua Car-!lho de Mendonça 24-B Copa-

da cabana — Pôsto 2. Tel. 57-5717.

pínola,

NOVA YORK, 10.
Fechamento — Nova York sobre

Londres telegráfica por £ 2.8012
comp. e 2.8025 vend. Montreal tcl.
por $ 1.0000 comp. e 1.0012 vend.
Itio de Janeiro por CrS 1.47 comp. e
1.51 vend. Montevidéu tcl. por P.
25.62 comp. e 25.87 vend. Buenos
Aires tclesr. por P. Nominal 3.12! Guerra
vend. Paris tcl. por F. 0.2850 comp.| 6 '>,.
e 0.2862 vend Berna, lei. por F Guerra
23.33 comp. e 23.31 vend. Estocol-; 6 ••; '

mo tel, por Kr. 19.32 comp. c 19.34 Tesouro
vend. .Madrld tel por P. 2.36. Bél
glca tcl. por F. 1.9937 comp. c 1.9962
vend. Lisboa, tel. por Escudo 3.49
comp. e 3.50 vend. Amsterdam, te-
legr. por F. 26.24 comp. e 26.26 vend.
Alemanha tel. por Mark 23.62 comp.
p 23.64 vend.

Letras hipotecirias:

20 Bco. Prefeitura. .,

4.130,00
4.200,00

750,00

OFERTAS

Obrlc da União:

CrJ 5 000,00.

Cr$ i 000,00,

Í93o'. 
'7 "''/.'.

Tesouro. 1932. 7 ",..
Tesouro, 1921. 7 %..
Ferroviárias. 8 %. ,,
Tesouro. 1939, 7 fi..

Apol. da UniSo:

Vend.
Cr»

Comp
Cr|

100,00

185,01)

Siderúrgica Nacional.
Sider, Mannesmann.
ord

Idem. preferenciais .
Sudeletro S. A., pref.
[dem. ord
Sid. Belgo Mineira!'.
S.A. Marvin
Usinas Nacionais
White Martins  435,00
Sanson Vasconcellos. 900,00
Temil S. A. - Tecni-

ca de Maquinas pa-

930.00 —
935,00 —
850,00 —

1.200.00
1.360,00

260,00 230.00

taxa habitual para cada deposito, uma| WESTINGHOUSE
Mercado aces-j laxa extra de 1/4% pnrn os depôsl-

Baixa de 5 e alta dc 12 a 35] tos dc prazo mínimo rie 1 nno. Uma
política neste sentido permitiria aos
bancos reter maiores somas em de-
pósltos. Foi proposto, também, abo-
lir da propaganda o caráter de com
petiçSo, pois o que importa -é mos-
trar ao público as vantagens da eco-
nomia

AÇÚCAR

Vendo geladei-
ra moderna de 7 pés, estado de I
nova. CrS 25.000,00. Rua Aristides Es.

43 apto. 204. (27840) 60'

(1695i 60

iS50M
POR MES

CASAdoBARBOZA
. 3 LARGO DO MACHADO 7

Mercado calmo. Preços inalterados
Entradas nadn. Saidas 5.087. Exis
tência 48.374 sacos.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
405,00
387,00
330,00

0 PESO ARGENTINO EM
RELAÇÃO AO OURO

Branco cristal  CrS
Cristal, amarelo  CrS
Mascavinho  Cr$

EM PERNAMBl CO
REXIFF., 10.

Preço - ?or*« qííloi - Usina de „„ 
°„if° 

Z*™^' 
*"' "E1 C'ar'n

primeira, não cotado - Usina rie se- , Aivea> sotrcu Peciue»a des-
gunda. não cotado - Demorara, Crt valorização cm Montevidéu 15 cêntl-
360.00 — Cristal CrS 380.00. j mos em 100 pesos argentinos nas CO-

Entradas — Ontem: 65.235; desde'tações rie compra e 25 cêntlmos nas

GELADEIRA Electrolux ou Servel. a
gaz, querosene ou elétrica, compra
uma em perfeito funcionamento a di-
nheiro. Favor telefonar para 46-4417— WALTER — Serve Pualquer Ta-
manho. (00843) 60

Pintura de Geladeira
A PARTIR DE CrS 700,00

íem kínp_.m«dai 
fabrCa' Apli(amns aparelhos contra Terra-

íefone À0C,frí¦JEÍ1"?!*" nol™' Téc»if° FRANCISCO _ Te-
n. ? £ r6-126'' Pintemos também cozinhas americanas, máqui-nas de lavar roupa. Pintamos apartamento a pistola oti pincel

(09033) 60

TV EMERSON 21 polegadas 1955 mó-
vel consolo nova na embalagem. Av.
Prado Júnior 186, ap. 101.

127875) 60
AR CONDICIONADO RCA 34 c ter-
ruostato 1955, e Philco 3 4 sem ter-
mnslato 1954. Tel. 47-2021.

127875) 60

Io de setembro. 1.647.744
Embarque: 70.009.
Existência: 644.763.
Consumo: 2.000.

1.200,00

880,00

1,475,00 4.4:10.00

LONDRES, 10.
Abertura — Londres, á vista, pot

£ sobre: Nova York á vista por £
2.8018 comp. e 2.8025 vend. Rio dc
Janeiro livre por CrS 175.00 comp.
t 185.00 vend. Buenos Aires por V.
t/média 50.28. Montevidéu por P.
9.75 romp. e 10.75 vend. Canadá por
* 2.8006 cqmp. e 2.R01H vend. Ber-
na por F. 12.2250 comp. e 12.2275
vend. Amsterdam telegr. por P.
10.6187 comp. e 10.6212 vend. Parisi trificação, 8
tel. por F. 982.37 comp. e 982.621 série
vend. Bruxelas por F. 130.50 comp.lidem. 2» série 

" "

e 139.55 vend. Estocolmo por Kr. Est. do Rio —' Rodol
14.4837 comp. c 14.1862 vend. Lisboa viárias
por Escudo 80.05 comp, e 30.15 venci.| Estado do' Rio 8 K.

Div. Emissões, J %,
nom

D. Emissões, port. ..
Idem, cautelas
Idem. antigas. 5 ",..
Reajustamento Eco-

nomico, R r; ,,
Uniformizadas. 5 '¦'„ .

I Apols estaduais:
I Centenário de S5o

Paulo, 5 
I Estado do Rio, Ele-

%, 3»

890,00

990.00
900.00
870.00

700,00
853.00
820.00
805.00

86(1.(11)
700.01)

350.00

780.00

SS.i.Olll
830,00

860.00
880,00

695.00
850,00

800.00

850,00
695,00

830,00;

1.300,00 1.100,00
185.00 -

700,00 600,00

6110,00 _

228.110
244.00

233,0(1
216,1)0
224.00

Industria e La-
voura

Ultragâs, pref. .. ..
Vnle do Rio Doce
(nom.)

Vale do Rio Doce,
-.sono' Portador)980,001 valeria, i»

Valeria, 2" ' 
"

Valeria, 3».. .. .. 
"

Vidreira do Brasil —
(Covibrni 

Sul Mineira Eletrici-
dade, pref...

Squib S. ,,
Debèntures:

105.00 r-fB'',a,!,,,r'a- -, 4.250,00 4.200,00
Cotonificlo Gávea ,. 185,00 -
Lar Brasileiro, 1» sé-
rie

Lnr Brasileiro, 2" sé-
rie

Lar Brasileiro. 3« sé-
rie

Docas de Santos.' .'.
Hotéis Palace

Letras hipotecárias:
Banco Prefeitura do

Distrito Federal,

ALGODÃO
Mercado calmo. Preços inalterados.

Entradas nada. Saldas 470. Existên-
cia 32.176 fardos.

Em cruzeiros
Fibra longa:

Seridó,' SfTidÓ,
¦ Fibra
Sertões,
Sertões,
Ceará

tipo .1
tipo '

mt.'
tipo '
tipo 5

de venda), o quc foi compensado por
importante valorização em suas rela-
ções com o ouro amoedado no mer-
cado livre de Buenos Aires: 45 pe-
sos frente ao mexicano nas cotações
de compra e 50 nas de venda, de
uma serrfana para outra. Em coniron-
to com o preço anterior à revolução,
o peso mexicano perdeu 115 pontos
na praça de Buenos Aires, 0 que valo

I di?ei- que o argentino valorizou-se
390,00 a .195.00 nutro tanto com relação
380.00 a 38i.nv amoedado. (AN-SINBl

RADIO VITROLA super moderna 11
válvulas long-play alio fa'ante 12 po-
legadas custa na loja 36.000.00. Ven-
do urgente por CrS 15.000.00. Avenl-
da Prado Júnior 186. ap. 101. Lido.
G. E. HOT POINT americana 1955
interior em cõr II pés. nova, na em-
balagem vendo urgente. Av. Prado
Júnior 186, apto. 101.

(278801 60
GELADEIRA a querosene Electrolux
pouco uso, perfeito funcionamento,
vendo barato. Rua Cesario Alvim 32— Botafogo. Própria para Fazenda.

T.V. CONSERTOS

¦JEIELEVISAO LMxk

na direção téc-
icòs~Pm?T?<!AUT0,RIZAD0 DE SE"-• ICOS PHILIPS. - Instalamos antenas

.TELEVISÃO LTMk

?„._¦! , , ?? "P^l&lfcada em eonser-

POe de técnicos especializados para eada
caso.

Eng. eletrônico, Italiano
nica,
\-.--. .-.iiuiro, — instalamos antenas

para os canais 6 e 13
,.,,;,?'111. CrS desde 1.400,00,

ATENDEMOS AINDA HOJE
ATÉ 22 HORAS,

SEMPRE LM TÍC.VICO
DISPOSIÇÃO

Amaro Cavalcanti, 81 _ Tel. 49-7255
I13127) 60

Pre

A SUA

Ar,

PAROU?
RADIO

375,00 a 350,00'
363,00 a ,17(l.c(i:
:i5.-,.0fl a 360,001
315,00 a .150.00!

t i pn :í ...
Ceará, tipo ...

Fibra curta:
Matas, tipo ...

1.505.00 1.195,00|J?at?,s'_ Upo 5  320-(,0 n 325,00' "¦¦¦•'¦¦ ¦¦¦ ' Nominal

320.00 a 325,00

345.00 a .¦„")0.()0i

130,00 _
1.100,00 1.000,00

780,00

780.00

Paulista, tipo 3
Paulista, tipo 5..

ALGODÃO A TERMO
Por 1 Quilo

Abert
S. PAULO. 10.

Novembro. 1935 . , , 25.40
160OOÍDezembr(>- "Sõ . . . 25,'so'Março. 1956. . , , , 2S 40

! Julho, 1956
Outubro,

Fech

180,00
700,00

1956

28.40
29.00
29,00

26.00
25,80
2S.40
23.10

DISPONIBILIDADES EM
DÓLARES PARA EXPORTA-

DORES BRITÂNICOS
Condições em que poderão

ser facilitadas

GELADEIRA WESTINGHOUSE mo-
ricina vcndc-se uma com 6 pés. con-

ollro,lvòle automático em serie, gaveta pa-
l'd legumes e frutas quase nova. Pre-
ço 1.1.500 cruzeiros. Motivo dc via-
gem Ver á Rua Teodoro da Silva,
227. Prox. à Rua Pereira Nunes.

(OD844I 60: bota, com
- TELEVISÃO - VITROLAS _ TOCA-DISCOS«aranha, por técnicos especializadosmentos honestos mais baratos !

AMERICAN TELE-SEKVICE
fone 47-2970.

Atende todos
Rua Teixeira d

em tôdas
bairros até

e Melo, 25

conserto» a*
marcas, orça-

22 horas —
loja — Tele-

(27655) (0

GELADEIRA GIBSON
AMERICANA

Vend e-se 2 aparelhos
E AR CONDICIONADO

denfe Wilson n. 165 - 7." andor e tratar com sr. Jouclas
Vende-se, por motivo de viagem,!—^ ...- (27836) 60
estado perfeito de nova, 7,3 pés, 

"*

Informações pelo Telefone

450.00 _
Berlim (marco bloqueadoI, por Mark
11.7350 comp. e 11.7375 vend. Cope-
nhacue por Kr. 19.3250 comp. e
19.33 vend. Oslo por £ Kr. 20.0050
comp. e 20.0075 vend. Madrld (ofi-
ciai), por P. 30.66 comp. e 31.66
vrnd.

decreto 3.569
Pref. de Niterói Cri

600,00. 5 
Prefeitura de Cam-

pos. 8 -
Pref. Niterói, de Cr$

200.00, 8 % 
, E. Minas, CrS 200,00,
I 5 ',, l' serie .. ..

um I E. Minas. CrS 200.00,
poij 5 <",, 2» série ....
Ri";E Minas. rò 200,00,

760.00

210.00

750,00

200,00

550,00 —

90.00 —

LONDRES, 10.
Fechamento — Londres a vista,

£ sòbrc: Nova Vnrk á visln
£ 2.8018 comp. e 2.8025 vend.
de .Janeiro livre, por CrS 173.001 5 <v 3» Sérjecomp. e 185.00 vend. Buenos Aires| Recuperação Econo-
por P. t/media 50.28. Montevidéu! mica, 7 <¦; l» série
por P. 9.75 comp. e 10.75 vend. Recuperação' Econo-Canada por $ 2.8006 comp. e 2.8018 mica, 7 <~, ia sórievend. Berna por F. 12.23 comp. c'Recup. Ecoii 7 %ia.2325 vend. Amsterdam telegr. pori 3» série "
F. 10.6225 comp. c 10.6250 vend.! Rodoviárias do 

"Est'
Paris tcl, por F. 982.50 comp. e 982.75 do Rio Grande dovend..Gênova por L. 1.75650 comp. el Sul, 8 •"„
1.757 venci. Bruxelas por F. 139.55 Eslado dé São'Paulocomp. e 139.60 vend. Estocolmo por! 8 ''., uniformizadas
Kr. 14.4862 comp. e 14.887 vend. Est. de São Paulo"Copcnhasue por Kr. 19.3250 comp. 5 %« 19.33 vend. Oslo por £ Kr. 20.0025 Unificadas" de 

"sáo
comp. e 20.0075 vend. Berlim (marco Paulo 6 '
bloqueado), por M. 11.7350 comp. e Estado de São' Paulo11.7375 vend. Portugal por Escudo Ferroviárias
80.00 comp. e 80.10 vend. Mndrid por Minas Gerais' l"nj'P. 30.66 comp. e 31.66 vend. 'Minas Gerais 5 %'
MONTEVIDÉU^ E.^p/Sf.V .'IFechamento - (Mercado livre para Minas Gerais. 7 %transíerênclas c pagamento de ser-l (ab e out)viços financiais.). Sóbre Londres á Idem, Emp. Popular'

• r. Jlm„. £: Tnxa cle compra (Pi Idem - Energia e-10.85. Taxa do venda (P) - 10.90. Transportes
Sflbre Nova \ork, n vista, por 10C Pret
rléiares: Taxn de compra (P) — te 7390.00. Taxa cie venda (P) _ 391.00.1 Pernambuco, 5 ¦>'.

BUENOS AIRES, 10. ! Decreto 1.535, T~,Fecliamcnlo — Sobre Londres, áj Decreto 1550 7 °?
m_i«°t,Í! JaX;1 

"S COmpra 'p'l Decreto 2.097! 7 %-90479. Taxa de venda (Pi - 92.18. Decreto 1.948 - ¦'•
Sobre Nova York, n vista, pnr 

'"
délnres: Taxa ric compra (P)
3.250.00. Taxa rie compra iP)

760,00

CAFÉ

110.110

Mercado fraco, Preços em baixaTipo 7, CrJ 25;.00 por 10 quilos. Náohouve vendas. Entradas 26.136 Em-baroues 25.855. Existência 61S 469
Café despachado parn embarques

.08.00 67.PB! sacis.

Cotações dn disponível
Tipo 4 *íí) (fj
Tipo 5
Tipo 6

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 10.

Merendo — fcstávcl
COTAÇÕES - POR 10 QUILOS

Malas, tipo 5, CrS 480,00 — Sertões

29,80;

57-5947,
(3953) 60

T.V. G.E. PORTÁTIL 14"

LOhDRES ÍB.N.S.) - Sir Edward
¦>n «/.',„"¦ c'- Se"etario de Economia do-?,<I0|Ministério da Fazenda, declarou queGoverno do Reino Unido seguirá

n política de facilitar .1 obtenção de
dólares àqueles que tenham o pro-' Ultimo modelo, recem-lmbortada,

•Jl 'na '^'.'s"° de efetuar inversões no Cana-,'com antena, por CrS 23.000.00. - Ver
VENDAS - Na" abertura 10 nnn ? t 

""s Estados Unid<" 'll'e repre'- » h». em diante - R. Marquês cie^'r^ã° ^»$&fflfi^w ^e^aspgta^iAbrant" "•Ap- ™-Fonc ^?fi6o
lreS^.0 f-e— -«-•"° 5*;g:%zléé compro 1 geladeira—do. 01, que slsnifíquem um alto ren-' n . 

ULLnutiim
dimento do capital invertido I 

"articular compra, que esteja fun-
Sir Edward que preslou essi In lclonando bem, embora precise pintar,

formação numa entrevista coletiva"1 P!,*nmmt0 » vlst«- Tel.: 57-0060,
organizá-la pelo Conselho sóbre Ex- U719I60

RÁDIOS -¦ ELETRÕLAS
••Philips". Atendemos «Ind. hoie «M'í ton*, L™!lrí*d0Md,1 "rvif°«
disposição. - av. Amaro CavaLg „" ^^"T^ "'"&*,"»

PINTllÀ DE GEIADEÍRÃS
A DOMICÍLIO

a nklolT^w' 
armfrios- 

,etc- co"' legítima tinta Duco,a pistola. Troca-se borracha. Aparelho cnnlrp f<.rr„_,omServiço garantido. Precns módicos. Fone 26-6885.

101.00 „„-,.„.„,.COI AÇÕES - POR 10 QUILOS -
101,00 ^ Incluindo o preço da sacaria

— 522.00]

525,00 522.00;

520,00'

750,0(11

316,00 —

170,01) _

585,00 575.00

Tipo crí
Tipo CrS
Tipo 4 Clí
Tipo fi Cr
Tipo cr1
Tipo Cr.*
Tipo 8 cr.'

PAUTA - Preço -
nas Gerais

Tipo comum ... Crí
Tipo fino Crs

Estado rio Rio:
Tipo comuni

tipo 5. Cr? 480,00
Entradas — Ontem

de setembro, 90.463,
Exportação: 64'i.
Existência: 35.935.
Consumo: 70n

NOVA VORK

PAROU SEU RÁDIO ?

10.
-12.00
300,00
283,00
176.00
264.00
252,00
2(0,0(1

Estado de Mi

Iportaçfies dn Zonn dn Dólar, ncres-
262; desde 1 • contou o seguinte: "Os exportadores

:e_ industriais que submetem proposi-
ções compreendlas denlro dns con- Consertamos rádio, televisão e an-dições descritas podem saber dc an- tena. - Telefonar para 25-5152. cha-llcmno que a atitude oficia! c- fa- mar RODOLFO. i431i 60

ivoravel e que o easln de dólares

(27677) 60

As melhores

I Dezembro, 1955
Março, 1956 . .
Maio, 1556 , .
Julho. 1956 . ,

I Outubro, 1956 .
i Novembro. 1956
M. Up, Mildcs

\bert
33,73
32,93
31.88
V c.

2?,50
.V c.

Ini
33,73
32.95
31,83
X c,
23.sn
N c.

Fech !
33.71
32,39 ¦
31.39
30,001
23.99
23,75
31,83,

parn
rado

esses objetivos serA
d<" alta prioridade",

ANÚNCIOS
25,60
38 35

640.00
540.011

280,1111
400.00

185.00

CAFÉ'

532.00

2/11,00

Contrato
Na abertura:

Crí
A TERMO

A

2;,mi

COLCHÕES
NA ABERTURA

vel. Alio de 1 a :
31 pontos.

- Mercado, está
e baixa dc 1

I Reforma e faz novo a
Ide crina, cabelo, cearlnaa;Tel. 26-5529. - Mnrtinho.

NYLON

Belo Horlzon-

13.00 !

10.001

Vend.
S v
S V.
S v.
S v.

S v
S.v.

Novembro, 1955
Dezembro. 1955
Janeiro, 1956 .

180,001 Fevereiro. 1956
] Março, 1956 . .- 
j Abril, 1956 . .

Vendas: nada. ,-._¦,.-.,.,, ,,,320,00, Mercado; paralisado: Preç^lnishel
Ç.0 fechamento nno funcionou uori Dezembro 1055..í.5J.I_3.__de._n.um.si'(?. ..!çt-.a.l_. rio

NA INTERMEDIÁRIA - Mercado' -_,.. W t I A S
estável. Alta rie I a 3 e baixa rie I a' Tcln de A"nhn 80 cruzeiros, malha
34 pontos. ,6I) » 55 cruzeiros. CASA ZILDA Rua

-—_ [Santana. 223. I10023)
NO FECHAMENTO

estável. Baixa cie 1 a 3
S/c. 16 poiüos.
S/c.l

omp
S/c

- Men ado !
aitfi de 5 a

s/
S/c.
S c.

TRIGO

para entrega:

LANCHA "CHRIS CRÃFT"
Vende-,

™S*V.\ GELAuEIRAS - CONSERTOS
Uni técnico estrangeiro conserta

qualquer RPladclra. na sua moradia.
Num dla. c-om garantia. - Chamados
sem compromisso, também nos do-:
millgos. — Te!.: 27-4781 — EUGÊNIO.

(8361 60

TELEVISÃO "R.C.A.""
Vende-se um modelo 9 P. 77 de luxo,

móvel console com 2 portas e chave,
tendo 21 polegadas, 13 canais, làmpn-

jda de aviso, téln "Ray-Ban". ótima
slntonizaçío e nitidez cie imaírens'quase novo. custou 40.000 cruzeiros!

, tenho o recibo, vendo por 24.000 cru-
: zeiros. Urgente por motivo de viagem.!

Ver à Run Teodoro da Silva, 227. Pró-
ximo á Rua Pereira Nunes. '

114141) 60

na
convier

A.

domicilie
cortl;.-»

128039'

forma de pagamento que mais lhe Vu„LOJAS BERTONI S
R. Ramalho Ortigão, 22 e R. da Quitanda, 47

 __ (53064) ..
PINTURA de GELADEIRA

SÓ POR CrS 700,00

60

mani? \ , ' iSt"b- " «"""'"i". «m branco omanho Acabamento perfeito. Pintamos as gradesCasa Jato, Santa Clara, 60, sala 7 - Tel 37 8471

i rorps, qualquer la-
rom alumínio, grátis

(01714) 60

CAIXAS PARA RIOÍ0-VITR0LAS
uma legitima, tipo auto-

móvel, cm estado de nova. Ver rom
marinheiro Antônio Ridrlgiirs. noInte Clube. 1278231

175.00

3.300.00.

Slock Exchange de Londres
LONDRES, 10.
Plano B:
Títulos brasileiros:
Federais — Conversão. 10 !0. 4 «

• - 40.10.0. Empréstimo, 1913, 5 % -
49.0.0.

Estaduais -- Distrito Federal. 5 <",
(nacionalizado) — ll.O.O. Rio de Ja-
neiro, 1027. 7 % - 37.0.0. Bahia
1028. 5 % — 34.0.0.

Titulos diversos — Bani. of LondonILowndes .. .. ..' ,', 2ÍÕIÒÕ
elSouth America — 5.10.0. São Paulo Mercantil do Rio de
(íaz, Co., Ltd. (preferenciais! -í Janeiro _
3.10.0. Cahles & Wireless, Ltd. (or- Moreira Sallcs. ., ,.
dlnárlas) —2.0.3. Wilson Sons & Nacional de Minas
Cia. — 0.1.8. Imperial Chemical In-: Gerais

10C| Decreto 1.909, 7 %,,— I Decreto 3.264. 7 %'-; Emp. 1906, port., 6 %
! Emp. 1931. port., 6 %
I Emp. 1914, port.
i Emp. 1917. port.. 6 ",

£ 20, port .6 %.
Idem. nom. . ., .,
Campos, 8 %

Ações dc Bancos:
Andrade Arnaud.. .,
Boavista. ..
Brasil ',' .'.' 

"

Borges S. A... .'. .',
Cidade do Rio de Ja-
neiro

Da Capital .. ..' !!
Comercio, nom.

ifin.no

I7n.no

175.11(1

175,00
160.0.1
180.00
190.00
191.00

1811,00
167.00
500,(10
420.1)0

í ..corretores. LNLbxxic iSüfi
2,0287;

MALAS VELHAS
Conserta-sc qualquer tipo cie malas
compra-se malas americanas. Te!r-."onf-:-22-0743. Chamar Sr. PEDRA.

300.00 -

1.000.00
2.oon,oo

205.00
: 40,00
34(].no

250,00

. 780,00
non,oo

200,00
135,90
320,00

450,0X1
240,00

mm

^S ?"{ ;-'íf53

Você que
nwránq ZONA SÜL

dustrles, Ltda. - 2.7.3. Llovd's Bank Pareto..
Ltd. ("A" Sharesl — 2.16.9. Rio! Português do Brasil,
Flour .Mills & Granaries, Lld. _! nom
1.12.0. São Paulo Railwnv, Co., Ltd Idem. port .. .
(ações 10/1) — 0.2.1. Prefeitura do Distrl-

Títulos estraiiRrirns - Consols i ''» Federal .. .
2 1/2 % — 55.12.fi. Emp. rio Guerra Regional  ..
Britânico. 3 1/2 ";., 1027 47 — 71 3 n Ribeiro Junqueira
Shell Transport Trading --673
Canadlan EnRle Oil — 2.7 4 Rovn
Dutch Petroleum — 57.15 11

400.00 350,00
1.600,90 1.400,00

360,00 —
370,00 -

202.00
2211,00

BOLSA OE VALORES
Bastante ativa. Operações desenvol-

ncias. As apólices da União estãveise Obrigações de Guerra firmes. As es-laduais dc São Paulo e Minas eslá-veis, com os demais pnpíis calmos,
vi das vendas e ofertascomo se

abaixo:

VENDAS
Apólices da União:

80 D. Emis. Nom. .
483 Idem port..
167 Idem  

'.

1.'0 Idem, Emr- antigos
376 Idem

11 Rea.iust

Obrigações:

88 Guerra Cr$ 160,00.,

Cr»

700.00
3no.no

380.00

270,00

Clns. de Segurou:
Argns _

| Confiança.. .. 
'.'. '„ 

600,00
Garantia  15000
União dos Proprietá-

rios .. 
Varejistas .. .. .. ,,

Cias de Tecidos:
America Fabril .. .,
Aliança Industrial. !.
Brasil Industrial.. ..
Progresso. Industriai.
Petropolitana
Corcovado
São Pedro de Alcan-
tara _

Cometa  .. 
',', 

250,00
Dona Isabel

[Nova America .. 
" 

5511,00' são Pedro Ale. .. .. 30500605.00 Taubaté Ind. _
8..O.011 Cia cie F-stradas cié
855.001 Ferro:
805.00>Minas de Sáo Jerfl-
810.00: nimo, ord
850,00 Idem, pret . ..','.' 60,00

1 Paulista, num. .... 1
lidem, port  158.001 Cias diversas:

86,00 Aços especiais Itabl-

21x1.ni) 1

209,001

1.6(10,00
509.00

600,00

3115,00
200,00
290,00
369.90
300,00

j
309.00

360 00
500,00
205.00
200,09

27,99

150,00

Venha conhecer as maravilhosas
cordnas plásticas

VUUREPOII
Apresentadas em modernos padrões
Vendidas a metro ou já prontas
Na medida exata que V. deseja
Mais um produto VUICAN
Fabricante dos famosos colchões e travesseiros
De espumo de látex

ViucaSpuntf
Se tocar... VAI GOSTAR!

FILIAL:H. BARATA- RÍBE|R0, 450.C; FÒ(|É-.4G-3S72

Aberta das 9: às '22MíoRai

mnun comércio u piísiicos í borracha lto/s

CONSERTOS - PINTURAS
De Relidriras, por pe.ssoal especla-

: li7ados. serviços garantidos, orcamen-
! tos s/ compromisso. GKLOFIX. Rua
Carvalho de Mendonça 24-B. Copaca-
""nn. Tel.: 57-5717. ,30691 60j

ELETRÕLAS STANDARD 
'

CrS 7,500,00

ra.m, 
""<" 

.rtr 
('r' ' vnM' l('nh" P»ii-MarfimRnstiro, Apartamento, clc.

Rua Urusuaiana, 11
M

Modernas, Chipendale,

ARQUES
andar, pnr cima da sapataria. (13144) (0

[ Electric- e outras, n partir do preço
icima. Tenho variado sortimento |ibauo do custo transforinaçllo da-
negocio, marques, Rua Uruguaiana
II, 2." andar. Por cima ria Sapataria

¦;X'í*;:'L'^:íf. -'

\ TRANSFORME
SEU RÁDIO

i Numa rádio-vltrola moderna, tenho
j caixas, variado sortimento. toen-dis-

cos, chassis grandes para rádio-vltio-
|las. faço todo c qualquer servieo sa-
Irnntla total. MARQUES. - Rua Uru-
sualann. 11. 2.» andar, por r.ma daSa|intar:a_. (220841 60

GÉLADEÍRÀS G.E. 1955~
6 - 8,1 - 9,2 -10 e 12 pés

| Novas, Americanas. Super-luxo. com jfreezer. porta para frutas e ovos com
e sem prateleiras giratórias. 1 e 2 por-;tas, venrio ns últimas. Aceito troeaa
e facili,o. Rua Harioek Lobo. 140-A. 1

i138741 60;

COMPRO 1 GEtADÊIRA
j Nova ou usada. para particularmesmo que precise pintar. Tei. 48-1901."CONSERTOS 

TeTáDÍÕT"
Em sua residência ou cm nossas ofi-tinas Técnicos competentes Serviço

garantido. CASA no BARROS — RuaSiqueira Campos 7. — Tel.: 37-7997 
'•

11540! 60í

TELE-SER Vi CE
NOME REGIST.

MAIOR ORGANIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TELEVISÃO
ZONA SUL: Z0NA NORTE
Tel- 47-2970 Tel. 58-7454

Rua Teixeira de Melo, RUD Barão de Mesquita,
n. ?-5 • loja - Ipanema n 769 - loja - Tijuca'

atender na hora, técnlron
Grande

panema
(roía d,, eaminneti -csperializados uns EK.L'1

finais e seus técnicos lé,
Itartci faca srrWros
é qur SO". dos

oficina para
tôdas marras.

rum f>rn«;^;'
possuidores de

unica que usa peças ori--ruenado í,.-„, ., fin, de evitar que o empre.e rolire com desonestidade, Portelevisão prefere nnssa orRaniíaç.lo.
(02798)

essas

60

BBS' ESi Q Htt __Hi *gf

MÓQ

R. Afmondo Sale! de Oliveira, 7
Cisa aa eBrrrtCD cm RrejiTdenit Vargas, 7-37,

Fon.; 43.9.105 ':¦::'¦).

entre An. Posíoi e Uruguaibnol «_i 
" mM&

T.V. - CONSERTOS
í Técnico húngaro, Honestidade,
íGarantia. -CARLOS. -Rua

I Gen, Roca, 572-Tijuca.
Tel,: 48-5333,

"CONSERTOS; 
teIevisãF

En: sua re.-.irlénns ou em nossas nfl-
ic:na. Técnicos competentes Serviço¦ garantido. CA5A DO BARROS — Rua
(Siqueira Campo. 7. — Tel : 37-7997

(29219,1 601 Spoken (Recorte

A QUEROZENE
SEM PARTES MÓVEIS - SEM DESGASTE

SEM RUÍDO
GARANTIA DE 5 ANOS

CASA SAMUEL RODRIGUES
AV. COPACABANA, 99 - RIO —
TELEFONES: 37-1331 E 37-2548

(2793) 80

Conserto de Geladeira^
quinas de lavar, aparelhos de ar condicionado e elétrico,"em geral Enrolamento de motores Ofi, «-lerrico,,

Centro Eletro-Mecânico Tel 26-0977
^B0faf09° (01730)60

nanas especializadas do
Rua Real Grandeza 313

TELEVISÃO C
Reparo tel

ONSERTOS
a

_ã_____M_â_»_aw______m B__St__tt__________H_____!

evisao com máxima garantia técnica, exclusivamente,l0""c  Telef0"« «-3941, 27-7277 e 47-54311 Engívh
(03945) 60
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HUMPHREY BOCART
AUDREY HEPBURN
WILLIAM HOLDEN

irGisrf
GARYCO0PÍR

2.° Caderno

0 ADMIRAm
UU'CIK66IC0"!\ma*:

RAY ROBERT

MILLAND-PRESTON

111 L^J Ij IHOO VVVWh
fijeTOTlTITI A PARTIR MEIO-DIA • * ÜiU-fl,
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uílLiMJ
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\ <$ Mmklxit to lovb"

IOH

^JSTHER WILLIAMS^
*~iijii*'.i i«VU|.H.i.ii.i'hjhí.i,h,iji »y_f»_-_tlPT^^-

ciosce
InHÜMH

FEITiCQ Dü
AMAZONAS

PATME
SflOJOSE

MAUA-'

u PoeiHMtMTmurrRoivsKr ^ TECHNICOIQR *,\i>AV

fllHifl MOIIIDO
lll 18 AK05

—1 -n ^J™™™ D0 DISTRITO FEDERALTEATRO MUNICIPAL
Direção 
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GARCIA WAMttli

mlAmanhã matinée às 14
e vesperal às 17 horas
TRAGAM AS CRIANÇAS!

LEÕES, TIGRES. HIENAS, CAMELOS. FERAS
DE TODAS AS RAÇAS!

Palhaços, acrobatas, trapezist-is: OS LLVDS-
S jÓque,is (.'on! seils cavalos amestrados.W« ru, o contorsionista chinês; us 3 CHABRIS
í„0smirCnSmfam0S<,S'1LES ERCLES.'joRoS de SSfflffAS daoraçóes in,ernac ionais-
CIRCO GARCIA!

HOJE, ÀS 21 HORAS

PERSIANAS
Conserta-se - Atende-se a domicilio.!Fone 22-0743.

(967)

TEMPORADA OFICIAL DE BAILADOSLEONIDE MASSINE
MARIA TALLCHIEF e ANDRÉ EGLEWSKY

LUPE SERRANO e MICHAEL LLAND
juntamente com TATIANA LESKOVA e o Corpo de Bailedo Teatro Municipal, com seus Primeiros Bailarinos

Tomara Capeller, Ady Ador, Arthur Ferreira
 

Johnny Franklin, Dennis Gray e Aldo Lotufo
AMANHÃ, Sábado, 12, às 21 horas - AMANHÃ

RECITA EXTRAORDINÁRIA

DEPOIS DE AMANHÃ, DOMINGO, às 16 horas"
Quarta Vesperal de Assinatura

ambas rom o mesmo programa da estréia

DOMINGO

IATE CLUBE
Vendo meu título de proprietário —

Cr? 40.000.Od. - 52-0702 CARLOS.
(0550)

COMO APREDER A DANÇAR"
6.» EDIÇÃO AMPLIADA

Facilitando damas e cavalheiros aprenderem em suascasas, mambo, rumba, bolero, guaracha, swing fox_ tango, valsa, samba, baião, choro e marcha pelo nrof'1°* ?Z° fFOnN^C,;^,• Pcdid0 P*'° Reembô'soVostalPCrÇ §55,00. Caixa Postal 649, São Paulo, aulas Av. da L ber- §dade n. 120. Sao Paulo, A venda nas livrarias do Rio. S

SILFIDES
DOM QUIXOTE

O TRICORNIO
OS SETE PECADOS

> {^MÍWiíílSá WífSí.liHí',1 IT™ C? m™ ™<*« Nobre, A,Cr* 130,00, Galerias A . B= 
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AV. PRCSIDENTE VARGAS- JUNTO ^CENTRAL

lE^y «Jfffrfc —%\ Umm^mmmm. F^^WffyWnm^^lt^lPW Tmi^fl^rt* ttSÜI^^ *" "ri.* ^^¦''¦^'*"**-,'.'|ÍSmM^fc_ ». Am MmmÕwXmmm tJ1—0WI" r"2S.V *

ÚLTIMOS 3 DIAS DE EXPOSIÇÃO
Vá ver a baleia e leve seus filhos

NA PRAÇA DO CONGRESSO
Jmjrente a Av. Graça Aranha, de 9 às 23 horas

SAO GERARDO
n

Teatro João Caetano
MIECIO ASKANASY

apresenta

ÍF
MÁQUINAS DE ESCREVER

INDUSTRIA DE MÓVEIS CIRÚRGICOS I Marca OLIVETTI vendo
lfonesáVo1.?84Snr4MTOPV^lLme?U,edXt^ "2 " -,araré ~ ^^ < 'í™ """-^"«i. 

'novíssima^

operários especialiiados.
' . . '. "••""ti.mi.,, riu., sem rrprpsirnarlo5 sò vende diretamente, Precisa de

pnr 60-, rin pieço corrente.
para 22-0003, Sr. PONTA.

HOJE ÀS 21 HORAS

ROVER
Vende-se motivo

(11086)

Telefonar
i!)616i

LIVROS USADOS
Compramos pelos melhores pre-

ços, bibliotecas e livros. Rua Ro-sario 137. Tels.: 52-7719 e
52-9534. (80711)1

o famoso conjunto que durante 4 anos empolgou oi
países da Europa e as Américas.

C0LCH0EIR0 PINTURAS
viagem, último com bastante prática. Kazm dêlo: íeríeíto eStadô.STádio ™ ZmSZZ? uaiS^pSfo ffl l ™ ^ SUa CC,Sa 0U °P°rtamento? r

ST-Moo Cr5 2**'mm' ~ Fon«: ou subúrbio. Tei 32-0027, Simões 'os PreÇos e orçamentos, sem compromisso
reforma Voi pintar sua casa ou apartamento? Não o faca sem verificar

preços e orçamentos, sem compromisso. Para obter um serviçoaooMilgarantido e so procurar o SOUZA pelo telefone 48-9502. 27817)'

SOMENTE 3 DIAS POR PREÇOS POPULARÍSSIMOS*
POLTRONAS CrS 75,00; BALCÕES CrS 5000 EGALERIAS Cr$ 25,00. SELOS À PARTE'

RESERVAS PELO TEL.: 43-4276
(50558)

Os colaboradores desta Campa-
nha, mediante a apresentaçáo ]

dêste anúncio, oferecem o

—— % * u':-,-. , ..¦ ^.^4, ¦:¦.¦•¦ \C2C 27-7351 J Kl
MÊS DA CAMPANHA

JÓIAS
A Tradição do Comércio no Brasil

Em homenagem a esla Campanh?,
Wt de desconto.

- 1860 -
Avenida Ccpacobana, 710 A

Tel. 37-851

Copacabana - Borrachas
1'LASTICOS — GAtOCRAS — CAPASARTIGOS ESPORTIVOS, nlc íe» rf„RUA XAVIER DA SILVEIRA, 23 A* ,1

O DEPOSITO Db SUAS bCONOMIAS NO'

BANCO DE (RÉDITO REAL DE MINAS GERAIS Si.
120 XTtauÍkitoc569"'0? 

"° Pr6Sente e ^°nqüilidade no futuro.

âíli»?« L?r.lt.° 
BRAS,L 

7 
Fu"dodo em 22 de «gosto de 1889.

AGENCIA DE COPACABANA Avenida Copacabana 698-Á

AQUI ANUNCIADO

L »-
LRSI

MODAS INFANTIS
Av, Copacabana, 1083-A

BAR

Av. Copacabana, 245-D

injeçõos p ontrií
sas rápidas a

domicilio.

>ARTE DECORATIVA TFYS^^^"^^^i %SÊHk£l^ IPÒST0 L ^^^^ av- ™5 d; I
CONFEITARIA

COLOMBO
TRADIÇÃO o serviço da

ELITE
Tel. 57-8951 (Escritório)

Salão de chá — 57-8960.
Av. Copacabana g9Q

p3»
IHIMMM ^^TI-tM^^^^ármm.m, iTi *WI eiffl

Confino Caori
RUA DUVIVIER, 21 - TEL. 57-1259

ÍÍ^lLi^£L£2.ZINHA ITALIANA

HOMEOPATIA DE FARIA-Tel. 37*8533
Rrnipdins de Confiança AV COPAI iVIIANA, lll)

Às quintas-feiras, aberto até às 22 horas - 5% de desconto."Abaf-Jours e Adornos
MODELOS EXCLUSIVOS

Telefone: 27-1187
Av. Copacabana, 980

<J-3u/meie

FARMÁCIA
SÃO PAULO Tel. 27-7042

Rua Cinco de Julho, jjü'-7971

-^-¦^i^znm^^^mj^H^. crianças
CLINICA DENTÁRIA Raios xTpí6tese'e"c|:rurg|a -

Df. ri. ROSEN84UM v'^fí^^^^^.m
Com Departamento Especializado para Crianças

HSftCULES «WAS M%

NTCLAIR MODAS ALTA

A r ,. COSTURAA Casa feita especialmente para a Mulher Elegante. ? Direção de EMYRaymundo Corrêa 27-A. Tel. : 57-1583 - Desconto de 10%Clínica DR. AKSIEIN f°sÇ™$\"s" dfsíRííf r^mms m IEC'D0S "™s l casa normandie
Ç25?_?.p.ru»ent, Esneeiai^d/1^^^,^.^ x |HJ-CvOUllJi^Av, Copacabana 664-B (10%) 

^^WVlAINÜIt

CHURRASCARIA PARANAENS
ABERTA ATÉ ÀS 22 HORAS

Aos SÁBADOS, delicioso

ÁRIES GRÁFICAS
ÍES

Tel.: 37-9577
Av. Copacabana, 735

Carnes - Aves - Laticínios e FrloilGustavo Sampaio, R76-B

Ufa. VW4. 47H818

CURSO DE DECORAÇÃO DO UR
IÍ1AV* I\ ' * i> f -n ¦ vvr •...— 

VATAPÁ 10% Direção de MARY.

O RECANTO MAIS
AGRADÁVEL PARA
SUA NOITE É NO

BAR-BOITE dc

HOTEL REGENTE

Raymundo & Ovidio
ALFAIATES

Barata Ribeiro, 34.1, Tel. 57-S307

DOCES SA VARIA
Aires Saldanha, int . Posto a

Eva-CHOCOLATES
1 RUA LEOPOLDO MIGUEZ 135 ^ cem metros d

mi.-I, CINEMA ItOXY

HOIUR HOTÉIS E TURISMO S/A

1»«

BOMlONS »E
Fabritação Própria"¦esting-Service, 

aniver-
sários, casamentos,

Buffet.

Av. Copacabana 1051)
Tel. 27-6628

DIPLOMA EM \ MESES"
Raimundo Corrêa, 27/11)1.

JOANA IVARC PAIVA THEOPHILO (necoradoTa''- 
jpgfl.,KrATrt?L 

«*««'•* (e"1' AV Atlântica) 
'

Tels. 47-6161, 47-6061 e 47-32.14Excursões * Reservas de Hotéis.Passagens aéreas e marítimas

BAZAR PETRÓPOLIS
B R I N Q U F. I) O S
AV. COPACABANA, SM

GALERIA BRASIL
MOLDURAS - QUADROSAr Copacabana, 1077-A

Tel. 47-1505

CABELEIREIRO

Salão MON RÊVE
Tel 37-4646

RODOLFO DANTAS, 8!)

PAPELARIA IRACEMA
TODO MATERIAL ESCOLAR

Tel. 27-4363
AV. COPACABANA, 986-A

Enxugador IDEAL
ABERTA ATÉ ÂS 22 HORAS

AV. ATLÂNTICA 3716
Pósfo 6 — Tel. 47-6161

yy LOJA BAMBí

Tel. 37-0110
esmaltado, braneo e de alumínio, suspenso ao Peto.' 

5%

MÓVEIS INFANTIS E RESIDENCIAIS
Av. N. S. de Copacabana, 1302-B
TELEFONE 27-1681 -5%

BOLSAS CHARLES Av. CopTcabana 339 - Loja C CASA LAURENTINO

ê
BOMBEIROS-EI.ETRICISTAS

Av. Copacabana, 1.138, sala 2

CHAPÉUS E BIJOUTERIAS
=* RL*A

HONAI.I)
DE

CARVA-
LHO. 55-A

LIDO
+ 5%

Telefone

37-0246

1^^=

CONFIE À

SERZIDEIRA
o ronserto de sua roupa e de
seu ralçado. Basta telelonar para

37-8484
e SF.RZIDEÍRA apanhará em

sua casa. lo».

CURSO TONELEROS"
AV. PRINCESA ISABEL, 61

TEL.: 57-0933

MANTEIGA MIRAMAR
NOVA FILIAL

AV. COPACABANA 96«

*! Troca de
y colarinho

E PUNHOS,
CAMISAS

SOI!
.MEDIDA.

Franeisco Sá, 32 - saiu 203
Esquina ria Av, Copacabana

COLORTEC TINTAS
Av. Copacabana, H8I . Loja a

Tel. 47-3342

BALLET 
~j[~

Francês «^SS^
10% Diretora:

J E A N N E
C A NALE

Av. Copacabana 583,
sala 301 Informaçoe-i

Tel.: 27-7351



f. (__-Terno_____
CORREIO 

DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

Hoje Sexta SESSÕES ÀS¦20,15 e 22,15 Amanhã: Véspera! Popular 50% desc.

PONHA A MULHER NO SEGURO!

I_J^!____p_I_9______K3l .BR.^o____^#_____Mi9 V-'?%^_flill_l#-l_____P;lr __flff__L___.______**fl_____ HI _____ mmW' __W__fc
__ ______

__% ^* ____! 'v' H_P^I

)^A_?___SÍÍ-_P» ..TF AL SUCESSO CÔMICO DE ROULIEN £SUA COMPANHIA DIARIAMENTE NO TEATRO SERRADORHOJE. às 21 horas - Dia 14, véspera de feriado,haverá espetáculo. ÚLTIMAS SEMANAS I

^R t5___t* ^^ -K. j*^1 ^ry *m\\W .j_____B______f

MOSTRAR O BRASIL
AOS BRASILEIROS

Eis o lema da

VITORIA FILMES
Escrevam-nos, informando

sôbre
BELEZAS NATURAIS

FESTAS TÍPICAS
VIDA INDUSTRIAL

E COMERCIAL
de seus

MumciPios
e aguardem a visita

de nossos cinegrafisias.
-.AMAMENTE em
975 CINEMAS

de todo o BRASIL
JORNAIS E DOCUMEN-

TÁRIOS
em 35 e 16 mm

produzidos pela

VITÓRIA FILMES
RIO — Rua Evaristo da Vel-

sa n.° 35 — sala 203 —
Telefone: 22-9435.

RECIFE — Av. Guararapes,
n. 283, salas 501-5(k —

Telefone: 7076
(48283)

I NÃOMIXEMVERAUUUMUmI WS£/b*£^
*"*¦"-"* ¦"'¦'-' -._:.:""._ ________.j(_. ^^ I

CINEMA EM CASA
Vende-se excelente projetor 18 nua.,mudo, a afamada marca "Eumlg",

alemão, projeta os filmes também dttrás para a frente em cnmara lentiou rápida. Rara ocasião, base: 8.000cruzeiros. Tratar com Ângelo, à RuaMarechal Jofre, 55, marcando hora ^-
lo telefone 38-72B3.

OllOO)

CARTA DE FIAN(A COUNTRY CLUB
Vendo açüo deste Clube e compro

.?__. Itcy e Hípica. Chamar Sr. Leão23-0365. depois das 10 hs. (12189>

SÓCIOSe precisar de uma Carla de Fiança para alugar uma casa,!, ma»-*-, de a-*e*ato, de papel, tm
oja, armazém, el.., procure a Organização de Financiamenlo fBSB^PxSiíiFianças de Imóveis que pronlamenle lhe dará um fiador idôneo. m'iM305- ,2?31>

Rua Uruguaiana n.° 55 - 8.° andar - Sala 812 - Es*
quina de Ouvidor - Edifício Sloper, das 8,30 às 11,30 e das
14 às 17 horas. (529)

por

Whisky - Vinho -- Charapagne
Whisky escocês Red Hackle, Clan Hay, Curtis; vinhoportuguês, espanhol, chileno, iugoslavo; champagne espa-nhola, vendem-se a preços especiais para as festas deNatal. Otelmo Ltda. Rua da Alfândega, 98 sala 705. Tel2!M475- (12050)

Vende-se a máquina mais reqviln-tada existente atualmente no mundosueca, da afamada marca "Gossen-
Tippa", portátil, reslstentlssima, semi-silenciosa, para todo serviço proílsslo-nal ou correspondência fina, moder-nlssima e graciosa, própria para real-dencla ou escritório moderno. Opor-tunldade. Cr» 10.000.00. Dá-se Juntoum Jogo para escrivaninha, em couro

Fabrica-se e coloca-se caixas d _sua de cimento arm-__ _ __ .11 ,„ "'""""¦constante de 7 peças com uma
a Parlir de 1,00 litros. Serviço rápido. ~^£1Z^£«\"$?5__*'ciJTreT» *"'"" marcando hora pelo telefone 38-7283. 

'

(07070

CAíXAS D'ÁGUA!

CLUBE CAIÇARAS
Compro titulo, particular. Sr. Raul.Tel.: 27-8669. ,2723)

MAQUINA DE
ESCREVER

Aos conhecedores

COLCHÕES
Encarrega-se do fabrico e reform. ide colchões para o mesmo dia, porCompram-se a domicilio e pagam-se |preços .em 

"°mP*tl-Or. — Mandamos
>r um terno até CrS 1.000,00. imostruárlo a domicilio. Tel. 43-0603.

Telefone: 22*4435 ' «¦«•¦.«im», H. 8.„,.M. I0„.

TERNOS USADOS

(12016)

pctentes. Irmílos Garcia — Av
lhores preços da praça

Vieira Souto, M — Tel, 27-8765. Os me
(1317S)

ALIMENTO. DE PÁSSAROS 
"Compra-setudoliíó^ei^

Piste, yiuminol.misturas ..areias, Osso de siba, banheiras. _e___m,™ ROUPAS USADA. "V"1^'1'

ARRIFLEX
Fumador 35 mm. profissional, da

mais afamada marca alem& do mun-
do, no gênero, equipado com 3 lentes
ZEISS, 3 magazines de 60 m., bateria
de niquel-cromo e tripé panorâmico,
particular vende em perfeitíssimo es-
tado de conservaçáo, dentro de mala
original, por preço de ocasião. Acei-
tam-se ofertas. Tratar com Ângelo, *
R. Marechal Jofre, 55, marcando hora
pelo telefone 38-7283.

(110081

TERNOS USADOS
COMPRO A DOMICÍLIO

Pago por um ferno
Até

CrS 1.000,00
Telefone: 22-0423

(27693)

SEARS d/i
.-**«.

•s

/

CONSERTAM-SE RÁDIOS
... de qualquer marca e
tamanho, com garantiaTraga seu rádio ou rá-
dio fonógrafo aos nosso*
Serviços Especiais, no 1"
andar.
SEARS . P. Botafogo 400

(43259)

de Prata Francês

I saio?..' .emédC'?_L._. "I. Vr.'"' '.so de slba- "anhelras, bebedouro, I ROUPAS USADAS>___jT£s^.__Aa -*-*-. - ^ds^^^EiÊmMmw^^mw^
que represente valor. Paga-s. bem. geres" bom estado.Vern parte da pandaTe Ver d" 9 à, .4..ora.n.Telefone: 43-9232 : __,._hS_n,rua Hl,árl° Gouveí__J_. - 3»%™&o 

ds. 
Vs.p,o. h?í?s na

t ii-w-._i_._ii._M, P^no_da_antiga__AvicuItura Alonso. (22,£Faqueirojf ELÉVISÃÓ~DÉ 21»

HOJE, SESSÃO ÀS 21 HORAS
Amanhã, às 16, às 20 e 22 horas

SOMENTE NA "A CASA DO LIVRO"
ESTAS REMAR.AÇÕES

De Cr$
Graclliano Ramos, obras, 10 vols 1.600,00
Monteiro Lobato, Literatura, 13 vols 2.52o!(10
Monteiro Lobato, Infantil, 17 vols 2. DG0.00
Biblioteca dos Séculos. 12 vols 3.500.00
Bíblia Sagrada, velbo c novo Test. 17 vols. 5.400.00
O Mundo da Criança. 15 vols B.800,00
Freud — coleção, 18 vols. em Português.. 4.200,00

Por Cr$
1.000,00
1.600,00
2.000,00
1.800,00
2.600,00
4.200,00
3.000.00

São estes apenas alguns exemplos das excepcionais remar-cações que A Casa do Livro acaba dc fazer no seu estoque deLiais de 100.000 volumes. Além disso, cm todos os livros novosa sua livraria lhe concede 20% de desconto e mantém ainda oseu popular balcão de 3 livros por Cr$ 10,00 que é uma verda-deira feira permanente sôbre todos os assuntos e para todos osgostos.

A CASA DO LIVRO
A maior feira permanente da cidade — Rua São José, 61 —

Esquina de Quitanda. (50971)

Vende-se, com 140 peças e um con-
Junto de 5 travessas e uma molheira.
Inteiramente de prata 925/1000. E_tl-
lo Luiz XIV estilizado em moderno.
Conjunto multo raro. - Informações
pelo Telefone 57-5947. (3954) i

MATERIAL FOTOGRÁFICO !
VENDO: Uma maquina Rolleiflex últi-

Imo modelo 1955, nova, f-l:3,5 XM, CrS
20.000,00. Rolleinar e Rolleiparkell n.o
1 — CrS 1.500,00. 4 Filtros (Hl - Hell-blan - Orange - Infra-rot) Cri 1,500,00
Parasol e dlsparador de cabo — CrS1.500,00. 1 aparelho Leltz Elmar ge-:nuino para mlcroíotogralias e umaLupa Leltz — Cr$ 15.000,00. 1 Micros-1
copio Monocular Bausch Si Lomb com4 lentes acessórias — Cri 10.000,00. 1
maquina de filmar Agfa Magazine de16 mm. e um projetor mudo também
de 16 mm. — Cr8 5.000.00. 1 Tele-Objetiva nova para máquina Lelca 3FCrS 12.000,00. 1 lente grande angular
Leltz Sumaron para Lelca 3F —
CrS 8.000,00. 4 filmes Agfa color n.°120 — CrS 1.000,00. 2 filmes Fctachro-
me n.o 120 - CrS 600,00. — Preço to-
tal pnra venda em conjunto CrS . .

,70.000,00. Ver e tratar á Avda. Presi-
| dente Franklin Roosevelt n.° 39, Sala1105. Tel.: 52-9160 — Dr. HUGO.

1809)

PERSIANAS
E VENEZIANAS

Consertos e reformas em geral,troca-se, cordas, cadaços e cor-relas. Serviços rápidos e garan-tidos. Encarrega-se do serviçocm geral. Técnico Francisco. —
Tel.: 26-0231 é favor deixar re-'cados. (9559)!

A PARTIR DE CRS 30.000,00
Importados, com garantia, instalados com antena paraos dois canais. Marcas: Admirai, Emerson, R.C.A VictorSlromberg Semp Windsor, G.E., Invictus. Rua RamalhoOrtigao, 12 sobreloja - Ed. Joallieria Imperial- FACILITA-SE O PAGAMENTO -'

(50989)

USINA DE AÇUCARA VENDA NO ESTADO
DE MINAS

Capacidade diária de moagem 600 toneladas de canas (900
a 1.000 sacos de açúcar). Limite oficial de produção 78.000 sa-
cos, podendo ser também 114.000. Terras próprias em cultura
de canas para 60% do limite. Mercado na porta para o dobro
do limite. Informações com Mário Pinto Bouchardet. Visconde
do Rio Branco. Estado dc Minas. (02996)

ENXUGADOR
IDEAL

(Oao^i31*0, 
°01' 

(09569) l3iCop,c,h_n.: (17») M
•— nAM°„Ai 

'TA-IANA .-NCR-STA.!v-_-J_---E um grupo esto.ido no-;DA cadeiras consola dourada ven- vo e mais duas poltronas, ainda semdeit Rua Barão de Ipanema, 16, »*°. telefone 22-0144.
apto. 102 Copacabana, à tarde. 112083) t3

1M004J 83 VENDE-SE 1 sofá de 2 lugares develudo marron, 1 radiola automátl-eu pnra 12 discos, fone 57-2221.
Í0172.51 13

VENDE-SE 1 poltrona, moderna, for-rada de plástico, CrS 1.500.00. Tel27-8189. 1039391 s;
VENDE-SE uma" comõdã"jãcãrandâ". IMÓVEIS URGENTE!'¦ '¦¦ - ' de noivado desfeito

Esmaltados brancos e de alumínio
15 metros de corda em 90 cm.

SUSPENSO AO TETO POR
CORDAS E ROLDANAS

PATENTE 30.370
O ideal para apartamento»

AV. PRADO JÚNIOR
N.° 150

COPACABANA
TEL.: 37-0110

TAPETES e CORTINAS
Retiro e coloco - Lavagem dc tapetes c cortinas em geral e (mímicasem salas forradas e grupos estofados - Confecção de cortinas e can«Keforma d. grupos estofados. Orçamentos s/compromisso Tratar íonê'-

4T-7835. .... '
(12091)Jf

fABTÃFÍliníÃfÃr^_n_f% I V______ R-fl-L ilHifi!

ROUPAS USADAS
COMPRO A DOMICÍLIO

Pago por um terno 800,00
COM APRESENTAÇÃO DESTE
ANUNCIO PAGO MAIS 10%

TELEFONE: 22-1683

PARADICLOROBENZOL
ORTHODICLOROBENZOL
MONOCLOROBENZOL

— ESTAMOS APTOS A SUPRIR O
CONSUMO NACIONAL.

QUÍMICA INDUSTRIAL MEDICINALIS S. A.
Rio de Janeiro — Fone : 42-5943 — Sr. Salgado

__^__ (50828)r

PEDICüJfE
i Manicure — Calos — Calosidades —
.Tinturas — Descoloraç6es de cabelosAtende a domicilio. Tr ' ""
tido. Telefone: 57-0134.

(14038)

- - ., .„„ ,:. . Por motivo
3 gaveta, pequenas e 3 grande» por noivado desfe.to vende-se um
CrS 10.000,0. e um cache-pot porce con,unto de móveis rústico mexicano,
lana francesa, a Rua Vise Piraiá Dormi,orl° "om 6 peças, g. vestido
216, aptn. 301 depois das Í4 horas' tcndo cortina" no centro. Sala do

(I20S-Í) íi mesmo estilo com 10 peças, as ca-
QUARTO rH-PT-wn/ir _-r .e_ras te,nl?0 acento dourado lavrado
Vend. ._ , _. __ENP. LE!_ embu|a. ,oda madeira em legitima peroba tu-Vende-se um completo. Rua Hllá-Jdo por CrS 11.800,00 Ver e tratar na
3745.1 

Gouveia' 61 aP,D- 802. fone. Estrada do Retiro, 160. Bangu.
I '02981) 83

SALA DE JANTAR, estilo rústico .VENDE-SE um dormitório foleado,Vende-se uma, completa. Rua Hiiá- 10 peças' * bar de Jacarandá, ma-no de Gouveia, 61, apto 802 fone clqo e outros móveis. Preço Cr$.37-4599. (1J069) 13 4-000-n0- Rua Bar5o de Petrópolis, 45
PARTICULAR - Vende J.go de so-j0' 

22' TeL ^^ ""'" *" "~ —

Rua Mariz e Barros 824, sobrado a
qualquer hora. Telf.: 54-1425.

112)120) 85

COMPRO PASSAGEIRA
USADA

Boncle ou lfi de qualquer cór e qual.

c. 22. Tel. 28-9766 (dias de semana).
(04728) «3

COMPRAM-SE DORMITÓRIOS
E SALAS DE JANTAR
TELEFONE: 28-6721.

(34531 83

ESTUFADOR PARTICULAR
Executa-se qualquer serviço do ra-mo, capas, cortinas, coloca-se tapetes,iyuc. ue canelos. <„,,:„_ —.;" -y -_»».-¦» <--r t quai- mo, capasA,ende a domlciiio. Trabalho garan- jS^W^Tf^^^ |«^ 

-«d- - : Te.ct

FOTOGRAFIA
revelar e copiar fotografias, ótimo pa-

,ra profissionais. O conjunto constade oito peças, mais os ácidos. Raraocasião, bafe 5.000 cruzeiros. Tratarcom Ângelo, Rua Marechal Jofre, 55marcando a hora pelo telefone 38-7283'
(11101)

 ¦_.,-.-___¦ — criiuiur., (D9B_ ) 83LAQUEAÇÃO DE MÓVÉÍS
A domicilio em qualquer côr. Simples ou com patinai rádioParticular vende um conjunto para I , . -----_¦•- -••• M-_.>,«., iui, jrni(jies ou com parinas radlO'" """" . 

i MaoÍ5ÍV,Í2 
°U *el°deir?' Rua Gonçalves Dios 74 - 2.» and.tel. 22-9042. Chamar Francisco ou Sebastião das 9 às 17 hs

(26957) 83

(01741)

PRECISA DE ALGO NO RIO
comprar, vender, encaminhamento denegócios, assuntos em repartições ou
pessoais. Cartas para Deusdedit San-tos, Rua Presidente Barroso, 112, Rio.

(11032)

Vende-se pela maior oferta, um lote de 80.000. Padrões! AZULEJOS
modernos e bonitos. Para maiores detalhes escrevam Dará al Brancos. d" i-" qualidade, vendem-

lü * ?ua Buenos Aires, 100, 8.°, sala
portaria deste jornal n. 9604.

il
(09604) Fone: 52-9774

NÃO ENCERE MAÍS
(Slogan Reg. n.° D. N. P. |„ sob o n.° 229.750)

RENEX LTDA.
(14087)

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

FICAM NOVOS
LAVAGENS E CONSERTOS

COPACABANA
CASA "JÚLIO"

TELEFONE: 27-7195

LIVROS USADOS
Compro qualquer quantidade —

Pago bem. Atendo a domicilio. -
Rua México 148, sobreloja.

Tel. 22-6946

MOEDAS ANTIGAS
Compro brasileiras e estrangeiras de

qualquer metal. — Rua México, 148, jsobreloja.

Tel. 22*6946
119706) I

(22318)

II

VITRIFIQUE SEÜ ASSOALHO
SEU LAR EXIGE: BELEZA _ HIGIENE - CONFORTO

EXPOSIÇÃO E INFORMES:
Avenida N. S. de Copacabana, 817 -- Sobrado — Tel.: 37-0345

CLINICA GERAL
(52720)

REPRESENTAÇÕES
Boa firma, em fase de reorganização na cidade de Pe-nedo, Alagoas, deseja representar firmas, principalmente in-dustrias desta cidade, qualquer que seja o ramo, à base decomissão ou a combinar, para os Estado?.-de--Áfago-S~è Ser-

gipe. Indicam boas referências. Os interessados favor escrever
para viúva Aresrides Morais, representações, Coixa Postal
n. 6 •— Penedo — Alagoas. (07076)

DR, FLORIANO DE LEMOS
Con_Mlt<_rio à Rua do Rosário, 107

%¦» (Tel. 43-7573), dlnrio dns 2 às 4 -'
—s 3.'s, 5As, e sábados — Evaristo daVeiga, 16, 0." Sala 90a (Tcl.: 42-7875)
das 10 às 12 - Res.: Boa Vista, 132 —
(Tel.: 38-3705).

DR, LAURO LANA
Doenças internas — Radlncospla

t*. S. Francisco 26. S. 414 T 43-38011 às «. Copac. 540, 9 às 11. T. 57-7413

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

RELÓGIOS DE PONTO
Novos, da afamada marca"FILERGA" — Corda para 8

dias e mecanomáticos. Com ou
sem dispositivos de sinalização
automático. Garantia de 5 anos.
Caixas de aço. Preços exce-
pcionais e com grandes facili-
dades de pagamento.
HAMILTON MELO

Rua General Caldwell, 217 —
Estf. Moncorvo Filho, 67
Tels.: 32-315G — 52-3512

(02623) I

PROF, DR, HAMILTON NOGUEIRA
OUnica Médica - Doenças da Nutri-
ç.o. Diariamente: 10 ás 12 e 16 às 18Rua Senador Dantas 2«. 6.° T.: 42-1614

DR, VEIGA FILHO"
CLINICA DE CRIANÇAS

Cons.: Graça Aranha, 226 — ll.» and- Diariamente dns 14 às 16 horas. -
Tels.: 42-7923 - 26-2743.

DR. JOEL MARQUES BRAGA"
CLINICA DE CRIANÇAS

Cons. Rua Quitanda 65, S. 1002 3 H5_"s__e sAbs. T. 22-8193. Res.: 25-8707"DR, 
ALVARENGA FILHO

| Araújo Pôrto Alegre 70 2» 4» 6»_
j-els. 22-5954. Res. 37-5558 OU 26-8083.

INDICADOR MÉDICO
_P™LIC__1_5..AS_TÊRÇ^S, QUINTAS E DOMINGOS - ANÚNCIOS NESTA SECÇÃO - TELS, 22-6343 E 42-1053

^,^^^££1 COMPRAR SWSttÓMS

om VISITA
w

-^—- „, r—«¦ " 1

MÊ DORMITÓRIO — PEROBA MARFIM RI
¦ GUARDA VESTIDOS - CAMA DE CASAL - ÍJL——'i |H CÔMODA — MESA DE CABECEIRA -—gg

I CRS 8,S€-G;ú'0 1
¦TI VENDEMOS PEÇAS AVULSAS B
BB Facilitamos o pagamento I

RUA FREI CANECA, 9 e 11. {,¦

^ BB .;•• ¦¦:._vl ¦
=Ji-a--> (42041) 83

HOMEOPATIA
CONTINUAÇÃO LABORATÓRIO DE ANALISEI

CONTINUAÇÃO

DRA, CARMEN MYNSSEN DR, MANOEL BRONSTEIN
I DOENÇAS DE SENHORAS E PARTOS

C O .V T I NU AÇÃO

DR. J, TAVARES
Tratamento da obesidade, panos emarcas da pele. Radloscopla e Eletri-cidade médica. Diariamente de 9 às 12e das 14 às 18 hs. R, s. Januário 93,S. Cristdvfio. Tels.: 28-6936 e 49-1753

Dr, DOMINGOS PESSOA GUEDES
CLINICA GERAL _ CAIÍDIOI.OG1A

. »», fl."a, e sábados de 15 às 17 horasAr. 13 de Maio 23, S/1028. Res. 26-4053

DIABETE

DR, ESBÉRARD LEITE
Moléstias dc Crianças - Consulto-rio na residência, com hora marcadaAv. Portugal, 426, Urca. Te!.: 26-2819

OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
CONTINUAÇÃO

IIEMORROIDAS
CONTINUAÇÃO

DR, REYNALDO DE ARAGÃO

DOENÇAS PULMONARES

OCULISTAS

DR, JOVIÃNO DE MeIDTfT"
CIRURGIA OCULAR

Assembléia, 104, Tels. 42-5053 e 57-9125

OR, FELIX CORRÊA RODRIGUES
| OUVIDOS _ NARIZ E GARGANTAorça Aranha, 226. II» - T.: 42-7923.

I DR7 ÁLVARO COSTA
[Garganta - Nariz - Ouvidos - Olhos
|D-bret, 23, 11 .o . Tels. 42-1065/25-0208

Jl__*___*___.r~iT__- SODRÉ'

Clinica Adultos e Crianças — Alergia
R. Álvaro Alvim, 31, S. 1502 — Tel.::
22-9485. 3.»s e 5.»a De 15 à- 18 hs. -
Res.: Rua do Bispo 323 - T.: 28-5017.

RAIOS X

ANALISES MÉDICAS
. Rio Branco. 257. S, 503/4/5 32-2747

METABOLISMO BASAL

ASMA - TUBERCULOSE - RAIOS XOuvidor, 183, 2.Q B. 209. Tel.: 43-5556

DR, ARY DE MIRANOTÜMÃ"
PULMÕES TUBERCULOSE - RAIOS XMéxico, 31, n.o Te.8i 42-5825 e 27-9823

ttP. Diabete e complicações. 3«s 5*s DR, RICARDO DIAS GONÇALVES
S-V .M.^SJWa,?' »CM«flM TUBERCULOSE - RAIOS XKCS 32-0681. !______ Alvlm, 31. S. 501. 32-9285/47-1844

fmmr^LWEm
?ítÍU!_:.A ~ Av- Almte. Barroso. 724." S. 401 - 1 às 6 hs. Tel.: 22-6877.

PROF. DR, ABREU FIALHO
OCU LISTA

Rua Miguel Couto, 7 — Te!.: 22-0059.

DR, A, VIVEIROS REIS
OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA-g. Carioca, 5, S. 404 — Tel.: 22-8624.

Clinica Médica — Doenças Nervosas
México, 41, 8.» - Tels. 42-6724 e 26-2481: PROF, OR, EÜRICO SAMPAIO";

DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. 7 de Setembro, 141, 2° T.: 43-2537.;

PELE E SÍFILIS

DR, CASSIO" NOGUEIRA-
JAssis. Fac. Nac. Medicina — Doenças!

e Cttncer da Pele - Radloterapin —
(Ralos X). Assembléia, 104. 5." — Ed.

j Gonçalves Dias, de 1 às 6. T.: 42-2242.

I

DR, ANTÔNIO LEÃO VELLOSO I Dl. JÃYME VILLASlOAS

DOENÇAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRA, CLARICE DO AMARAL
Docente Assist. Univ. do Bra-il —

eunecologla - cirurgia - Tratamentoda Esterilidade, diariamente menos•o» sàbs de 2 às 6 hs. Tel. 32-6331 -
At. Churchill J7, 4.° and. Saias 403/4

DR, SILVESTRE FERREIRA
GL.ECOI.OGIA E PARTOS - 42-9369B. S. José, 85. S. 512. - T.: 47-7034.

DOENÇAS DO SANGUE
DR, JOÃO MAÍA DE MENDONÇA

Anemias — Doenças Hemorrágicas -Leucemia!. México 21, 130 . 42-5705

DR, WALDlFSAlTÍÃGlT"
de Análises

ANEXO BANCO DE SANGUECarioca 5. l.o s. 103 - Tel.: 22-4853 eMarquês de Abrantes, 92 - T.: 45-6514

DR, ORLANDO REBELLO
í)aC.U,,_InST . T E<i Dnrke- S!íl=> 1518 -2."s, 4«s, 6. . - 2 hs. 32-4046 e 26-4823

DR, FERREIRA FILHO
OCUUSTA - Ed. Assembléia, 104 -Tela.: 42-9545 - Res.:J7-8978

DR, GUTÍO FERRARI (LEBLON)
Doenças doa olhos, óculos, cirurgiaocular Diariamente de 15 às 20 hsIWC-é Linhares 130. S. 104. T 47-0408

OUVIDOS - NARIZ E GARGANTALivre Docente da Universidade -Cheíe de Serviço do Hospital Moncor-ivo Filho. - Av. Almirante Barroso.:J< -5.0 pavimento. - Sala 508 _uns i_ às 18 horas. — Tel.: 42-8552.

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

DOENÇAS DO ESTÔMAGO
INTESTINO E FÍGADO

VIAS URINARIAS

Dr, Lysanias Marceüno da Silva
Docente e Assist. da Clinica PsIqtilA-trlca da U.B. As 2.»s, 4.»s. e 6 «s RuaAraújo P. Alegre, 70, S. 204 T. 22-9409— Consultns com hora marcada. —

: DR. NORBERTO VILLAS-BOAS
Pele e Slfilis - 1 às 3 hs. T.: 23-4990
2.*, 4.». e 6.» — R. Ouvidor 183, S. 215~DR7JARBAS 

A, PORTO
Ex-Assist. da Univ. de Mtclilgan.

Demartologista Hosp. Serv. Estado
AV. COPACABANA 540. S. 602 - T.:
57-6411. Hora marcada de 3 às 7 horas

IIEMORROIDAS - Trat. - DoençasAno-retais, reto, colltcs amebianas —
R. Rodrigo Silva, 14, 2.° - T.: 22-0698.

Tr. paulõ périssT :
Chefe s. Proct. R. Grafée Guinle í

j^ARI_ES, ÚLCERAS, HEMOUROIDAS
Av. R.o Branco. 108, IO.o Tels, 52-0251le 28-4531. Diariamente de 1 às 6 hs

OPERADORES

iiTS^díTmãrãT
JRua Araújo Pôrto Alegre, 70-3-G 3182.»S, 4."s, 6.*s 17 hs. Tel.: 42-2260 -
j Casa Saúde Santa Terezinha - 28-52352.1s, 4,°s, 6,«s, 12 hs. Conda Bonfim 149

DR, MARIO ALVES FILHO
RAIOS X - RADIODIAGNÔSTICO

CASA DE SAÚDE SAO MIGUEL
Conde de Irajá, 420.

Telefone: 46-0808 e 27-4457

Dr, F, Pedrosa e Dr, A, Jacques
METABOLISMO BASAL

México. 21. Grupo 1301 - T.: 32-5633.Analises Clinicas. Tuhagens Duodenal.

SANATÓRIOS
íiiiivil-, 1U-UOUO f _£ I - _4..l 1 , —.__, .__

DR. GIL RIBEIRO
RAIOS X - RADIODIAGNÔSTICO -

E RADIOTERAPIA PROFUNDA
R. Sen. Dantas. 45-B. 702. T.: 22-0442

-

DR. NELSON DE SOUSA
í!. ?,.5rA_!EXl'AIS E URINARIAS -
™ ,.*¦_. ES ~ R' Assembléia, 72. 7.oDnr, 16,30 às 19 horas. - Tel.: 52-5723

PROF, J, ALVES GARCIA
NERVOSOS

|2.*s 4.>s e 6.*s de 16 às 18 hrs. Ruado Rosário, 135, 3» and. - Tel. 52-7559

DRA, MARIA LUIZA DE MELLO PRoF'flENAT0 SOUZA 
"LOPES 

| 
DR. 

ÍÜMAr"  DR'l DE ABREU PAIVA
•enador Dantas, 118, s. 517 2H 4«s? '•*• — Tela.; 42-4886 Res.: 2.-2285

Estômago _ Intestinos e Fígado -Clínica Médica Geral. - Raioí X -iMéxlco, 98. Tel.: 22-7227 às 10,30 hl.
'«FIM?™?8 J.E?CA,S E raiKARIAS
:__».,_ " *,'a -1 Lapa' la- 60b- Diária-mente das 14 às 19 hs. — T.: 32-9352.

PSICANALISE-PSICOTERAPIA
Hora marcada. De manha na cidade.R. Sta. Luzia, 799, 2.0 204. T.: 52-1104De tarde, em Copacabana T.: 57-3260

REUMATISMO

DR, WALDEMAR BlANCir
.Clínica de Reumatismo e Fisioterapia
Franklin Roosevelt, 126 — T.: 32-6589.

DR, CARLOS DA SILVEIRA"
Clinica de Reumatismo c FisioterapiaAjc^Gunnabara, 17. S. 604 - 42-0889.

DR, CAIO VILLELA NUNES
Centro Clínico e Reumatologia

R. S. Joào Batista 80 - Tel.: 46-2252. |

IIEMORROIDAS

DR, JOSÉ MARÍO CALDAS""
Doenças Ano-Retais — HemorroidasiGraça Aranha, 81. Tis. 22-7820/25-41131

ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

DR, ORLANDINO FÕNSÊÕÃ
ORTOPEDIA _ TRAUMATOLOGIA

Das 3 as 6 horas e HORA MARCADAAv. Rio Branco. 257, 5.° - Tel.: 22-8757

HOMEOPATIA

DR. ATTILIO CONTE
Raios X — Tomografia Pulmonal

Av. 13_de Maio, 23, S. 327. T.: 32-5036

DR. PAULO DE SOUZA LOBO
RADIUM RADIOTERAPIA

PROFUNDA E SUPERFICIAL
Av. Graça Aranha, 333. 3.° Sala 309

Tels.: 52-8422 e Res.: 27-0820.

DR, JOSÉ VÍTOR ROSA"
RAIOS X em geral, dentária e a do-mlcillo TOMOGKAFIAS SIMPLES ETRANSVERSAS - Av. Copacabana 700Sala 806. - Tel.: 57-5780.

Exclu. .vãmente para Senhoras. Cuiade repouso e tratamento biológico daidoenças nervosas. - Prédio e-specl.il-mente construído sob controle cllnl-co do Dr. ROBALINHO CAVALCANTI
Religiosas enfermeiras. — R carolinaSantos, 170. Boca do Mato. T. 29-3954

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS _ Método mo-dernos, diagnostico e tratamento —
Dlveçfto cientifica Piofs. .1. V Col-lares - I. Costa Rodrigues < Alul.mda Câmara. — Rua Desemb. Isldro166. — Tei.: 28-82<>0

DR. A. GALHARDO LABORATÓRIOS
DE ANALISES

HOMEOPATIA — IRISDIAGNOSE 
KVx.vi.-_n_ .. .?J\M»ò!0R'J0RGE BANDEIRA DE MELLO

SANATÓRIO SANTA HELENA
EXCLUSIVAMENTE PARA SENHOR.SDoenças nervosas, eietrochoque, inso-llnoterapia, malarloterapia, convubo-terapia — Médico permanente. - I) .rcçao do Prof Eurlco Sampaio c Dr.José Afonso Neto e Lysanias Marceli-no dn Silva - Rua Voluntários d.Pátria, 30 _ Telefone: 26-5790.

CASAS DE SAÚDE
E MATERNIDADES

DR, WILSON ATAB
Homeopaiia — Estudo de diag. pelaIns. somente hora marcada 28-7537Itod. Silva 34-A. S, 207 3»s. 5»s. sàl!s.

HOMEOPATIA - Crianças e AdultosAv R Branco, 151, 6. 513. 15 às 18 hs.Res.: R. Santa Clara, 188 — Apto. 602

RSMRse?;.bu^ Arnaldo de Moraes
Direçáo Prof. Arnaldo de Mora». —

parto sem dor. Internamente, por5 dias • assistência médica no partoCTS 5.000.00. - tratamento DOEN-
ÇAS DE SENHORAS. - Tumores doVentre e dos Selos. Tratamento pe.oaRaios - Radium. Diagnóstico modor-no do Câncer na Mulher _ Trata-mento da esterilidade feminina. —RUA CONSTANTE RAMOS N ° 17» _

Tel.: 57-0110. — COPACABANA.

DR, AOJALBAS DE OLIVEIRA
ANALISES MÉDICAS

R. Álvaro Alvlm, 21, S. 806. T.: 42-4242
DR, DAVID CASTRO ! LABORATÓRIO BARROS TERRA

Sangue e Urina, etc. D|as. precoce da
gravidez. Av. 13 de Maio 23. 18» S 1836Ed. Darks _ Tels.: 32-1435 _ 32-6900.

m
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CAUTELAS

CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

PINTURAS EM GERAL
da C. Econômica, compro pelo maior teemo eom pes-oal .-.„„ ,.„,,.
preço, negocio rápido e honesto Rua Orçamento sem compromisso, qual- i
Quitanda, fiO. 3.», sa;- ai, c Salgado, quer bairro - Telefonei- S2-7773 »

DIVÓRCIO! PINTURASEREFORMAS
2.° Caderno

ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
128571)

e novo casamento no México

0 ROLLAS- ALUGA ! tr^t^m^
Smoking, casacas, frita, cartola., UiAÜAi — 

COMPRO

mações gráils. - Máxima atenção _'''""'  
36, 2.o sau 25. -Travessa OuvldurTelefone; 52-i;t;u

. , i D(" prédios em cerni executo por em-
«"I0_jprellnria serviços de; pedreiro, hulrl.

chapéu C'Vo, sumer-Jncks, paletó mes
rin e ralçn listraria, parn casamento
bailes, passeios, etc, n ricor dn mo-
da - Run dos Arcos n." 18. 5.» andar ''"ml'lrIn

iraprn, SP-5392, Srtrm rh-vniinr

ROLLAS
t.inibí-m corapi

- Tel, 32-6414
108367)

Geladeiras, máquinas, televisões, mo-
veis de estilo, objelos de arte e rasas

— Queira telefonar para
Bíireelos.

Médicos e Sanatórios
I Dl PEDRO DE ALBUQUERQUE

Ihelro, pintor, carpinteiro e lustrador.
Orçamentos n compromisso. Tratar '" I 

120021

(080331 | —
DOENÇAS SEXUAIS E ÜRINARIAS,

R. Buenos Aires 80. 7.» and. Dc 1 As 6.

ROUPAS USADAS
COMPRO A DOMICILIO

Pago por um terno
CrS 1.000,00

Telefone: 22-5568

CrS 950,00
TERNOS USADOS

Compro a domicilio.

Telefone: 52-1982,

DECORAÇÕES
EM MADEIRA

I1EMA projeta e executa mo-
dernas decorações para lojas,
halls, escritórios e apartamentos.
Rua Senador Dantas, 80 - 18 ° —
Tel.: 42-88119, (5*00:1)

10555)

níi/oi-cnc

LUSTRADOR — Armações empalha-
ço«-f — conserto.» rir moveis — rstn-
íador LAMARTINE -• encarrega-se- Fnne 48-4352 — 3B-6153,

i27B06, 74
CONSTRUÇÕES cm ErranimpieTou
rie luxo construímos em qualquerlnral com financiamento. Rua Se-
nador Dantas 71, loja,

11753' 74
LUSTRADOR - Lustra-se qualquerestilo de móveis e faz-se pequenos
reparos Trabalhos garantidos por
preços módicos. Chamar EI.SO NERY
prio fnne: M-oRll.

111014» 74
TINTURA EM GERAL - Executa-
ie qualquer serviço de casa e apto.
e laqucaçSo rir móveis a pistola ou
n pincel dá-se boa referencias Ro-
rado. tels. 26-BB56. 46-4219, Sebastião
Pintor. 

, 111115, 74
CASAS iindas dc maneira 

"construi-

mos em qualquer local, desde ÍI73.00:
o ir.2 Rua Senador Dantas 71. loja
_.__ '17521 74 !.
PRECISO sócio com pequeno capital :
para ramo de ramisarla e artigos pa-'ra homem - Outras Informações rila 

'
da Assembléia 85, loja, com sr. Ca-bJ^!  ,r,s3) 74
LEIAM O ETERNO SEGREDO, ro-manrr ir Alda Pereira ria Fonse- ¦
ca CrS 40.00. Rua S. José 42 Pap 

'
Rm Br?ncn. i noàíi- 74

LÜÍZ D-* IPANEMA MORÊIRXTr». I
silciro, Anenie Oficial ria Proprleda-
de Industrial, com escritório nesta
Capital, í, rua Araújo Porto Alegrei'" -£.", encarrega-se rie contratarI
e promover o emprego rie "Viga le-i•r rie aço empregaria como arma-!
dura ri traves, vigas, nervuras ou
similares rie concreto armário", pu-vilegiad' pela Patente de Invenção,'
.V°. 42 ."25 de 1!) de ianeiro rie 105.1 

'•
da qual ó titular Willy Kaiser. ale-í
ma, engenheiro, residente em Frank-j
furt am Main. Alemanha.

'02736) 74
'mvÊSTIGACOES 

PARTICULARES -
Ac.-itair.-se quaisquer serviços dora-'
mn. Tel 25-6762. Luz - Dia e noi-!
"" Í02J04) 74

LIVROS USADOS
Compro avulsos e em bibliofe-'cas. —Pago bem. —Atendo

a domicílio. Fone: 32-6086 —
LIVRARIA BRASILEIRA.

125401,

DR, JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro eíeilvo da Sociedade

rie Sexologla rie Paris
DOENÇAS SEXUAIS 1)0 HOMEM

Rua do Rosário, 98. De 1 *.s 6 horas. ,_.-,,.__.~ 
vi as~u riTíàr iÃsT Ri ns, bexTga7próstata~ "~

DOENÇAS
DAS

'¦ w.._...¦....,¦, 
SENH0RAS

Cirurgia especializada — Uretroscopias — Endoscopias
BLENORRÂGIA, TRATAMENTO RÁPIDO

DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAIANA, 24
(19259) 80

EMPREGOS DIVERSOS

..<-._ uniMHniflj, -\I|-|J, DCAIUM, rrt.1.

DR.A. ACKERMANN

MASSAGENS" e r.lniísti.a
mento paia emagrecer. Profa,

Tel.: .t7-n->n7.
I27H.I1 SS

PRECISA-SE de um vendedor devi-
(lamenta habilitado, eom boa apre-
senlaçfio — Paga-se comissão e ajuda
de custo 

— Tralar a Av. Churchill 04— 11 " andnr -- S. 1100.
(14120) 55

CASAL SEM FILHOS com aparta-mento fino em Copacabana precl-sa dc empresada rie preferencia por-tiiRuesa iu descendente até :io anosde idade para Iodos os serviços decasa e njuda na cozinha. Rase •
Crí 1,500,00 mora no emprego RuaRaymundo Corroa, 71 aplo, 702.

10.193.5 i 5,1

BARATAS
PULGAS

Cupim - Ralos
EXTÉRMINAÇAO completa!

Garantia 6 a 12 meses. Cupim
5 anos.

RUGANI & CIA.
Rua Sáo José, 30

LTDA
Sala 1.205

TELEFONE 22-0873

Dr. Augusto dos Santos Albuquerque
apSí„^^_ »£TAt*™' ^i^XTt

Dro. MARIA COLEN
Médica da Assistência Municipal

Ksperiafista rm Moléstias de Senhoras — Partos — Hctnorròidas e\anzes Distúrbios da Menstnuçio e ria Mennpausa. Corrlmcntos Es-terilirtarie. frieza sexual. Cons.: Avenida 13 de Maio ll 11 - 16»andar sala 13. Diriamente a parlir das 14 horas — Fone 52.11)65,
(81)125) 80

FAMÍLIA AMERICANA precisa umacozinhei!-.. Tratar Rua Maria Quite-''!"¦ jjj Ipanema, 10.TO501 53
, OFERECE-SE moço português-rom
pratica rie copelro, para fazer ho-ras extraordinárias das 17 às 24'servindo copeirar á franecza. Favor

! telefonar para Julio Martins tele-
fone 28-7012, U2132I 53
DESENHISTA - precisa-se conhe-i
condo o Decreto o.ooo. construçSo ei-1vil e loteamento, para serviço de al-l
gunias semanas — Ofertas para Cal-1
xa n, 0505, deste jornal.

(9595) 55

WÊ Effi j fc* yyra

EUCLYDES MARINHO DA SILVA -
Leiloeiro oficial, com escritório à
Rua ria Quitanda 10 - J.o _ 5/2,

.oferece os seus serviços para ven-
i der o seu imóvel pcln justo valor INGLÊS

em qualquer parte rio Distrito Fe- '"d'
, deral. Tralar com os Srs. Jair ou <•''"*"
Ari-tide- pelo Tel. 22-1409

II1.W74

CHAME 46-4040
— RAMAL 224

E consulte nossos técnicos
Orçamento grátis
Use o Plano Sears

TERMAS
Av. Copacabana, 327 - 1.° andar - Fone: 57-1818

Ramal Termas
Moderna e romplru instalação de hlriro-eleiroterapia para trata-

mento rie "Obesidade". Insônia. Hipertensão, distonlas neuro vegeta-
tiva, reuma, eliminação de gorduras parciais (CF.LUL1TE), pelo maismoderno tratamento francês:

Hldroterapia; Banho Sulfuroso
Turco

" Garlio-Gasoso
" Pérolas
" Espuma

Parafina
Banho- Intestinais: (SUD-BAD)
Ektroterapia: Onrias Curtas

Ondas Cruzadas
Vllra Som
1,'ltra Violeta
Galvanização
Farariização

Elelro merann terapia
Duchas escocesas, alternadas, mornas, quentes, frias, etc.

Masso-terapia.
Sob controle de médico especialista:

DR. ANDRÉ KIRALYHEGY
CONSULTÓRIO: RUA MÉXICO, 70 - SALA 804

Das 14 às 16 horas. (U823) 8o

ADVOGADO - Recém formado, com
pratica Jurídica e forense, oferece-
sc para trabaltiar em escritório deadvocacia. Ordenado n combinar. Car-
tas para portaria n" 0570.

IW157!)) 55

COZINHEIRA
PROCURA-SE forno e foisSo ou tri-via: fino, que passe também a ferro.

(Maquina rie Lavar). Pequena família
rie fino traio. Paga-se bem. Pede-se
carteira e referencias. Praça Pio XIn.° 7 - J. Botânico. Tel.: 26-6508. 

'

11736) 53

ESTOFADOR

ELEMENTOS DE BOA CONDIÇÃO SOCIAL, APRESENTAÇÃO
E BEM RELACIONADOS NA CAPITAL:

Uma das mais importantes empresas de investimentos do
país está selecionando pessoas de ambos os sexos, que tenham as
qualidades acima, para serem aproveitadas no seu Departamento
de Produção.

Não se exige experiência no ramo, pois a Companhia man-
tém instrutores especializados no período experimental dos can-
didatos. Ótima remuneração, comissões e diárias.

A seleção dos candidatos será feita nos dias 10, 11, 12 e
14 do corrente -— à Rua São José, 90 — 4.° andar.

Favor comparecer munido de duas fotos e apto a fornecer
dados para o "curriculum 

vitae". (41767) 55

Precisa-se oficial e meio oficial. —
EiY-íít ,V?' APre»entar-se MÓVEISPHATfX Ltda. Av. Copacabana. 308-A.

1100861 55

Criados í'

MECHANICAL ENGINEER
CIA. SWIFT DO BRASIL S.A. HAS VACANCIES FOR ME-

CHANICALENGINEERSFULLY ACQUAINTED WITH STEAM
AND DIESEL POWER PLANTS, REFRIGERATION AND PLANT
MAINTENANCE. EXCELLENT OPPORTUNITY FOR PERSONS
MEETING THESE REQUIREMENTS.

Apply in writing to 'General 
Superintendent" — Caixa

Postal 4210 — São Paulo — giving personal data and past expe-
rience. (50995) 55

[ORDENADO DE CFi$ 2.000,00 — PréT
em-''isa"sc de ''o-1 e asseada cozinhei-

Professores
Por professor nato. Mé-

Berllt?, Gramática, Comeria-
Correspondência e Alta Litcra.

una, Rua Senador Damas. 46. Anto.
74 001 (2*569'i S7

Instrumentos de Música
PIANOS NOVOS

EMPRV.'ADA - Snra. procura
precária de boa apresentação. para rn Para apartamento de casal semitodo serviço Inclusive cozinhar n tri- filhos, i Av, Atlântica, pôstn n,
Jinl 

fim Exige-se referencias no.P"'i';i dormir no aluguel em quarto1illgar, Deseja-se pessoa competente'arejadísslmo, Exige-se referencias. — '<
e que durma no serviço. Quem não Tratar na Rua Haddock Lobo. 5 I
estiver com condições, favoi não se loja. con- o Snr. Souza. (0„!M0) 53'apresenta . Tratar das 0 às 12 ho 

'
ras a Av._ Atlântica. 1010 aplo. 002.
CASAL PARA SERVIÇOS DOMES-1TICOS - Precisa-se de um homem 1" uma pesso,a experiente, q»e sal-"l""-mlba mesmo cozinhar c tenha boas re-

.'COZINHEIRA - procura-se para fa
iniilia de tratamento -- E' necessário

para serviços domésticos gerais, esenhora pnra cozinhar para casalamericano sem filhos. Prefere-se quefalem inglês. Exigem-se referências.lelefonar para 26-0622 ou escrever
P?/" a Portaria deste jornal n.»*'.__. (17481 5.')

ferencias e os documentos necessá
rios. Favor comparecer entre 10 e 12
horas, procurando Da. Ana — Rua
Santa Clara 18B — apto. 502 — Pa-
ga-se muito bem. (28081 53

Precisa-se de uma babá
criança de um ano e dez. mesesExigimos referencias. Rua AvrosSaldanha, 60 apto. 401.

(Oiianiil 53

VENDE-SE - Máquina de lavar rou-
pa. automática, usaria, em excelen-
tes condiçõer'.- CrS 11.500,00 ¦ Tel.'-876a

(03957) 74

Modas e Bordados

PROFESSOR FRANCÊS dá lições par-ticulares á domicilio como no seu
208 A Copacabana, apto. 40.1. Meto-
do pratico, conversações tel. 37-8312

10813.'!! Í7

• usados. Cirande stork rie modelos de apartamento
AlcmAes, inclêsrs. franceses e nacionais. Vendas
entrada, sem fiador. Aceitamos troras. A. IIAII.V,

: n. 13 - 4° andar, sala 410. Kd Municipal.

ACORDEONS desde 100 cruzeiros por PIANO
i mês I a prazo só no Rio) Scandaliijcepo de metal
jSoprani.

PRECISA-SE rie 11,na dama de"To"m-
pimbia para cuidar de uma senho-11.1 doente. Nao precisando ser en-I' rmeira, cartas e pretenções paraarmário e rie cauda

a longo prazo, senr pnn''""l;i ri""e i-rnal" n. 14160.
. ,. , (14160Av. Treze de Maln 1 ^r^r.-n . ¦„„..¦ .

,,,,.,, „, c,opEIRA-ARRUMADEIRA

FAMÍLIA ESTRANGEIRA pre-
Para cisa de uma empregada para

cozinhar e arrumar. Deve ter
boa saúde, carteira c referencias
e também saber cozinhar mui-
tn bem. Endereço Rua Visconde
de Pirajá, 135, 502. Ipanema.

(12123) 53

COZINHEIRA — Precisa-se, com re-
ferência

(13171) ISlcisa- Pre-
com muita prática. Para fa-:

Vende-se luxuoso alemão!!!"'11''1 de tratamento. Exigem-se re-
irerencias Praia de Botafogo. 132, ARRUMADEIRA - PrecIsá-sêcordas cruzadas

MOCA Francesa vende lenitima saia
francesa Tricosa. Fil d'Ecossc, nova.' ¦.¦,¦¦ ,- F pnpreço ocasião, ror aul claro. tam. 44 '"^L," 1. MihJi (,l i-.íi
— Parle manhã 57-5718.

1 "4762i 61

DESCRITIVA - Vestibular - Expli
!'ndnr..p.a,r!i!cu'ar.,aulas individuais. -JSoprani. Hohr-er e tôdas as marcas,por motivo de obralel. 4i-oll4, Sahóya. nacionais, Também saxofones, clari-:umes Garcia. 35, apto. 2. Sampaio.Íprfcisa «f h„ 

¦¦--—.-.— ¦
(05334) «Inetes, pistôes. violões, rádios. planos.jSaltar na Rua 24 rie Maio 651 Imadelra pf^ga-se bem Rua

53|ierencias, para serviço de família!
pequena. Paga-se hem. Tralar na rua I
Figueiredo Magalhães 72 aplo. 1.003

(12141)

¦- 1 III ilUcl-1 ,,,

Rua An-í *"-*•-¦ w' (11063

PELES

Prepara-
ção intensiva para exames e tnrios us
fins. Lição 100 cruzeiros ou, a domi-
cilio, 150. Ri;a Min. Viveiros de Cas-
tro, 71, ap. 201. Tel. 46-0755. Copa-
cabana. '050251 (7

Reforma para lindas estolas. Lava- MATEMÁTICA — Admissão. Gina-
ie e conserta-se seus agaznlhos. Fi- slal, Cientifico — Expllcador parti-cam novos. Oficina especializaria: Rua ciliar, aulas individuais Tel 47-'.114
Marquês de Olinda. 88. Te! : 26-7073. Sahóya. e053351 í',Bcíafopo (9036) 81

! gaitas de boca Tudo sem entraria e:
Iseni fiador Grátis método para es-1
;tudar. Maio: rieoosito Casa Açor-
.rieon Azul. Av. 

'Rio 
Branco 277 rien-i

tro da Galer.a São Roria. ou filial!
Rua rios Arcos 21 Para professores]
p revendedores desconto? exeepolo* inais Tels 32-8750 e 12-0712

(0272Í)

FÁBRICA DE BLUSAS^E
LINGERIE FINA

í PROFESSORA dc criança, ensina
domicilio, desde as primeiras letras 

"i8 
às 12 horaslate o 4." ar.o primário. CrS 5fi.no a

hora Eugenia Tel : 37-3238. Copa-
i cabana ¦ 27844

PIANO rie apartamento 10 750$. Ven-
de->p co ,i copo cip mol.il. Dá-se £{a-
ranlia. transporte e banqueta. Rua
24 de Maio. 631 - ap. 27 - Sampaio

C®MFR@
1 Pt Al
47

rie cauda ou de armário, papo bem
a vlsta. Telefone 47-21161. 15023) '

fãnhão
los

3"5 apto. 202.
. Mara-

Lins Vasconee-
H2/34I 53

..-.„ sirva
53'lambem como ajudante cozinha, exi-

Igindo-se referências. Bom ordenado.' '" Rua Barata Ribeiro 330. apto. 002
UZMfl) 53

-l

GRANDE OPORTUNIDADE PARA
CORRETORES DE IMÓVEIS

Loteamento em Campo Grande — Estrada
do Monteiro, 873

Precisamos de corretores para a venda de ótimos lntes e si-tios ja demarcados, em loteamento de propriedade da firmaconstrutora BRANDÃO MAGALHÃES & CIA LTDA e docorretor ÁVILA RAPOSO, situado à Estrada Monteiro, 873, bempróximo da Lstaçao dc Campo Grande (Distrito Federal), combondes, ônibus e varias linhas dc lotações à poria. Urbanizaçãobem adiantada. Avenida principal com 20 metros dc larguraNo plano urbanístico estão incluídos: encanamentos de ãgua po-taycl e águas pluviais, ruas asfaltadas, praças ajardinadas sar-leta, etc. Lotcamcntos inscrito dc acordo com o deercto-Lei 58
«rvínnp n-rííílÍícÃ0;eT!nt„ar com os Proprietários, na RUASENADOR DANTAS, 76, 10." andar, grupo 1.007.

(52801) 55

Pi>i.-r-r<- r«'r~' PRECISA-SE DE COPEIRA - Arru-
d , seívriV a 

Cmpre&à* Para tO-IWdelra, com pratica, que dè ré-do sei viço de pequena família de ferência, Paga-se bem SaídT tortostrato, que seja limpa, educaria c tra- os domingos Trata na nárle ria

_(fl9a72) 53 nema. (0276S) 53

CASAL COM PRATICA
BE AGRICULTURA

,.a 
•'r<;,'isa„'s'' par'- tPm" tanU de ,ima chácara no Rio de Ouro - Ei-

.Ji vu. ,'0' 
C"m b°" "^ |)i,ra """••"".•¦. Pede-se referências. Tratarem Niterói, com o proprietário, na Av. Estacio dc Sá n. 553.

(28573) H

telto á mSo, pronto e sob mediria. -
vendemos por atacado r fazemos en
xovnis. — MARC — Av. NS Copa-;'7-187
cabana. 542. Sala 12(11. 1141*09) 81 vioLAÕ

POR PREÇOS POPULARES
Vendem-se lindos modelos de blu-

ias em orpandl sviico e opala. saias.
fhorts, saldas de praia e mulos, como 
tan'ibérn lomta em diversas cores e ar-
tipos rie armarinho. Rm, México 70

.Pala 408. Telefone 42-2172. a:- 111-12 -' Ginasial
g*j '*''¦ 15070) 81S culares.

SÇ PIANO Schuartzman novo. O melhor
 ,fi mais lindo e perfeito niano ven-PROFESSORA FRANCESA ensina o de-se por 37 500$ Rua Mona Barre-.seu idioma prático e teórico Tel.'to 20 Botafogo'7-1876. 101538) 
87 _

PIANO 3 pedais. 38 notas, cepo de
metal, cordas cruzadas. Vende-se porl
18.5005 iFixoi Rua Riachuelo, 134
Tel. 42-3001).

i03í>fl.n 75

Ensina-se cantar acom-3
panhado-se em tórios os ritmos cur-l
so completo e:n 8 meses, ensina-se'
também por musica. Escola de Mu-
sica de Grajaú. Fone 38-2851

87 : VENDE-SE piano rie"—* marca STECK. Preço
Ver Av, Epitacio
nema

í PIANO
COMPRO
32-3857

MATEMÁTICA"

PELES
íQíaskc

Av. Copacabana, 542. apto.
305 — Tcl.: 37-5472

JLua- Ji4tki&-dtr-*5"ii n 18
Tcl.: 32-43011

CASACOS. STOLAS,
BOLEROS

PREÇOS ESPECIAIS DE
INAUGURAÇÃO

Consertos c reformas dc ra-
sacos — novos modelos

Materiais de
Construção
CAIXA D'AGÜA EMURÕr

e Cientíílco
- Telefonar

38-8100, Paulo Parola.

Aulas parti-
k tarde paia

1848 "

PROFESSOR DElESENÍO
... PIANO ALEMÃO, muito bom. mui-
87,to boni-.o. perfeitíssimo estacio. cor-

das cruzadas cepo metal. 3 pedais.
88 notas, teclas marfim. Vende-se
garantido, Rua Conselheiro Zenha -
51 - Tijuca.

lI2)56l 75.

~ e -»i^AH„° Pasamento á vista - mesmo queL.rs iO.ono.00. necessite conserto. Nftn faro ciues-Pessoa. 444. Ipa- tío rie preço nem rie marca
102709, 75 (13041, 75

COI\TADOR
Grande Cia. precisa de Contador, idade 35 a 50 anos,

base salário CrS 7.000,00 Exigem-se referências. Cartas paraa portaria dêste jornal sob n. 10099. (10099) 55

Aulas particulares ou pequenas tur-
mas. Desenho projetivo, geométrico,
perspectiva e rio natural. Professor
secundário e ria Faculdade N. Arqm- VENDE-SE acordeon Scandaili. bran-
tettira. A partir de Crs 100.00 a aula. co ,2" baixos 5 registros, oito me
Prof. AZEVEDO — Tel.: 57-5018. ises de ''*"• c,!> 17 000.00. telefone

1220931 87 26-5253. i»2767l 7,

IANO
57-0960

QUER ESTUDAR PSIOANALICE
POR CORRESPONDÊNCIA ?

Particular compra com urgência
PIANO - Atenção1 Examina-se. ava- mesmo precisando reparos. Par.o bem
lia-se, re forma *»?e troca-se, imuniza- e a vista,

compia-se, afina-se. en- Exam

C!Â. CONSTRUTORA INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA - LOTEAMENTOS

Sn «m s \ 
VOm l! anos d0 P'0fissã<'- Profundo conhecedor

Í.J^t',^5r. 
relacionado, boa educação c cultura, dando amplasreferencias. Cartas para n.° 2764, neste jornal. (02764 55

Vendedores - Livros
Precisamos de bons vendedores, tom capacidade intele»

clual e boa aparência. Apresentar-se à Travessa do Ouvidor, 22
3.° andar — Salas 3 e 4. Procurar o Departamento de Ven»

das, entre às 8,30 e 11 horas exclusivamente. (14094) 55

CrS 100.00. Tel. 20-48(11 Técnico

Telefone: 57-0060.
I20680i 75

tócrevB para a psicanalista GASTÃO
PEREIRA DA SILVA - Caixa Postal
l.apa, «0 -- p.io de Janeiro.

1140441 87

ADM
Gl

SSÃO AO
NÁSIO

PIANO E Televisão. Vende-se boni-
In piano cepo de melai e cordas
cruzadas, e 1 conjunto de Televi-
são com automáticos "Long-Píay", p
l çeladcira na Run dn Uruguai. '22?.

10272.11 75

L/V W(Tk»
LARGO DO MACHADO, 8

Intensivo, rie manha e à tarde. R
Costa Ferraz 43. 34-0264. Rio Comp. ido

:308fii 87

PIANO BENTLEY —
?e um com 8R noiay
Pena -in apto. 302.

Dos melhores fabricantes nacionais.
e estrangeiros, pelos menores preços. !
Não compre o seu piano sem eonhe-!

Novo. Vende- cfr " nosso stock e preços. - Largo'
a Rua Martins ri0 Machado, 8. Loja H Galeria ao1
Aceita-se ofer- 'ado da Caixa Econômica.

I1.1I16) 75 16235) 751

vrusii u JN l D A D E
Dispomos de algumas vagas para elementos arivos, apre-

sentaveis e com grande capacidade de trabalho Possibilidade
de ganho de CrS 16.000,00 Apresentar-se à Rua Debret n 23
sala 703, de 8,30 às 9,30 horas. (11000) 55

ATENÇÃO
MAIS DINHEIRO

Companhia Idônea aceita pessoas de ambos os sexos • de boa aparência
para serviço bem remunerado, com liberdade de horário, ótima oportu-
nidade para funcionários públicos, oficiais reformados g pessoas nue (llj-
ponham de algumas horas diariamente. Nio é capitalização nem publl-cidade. Dá-se a necessária assistência técnica e ajuda de custo. Posslbl-
lidade de ganhar mais de CrS 12.000,00 mensais. Tratar ã Rua São .losé
n. 00 - 2.» pavimento, com o Inspetor de plantio, t favor trazer êsfe
anúncio e uma fotografia 3x4. (05271) 85

FRANC Ê S

De concreto, SCAPIN
88-042?. i Fabrica ¦

Professor parisiense prepara rápt-
dameute escolares para provas. Resul-
tedos garantidos. - Prepara tnmbím
liara viagens, concursos, etc. Vai a.piano Alemdomicilio, Centro e Zona Sul. As o ,' i '•„

l° ¦ Rua Pompeu
con. cepo rie

Telp/one; melhorei: refcréno a
141211) 79 diariamente.

-14III.
12722, 87

PIANO PLEYEL - Vende-se um
com cordas cruzadas, cepo rie me
tal c 8r notas, Linda peça, nua
Deitarir, rie Carvalho. 54,

ií.'il)Ci 75
i -- Vende-se um a Sem '-ne chamar, cuidado
Loureiro, 56 casa 4. ofertas desonestas, compare
mei.d. cordas cruza- or<,|''a. previna-se contra os

;NÃO VENDA
SEU PIANO

das, 38 notas

CIMENT4
N O V O'P O T Y"

23-5342 e 23-4744

3 pedais

II \

Tels.
i 49374) 79

na
Copacába-
il.ilfOi 7.5

oferta,
dos", nfio seja inçenr
rio. — 46-0020

cnm a.s
minha'apressa-

ido rápi-
139061 75"VEJA ESTES PIANOS'PIANO PLEYEL de grande sonorida-

de. vende-se um cujo estado rie
conservação não pode ser melhor. Herger C:5 13.500 00 Plcvel CrS
Rua Saboia Lima. UR, aplo 201. I4.500,«0. 3 pedais, 88 nota.- rèpo de I

(l.lllí) 75 metal, e cruzaria.-. Crs 22 500 00 —Aproveite. Rua Santana 107 Com oiSr, cari.os ver das 12 ás 18 hs.
13095 > 75PIANOS NOVOS

Máquinas em Geral
A Casa Milton, especializada

em pianos desde 193õ, tem para
venda à vista c a prazo os mais
afamados pianos nacionais e im-

ÓRGÃO WURLITZER
Vende-se, novo, ainda encaixotado ecom [¦arnntla dessa famosa marca

portados. Exposição à rua Mariz sías^c^fusaüo^nafm'! if""ra T"
e Barros, 920. Tcl. 28-141. -.draVSo m.md""?™^ CtS^moSbm
Rio. (55531) 7õ Informações iieln Telefone 27-2967 ou

RIO. .82141 75

ií

15 — 40 ••

OUTRAS MARCAI

MKItf I.IthS BENZ

ENTREGA IMEDIATA

un — ;t — sn _ ?n —

- 4 — 5
0 -- isn —

- 7 1/2 _
300 -- J0(|

- 10-12
7lln KVA.

JW3

125 KVA.

15 - 20 -

"ÚNICO 
M" Assembleia- !04 - sala 1012\A \J IV\ Fones. 

2230?2 _ 522424

End telegráfico '-.MOTOR.MERCEDES" - ATENÇÃO INTERIORnescontos excepcionais a revendedores e comisslonlstas
(1023411

TRATORES E CAMINHÃO

ACORDEON SCANDÀLLI
Vende-íe um acordeon, marca Sc

dallí, dr 80 baixas, com pouco uso,
Tratar Tel : 37-2344 27832.

Caixa Postal 5425

Cargo responsabilidade
Brasileiro naturalizado, 43 anos, casado, com longa prá*

lica de vendas e compras, com amplos conhecimentos em orga*
nização, aceita cargo de responsabilidade, como gerente, chefe
de Departamento ou Representante. Pode ser também fora
do Rio. Tenho amplas referências. Cartas, por favor, para
portaria /ornai n.° 2774. (2774) 55

FUNCIONÁRIO DE CATEGORIA
OFERECE-SE

^r^s/frlcc'; r^ST-Wa40 c^riei^m ^Mo'direção e administração; ótimas relações pessoais no Brasil e nos EE UUda America: perfeita apresentação pessoal; dando as mais sólidas refe-rendas; muito viajado; OFERECE-SE a algum, srand em í" paraassstentc de diretoria, relações públicas, representação junto a mKterios ou Congresso Nacional ou poslçfm semelhante podendo, tambémviajar. Cartas para o n. 474? déste jornal. (0*742 55

Auxiliar de Contabilidade

CHEFE DE SECÃ0 DE CARNES
PIANOS TODOS 

"OS 
TIPOS

Precisa-se de um conhecendo todos os serviços de escritório, Inclusivee« rie rnrrr,,.,,,, , que escreva A máquina. Cartas de próprio punho
Jornal n. 394fi.

(0394B* 55

-' ¦¦ " ¦¦¦n-jiiii-a, vdi iHs ae
inriiranrio idarie, pretensões e referências a caixa dêste

COMPRO UM PIANO
URGENTE 43-04:11 Emhr,
Cise de reparo.-», papo hem

¦ a pre-

Alemão."-
praxo lona
velho rm
WEHRS
Rio Branic.
Reprrsent-iu!

e nacionais, a vista ou a' t aceitamos o seu piano!lr"a <AS.\ CARI.OS
Rua Cai ionn, 47, e Avenida- Edificio San Borja.

dos afnmndOf. Pianos

« l-iOiti 75

PIANOS NOVOS
Bechstein - Pleycl - Benthley - Bra-

sil - Essenfeld e todas as marra?, a
Tlsta e 20 meses - Apartamento CrS
25.000.00. Rua Dois rie Dezembro 112
CATETE. ; 9057i 75

PIANO DE 88 NOTAS"

COMPRESSOR JN6ERS0LL' RAND ^r"->*~.
"lÍAllNGLÊS

E-stado novo. cepo de metal, cordas
cruzadas. 3 pfriai.-. teclas rie marfim,
cór clara, piano para canto, e estudos
prolongados. Facilito o pagamento

13. Real Cirande-
ro — F. ; 45-1037.

1 1210'i| 75

ESSENFELDER e CARLOS WEHRS..

StlÍNWÃY
1/4 caudo

Vende-f.e urnente. estado rir novo.I reco excepcional a lonqo prazn VerAv Trc7n rie Maio n " 13, 4" and ¦
S. 4i0 Fo Municipal i5'23Í 75

SUPER MERCADO NO RIO DE JANEIRO
Prccisa-sc de chefe de serviço para Seção de Carne. Preparados

e empacotados. Para chefiar a seção, controle e contato com o
púbico Cartas com referências, experiência e salário desejado,
para FRIPAX Comestíveis, à Rua Visconde de Pirajá, 459 — Rió nltn\nnn 1 1 R QOnnJ„, ç r . 1

(55543) 55!9uaian-*/ ' l.o — V. andar —¦ Sr. Castelnau.
f50824) 55

Procura-se SENHORA DE RESPONSABILIDADE,
de 30 a 35 anos, boa apresentação, com autori-
dade para orientar outras moças, para trabalho
de pesquisa no Rio de Janeiro. Nào se trata de
vendas. Duração do trabalho 4 a 6 semanas. —-
Paga-se CrS 2.000,00 por semana. Apresentar-se
5.a ou 6.a-feira, entre 16 e 18 horas. Rua Uru-

de Janeiro.

NDEDORES
Firma importadora e distribuidora- procura vendedores porámáquinas, motores, peças e acessórios. Paga-se ordenado e co-

missão. Tratar diariamente com sr. Paulo, à Av. Rio Branco
n. 52 - sala 1903. (00875) 55

Vende-se 2 tratores TD-li e l TD-40, .
em perfeito rsiario rie conservação e 

*-cnric-^r- ,-.- garantia, em estado no- _____
funcionamento Vende-se. também tivo. Modelo í>nn-A ion ã ou 7 qui-caminhão International K-5 nrir. mo-! Io.- I6H pe;- nihir-r,, p/ minuto Ma'
-^ c/nvpol r,rairrlBMn,tò J™*^™ -;Cepo metal. Cor-
^«-r. 

nesta cidade. Te^one; clUu-se. Te.,, 22-54,o 
'. 
4» 

* 
^ %?& lUT^^^Cri(28-92) 7fil t05W! 7«45.000,00, DT, PAULO. (830) 75 | Avenida

A CASA GARsns apresenta ao
aparlam-nio, pelos menorrs preços

Ver em exposição na* CASAS GAKSON
Gonçalvei Dias).

público o
tia praça

mau llnrin e varlaiio estoque de modelos de cauda, armário
rom a mais ampla garantia. Facilitam-se os pagamentos»

Rua U ruguaiana ns. 107-100, e Rua do Ouvidor n. 137 (entre
(11M0) Ti

CAPITALIZAÇÃO
Sr*. Corretores e Inspetores de títulos de ca-

pítalização. Temos ótimo negócio para VV.SS.
oferecerem aos seus clientes, portadores dc títulos.
Procurem-nos das 17 às 18 lis., diariamente, na
Rua Sen. Dantas, 76 — 10." and. S/1.007.

(53(fti0) SS
" ' "' l'l''*"™'"-,™»^l"™-^™»^'"-»mL.w^



2* Caderno CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

Centro

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Catete e Glória

SOBRELOJA
merclal quase
Rio Branco a — Edificio "CIVITAS". Informações
42-9712 com dona MARIA.

(09061) 1
CENTRO — Aluga-sc no ed. Santa
Isabel, rua Taylor 31, ap. 721, de fren-
te. na esquina com qto., banh. e
Kitch. Aluguel CrS 3.200,00. Tratar
na Av. Rio Branco 81, 12°, salas 120112— Tel. 23-4214. (733) 1
SALAS PARA ESCRITÓRIOS, alu-
gam-se pequenas salas em ótimo
local próximo à P. Tiradentes. —
Ver e tratar Av. Gomes Freire,
55 s. 46 Matos. (28597) 1
JÒENTRf, — Aluga-se no Edifício
Patriarca Largo de São Francisco,
?6, apartamento .1203 de uma sala
e 715 de duas salas, ambos com
entrada, Kichnete e banheiro. Cha-
ves na Portaria. Tratar pelo telefo-
ne 22-6321. (28568) 1
CENTRO — Aluga-se o ap. 605 do
edifício Patriarca no Largo de São
Francisco 26. com sala, qto. conj.,
banh. e Kitch, para resid. ou escrl-
.tório. Aluguel 3.800,00 inclusive imp.
.« taxas. Tratar Imobiliária Everest
Lida. (Av. Rio Branco 81, 12°, salas
.101,02 — Tel. 23-4214. Chaves no
próprio apto. (735) 1
CENTRO — Aluga-se apto. 1.307 da
Rua Carlos de Carvalho, 60 com 3
quartos, sala, saleta, cozinha, e ba-
nheiro, por CrS 5.500,00 — Contrato
2 anos com deposito de 3 meses —
Chaves com o porteiro e tratar com
Luiz Guimarães — Fone 43-7252.

(857)

COPACABANA - posto 4 - Apar-lamento — Aluga-se ótimo, de fren-tf, cm primeira locação A Rua Do-mingos Ferreira 123, ap. 1001. comsala e quarto conjugados, cozinha

• Aluga-se ponto co- CATETE - Aluga-sc lindo apto. to,esquina dc Avenida do mobiliado com sala, qto. conjuga.,5-i, ,.,,,,Run Santa Luzia 799 do à Rua Silveira Martins 112 Yntn quarl° conjugados, cozinli
202, de fren e sobre pilotisrhííw om cspaç° para «"ladeira e banhei
C porteiroi Tratar Imobi ia'rla Fve r,° c°mP'et°', A'uS»el 3.500 cruzei-
restP Ltda0.' Av? Rio B?an'o 81, 

*$,! 
e7r'oV TraTarT^^T T 

° 
SOTsr/sa.-Te,s'23-4214- aàri r ¦' •s^.km^f%jsrsavat

\ toi) o\ veira. (2812' °
CATETE - Aluga-se apartamentos
em primeira locação de quarto e sa.la conjugados, à Rua Silveira Martins127. Tratar na Cia. COPARCO — T43-8660.

Flamengo Laranjeiras I ALUGA-SE o apartamento n.o 801,1
;da rua General Roca n. 891 próxi-FLAMENGO - Aluga-se no Edifício RUA DAS LARANJEIRAS vn  m? íl Pl'a«a Sac,,s ',ena' com boaGuarablrn, a Praia do Flamengo esq. Aluga-se apto. de sala dol,tm77 Sula,' "'Ò! olla,'tos 8™de.s. bom ba-Ferreira Viana o apto. 411, composto tos e tôdas as dependências Venô ,,?«r°. quarto de empregada, ba-de ampla sala. 2 quartos e demais de- local ate 4 horas nheiro de empregada, área rie servi-1 . -r  -^v, ~UK,C*, uniuius ueuenuençias,

^B^nff,^p^?.r'^: aluuase apartamento de luxo fita' ^CarTc!!" «"d?. M£ \d™ .W»«*> ™"jto bem mobiliado. Pode ser visto aos sábados e
(29746) 10 "n, m,a, General Glicerio n. 440 ap. Alexander. run México 74. sala 707,| uCITIingoS. Kua General Urquiza n. 31 (095051 38501 c, dois salões três quartos, gran- f™e 42-6536, das II As 16 horas, l"7JUJ; JO

CATETE — Aluga-se apartamentosem primeira locação de quarto e sa.Ia separados, à Rua Silveira Martins127. Aluguel de CrS 3.800.00. Tratar
na Cia. COPARCO, Tel. 43-B660.

(12041) 5
....... | GLORIA -- Alugo os aptos, novos 211
com Por CrS 3.2110,00 e 405 por CrS ...."'-- 3.300,00. Ver no local a rua Sto

LEBLON
Aluga-se apartamento mobiliado, Duplex, amplas dependências,

; ois quartos, muito bem mobiliado. Pi " "
l7°i domingos. Rua General Urquiza n, 31.

Ã RUA DIAS DA ROCHA 53, g«i «O*"™^A.Ugfsf "c.S.flfo 
pU"*" 

"' '"T^ «^ 
Mírd,«S.!l ^L>^m:.Var|aPartamen,o, ,«,. J«£ ^^C^^Z^^^^JL^ ™»Ea

U0085I 271
confortáveíTasa-c'! KrTTaídlm.' ifaTl Wrt.rn.ntoi ultima «X'l& TIJUCA - Alugam-se ótimos aparJ A P A RT A M171VTA í FDT ATVT
Pi?,s_.5tos" 2 sal.as' banh- completo, 1 em p imeira locação, na rua Sen..: K coirTc porteiro r-^"^" ,ame,1,os- acabados de construir, bom /ii Ali 1 t\ TI Vi W I I I « I F, K I ,8 I Wdor Vergueiro 138 - Aluguel Í.000 rt, caífoe. %f ' at?n,-,„Ru,a do,s ou trés quartos, sala. varandas.I i»H.illiTlLill J. \J ULjiJÍJ\JL]

cruzeiros. Tratar pelo telefone  .—ÍlJÍI (01(18) J6 cozinha, banheiro com box, armários23-1630 - Ramal 306 com o sr. Arlin-jALUGA-SE a r. Prof. Luís Catãnhhe- er"bUtidos, quarto e dependências de ,„„„„:„ »,„,„„,„„ „,
^1 (27856) 10 de n» 232 apto. 201 de frente com emí>,regadn< a nla SSo MiKlltl n. 185 dependências H, ,„„„ , 7"'
FLAMENGO - Alugo ótimo quar- 

du" sa,as' «« 0"*"°* banheiro,\~J% Çom o zelador e tratar na Cio-1 h'„ h , 
e»P™*«"» "»°'»»»<1» ..

to de frente mobilado com gosto a àT nn^\ 
C°m, 

SmMo ,mbuU- So à Av Venezuela 27 
Adm„"lis<ía-| e dominS°*. « *"» General Urquiza n. 31.

cavalheiro dc trato, 25-4468. lLq'a Ve Cnados' varanda 8a" -sala 727 
Vcnealcla' " _^,„a,dar|

A AV. COPAC. 542 »!„»,, „ a»í™„ 27Í21) io ,ra,,e clr' Chaves com porteiro. Tra-I^l8..7.2!'. (12105, 27"•'"i •¦" t.ii- com o sr. Braga. Tel.: 42-1422

toilete, copa-coz»., 2 bons qtos. e wcempr. 2 garages, 1 gr. quintal. Nãofalta água! Tratar no local ou nonovo escrito. Carvalho Rocha, à RuaRaimundo Correia 9, quase esq c'Av. Copacabana, em frente á CasaSloper, ci tel. 57-7786. (12170, 8 c"av.TheÍÍÔ"de 7r™5-4«8. 
'

alugo o ótimo.

Aluga-se magnífico apartamento de salas, dois quartos bom, cozinha,
tosto. Pode «er visto aos ri-

(09566) jg

São José 90, sala 2.003.

f?',? ad.a ,elCi! Inf- no esc,il°- de;peito e que trabalhe fora aTueuct 1" dt' trís 1mri™- saleta, sala, Jar-!
«I» Bh2.5;Cl,a " RUa ARaimu»do Cor-1 CrS 1,300,00, em caso de moça só pe' d"n de lnvSrno c dependências pa- CASA - Aluga-se em Senador Ca^íreia s, quase esq. c Av. Connc «mirin.cn r«,«,.,.„..;,. ,... = _¦_ „.'::.. ra cmnrcirada. Rua Piv,r»=c„,. n.x. ra- n.i n,i, nu..,.,,-. n,i..> .. ,-. ....

Subúrbios da Central I ALUGA-SE - AV. RUY BARBOSA
Amaro, com o porteiro e tratar a rui— i. V, -••f». .tí* ... P.,.e™.e, catara rua | rela 9, quase esq. c| Av. Copae. em de-se referencias informações" 25_-14o"8 S c,m- ¦¦ 

.«hs a,,* A.r.^1. j—jiviodti-lro, .16, apto. 101, Jardim La-1sala, 2 quartos, banheiro, cozinha c g

C atu mbi
frente à Casa Sloper. Tcl, 57-7786.'' (12174)

1
Alugam-se no Edificio Patriarca
salas no l.o andar de frente para¦t> largo de S. Francisco. Para'comércios, escritórios e compa-'nhlas. Informação na portaria
itom o sr. Aguiar. (14128) 1
CENTRO — Alugam-se ótimos aptos,•totalmente pintados constando de 1'e 2 quartos, sala, banheiro e cozinha.
Ver a rua do Senado 184 (chaves com
o porteiro) e tratar na rua Debret•23 — ll.o andar s| 1111(15. Tel.: ....
42-8271 sr. Maury. (49898) 1
CENTRO — Medico compra terraço
quc possa ser aproveitado para mo-

¦radia o consultório ou ultimo andar
com terraço em edificio pronto ou

,em construção. Tratar telefone ....2.2-1639 sr. Moacyr depois das 14 ho-
;ras- (02807) 1
• CENTRO — Lapa — Aluga-se o apto.
517 (frente) da Rua Taylor 31, de.qurvrto, banheiro e kitch. primeiraocupação. Alug.: 2.600,00. Tratar na.CIVIA. Trav. Ouvidor, 17 — Loja

.Te!.: 52-8166. (12165) 1

ALUGA-SE o sobrado da Rua Itapl-
ru, 495, com 3 quartos, 2 salas, ba-nheiro, área e cozinha, servindo pa-ra ateller, oficina, cabeleiro ou mo-radia. Aluguel CrS 5.000,00. Exg.
fiador que não venda fiança. Verlocal tratar tels. 23-5666 ou 38-8685
wwy^<v^i^^^^(0!J19| 6

Cooacabana e Leme
APTO. 507 - rua Carvalho de Men-donça 29, de frente, claro e areja-d,°^,Cl'$ :!'500'0P - por mês, Tel.27-;>.H4. (6284) o

RUA RODOLFO DANTAS 91 apto 1203— Confortável, ampla sala, 2 quar-ols, banh»., cozinha, dep. emprega-da, terraço serviço. Chaves r! por-teiro. Administradora Nacional. Av.Pres. Ant. Carlos 615, 2» pavto —Tel- 42-1314. 
(12186) 8

AV. COPACABANA-796 — Em fren-te ao Metro - Alugam-se os aptos.211 e 212, sala-quarto, banh. e KitchCrS 3.200,00. Serve p! escritório ouconsultório. Chaves ci porteiro. Ad

ate 11 horas da manhã ou depois das
empregada. Rua Professor Ortiz"; na Rua Oliveira Paiva

20 horas
(12109)

•ãr.V.r,». -"¦ "**¦"¦ '"'• »«'uim m-i =«.",* quauos, oanneiro. cozinha c gr " *«"» privativas, ampla copa, cozinha c/
- Tel ¦ «Sm! «nlbus 115j«l"lntal por CrS 2.900,00 mensais. Tra-' P/ empregadas el os"respectivos banheiros

FLAMENGO — Aluga-se, em
edifício com piscina e "play-
ground", à Av. Ruy Barbosa n.°
636, excelente ap. c/ vista p/ omar, c/ 2 amplos "livings" (30m2cada um), jardim de inverno, 3
quartos c/ armários embutidos, 3

j— Tel.: 45-9331.
LARANJEIRAS"
dim Laranjeiras

152106

lente , ,'"'"" 
' "Play-ground", à Av. Ruy Barbosa, 636, exce-"»«»' oama-1 ,enl* »P, el vista p/ o mar. c 2 amplos «livings- (30 mZ cada um)va n. 174. com J-..'«verno 3 quartos el armários embutidos, 3 banheiros sociais 3 eai?«.cozinhaegr.ldagnaprvatlvas ampla copa. cozinha c/ àrmirlò"Vmoutldo e S qulSo!mensais. Tra-1 P' empregadas c/ os resnect vos h.i.hpirn. .i,...,.i. r..c ., «»¦ .5 ....

Próximo ao Jar-
Aluga-se residên-

.',',_ í, „ -•»—»» HI....OOI3. in- ¦¦' — -r.-m—-» ^, "., ,i.i iri.-uviii, iiannriros. Aluguel: CrS 17 001)00 Ver16 Jar na Placa Floriano. 19, sala 17 -'no '"«' ° »Pto. 1202; chaves c/ o sr Joaquim Tratar na rivfÃ «.«?-„. Tel. 52-4477 „„ 42-7780 Ida Adm, Predial, Trav. Ouvidor, 17 
'.loja'-Tel.! 

52-8166 (U187) 3g(09413) 29

banheiros sociais, 3 caixas dágua1 i , ,privativas, ampla copa, cozinha L. e D 1 O fí

llVr,»t2!\ ,dae,ôeit0e %Sfi?*a\! Si^gff^ ^S? T? *

iíXiLvüi Contrato longo. Aceita-se propostas

RUA JÚLIO DE CASTILHOS 34 apto.301 — Sala, varanda, ouartn. banhcompleto, cozinha. CrS 3.8C0 00 — Vi-silas até às 10 hs. Administradora
Í5acl°na1' ,Av- Ples. Ant. Carlos615, 2° pavto — Tel. 42-1314.
. (12179) 8
EM COPACABANA alugo p| 1 ou 2 ra-
pazes, 1 confortável qto. mobiliadoem casa familiar no posto 4 te'efo-ne 57-7786. ,12i72) 8

S^^^íor^õ^ FÍr™a~" 
~am«Tu?a-7e 

SS
nemõs 402 ^41)5 àR 

°F,i?nP.artH" bomJquarto m<""l'ado, a uma pe™ré V SaíXf %?S |T^c-^"^ncV

COPACABANA - Posto 5 - Aluga-se, è av. Copacabana, 1194, apto 402dc frente, com 3 quartos, sala jar-dim de inverno, garagem e demaisdependências, por CrS 7.500,00. — Tra-tar no local; telefone 47-0779
(1787) 8

COPACABANA - Alugo apartamen-
to de sala e quarto conjugados, sa-

. . . , — „U- c/ armário embutido e 2 ouartos -rs ——
mmistradora Nacional. Av. Pres. p/ empregadas c/ os respectivos APARTAMENT0 ~ Leblon. aluga-Antúrios 615, , pavto. 

^ 
banheiro^ A.uelJ^Í^ ffi ^-^ 

H.lo-

OI VIA, Seção de Adm. Predial, «arage, E' de frenie. Ver e tratar 1'rrr,Trav. Ouvidor. 17-I.nia TaI • no mesmo endereço, ,-intn inj ai,,. ALUGA-SE apto

no local e tratar na rua Gon-
çaives Dias 64, 2» andar. Tcl. 22.7479.

(5052) 29

Subúrbios da
Laopoldina

SÔBRÊLÕJÀ -- CASTELO
Aluga-se 600 ml, 21 salas, 8 sanitários. Tratar diretamente

com o proprietário, telefonar das 10 às 12 horas, tel 47-7641
(13137) 38

~.. .n, oevau uc ívam. rreaiai, 8«'«se. c ae treme. Ver e tratar i 7777777Trav. Ouvidor, 17-Loja. Tel : no mesmo endereço, apto. 104. Alu- ALUGA-SE apto., c/2 quartos gran-
52-816C. (12166) l'n:8U(!l Cr? 6.500.00. (27858) 17 des', s.a]*- co""l'a c/fogão de gás
GAHAGEM - Fl.AMFMr.o _ a,.. ALUGA-SE a rua Cuper.ino oTrSo S!?h,ftS . 

*,*"/..-C/.,"í?.ie" 
F',,*":GARAGEM - FLAMENGO - Alu- ^L}J,?A"SE a, rua Cupertino Durflo|dãr."*tôd - dt 

"frente 
Fim' de'linhaga-se vaga em garage do edifício fc *J.i0"PHíu"15!í0 J!l f00 ,COm »• loáílo. Preço Cr? 2.500 00 c/f ádornovo, situado na Rua Dois de De- t.'.f a,?.' banh'"0' kitchnete e ga-:idôneo. Tel.: 22-6410 e 42-6738zembro, 15. Aluguel mensal: Crt". \Zí "f-" Cí-S 3-m'n°- Chaves! (09552) 70700,00, aceitando-sc ofertas Tratar i? 011*0 por eira "ratar 

pelo lelefone! »«w.~v^vw.^v.^w»v»wwwvv
com os procuradores. Organização Té- í——: (U117> n k);*..Álcnlca Imobiliária Norma Ltda. Rua LEBLON - Alugamos apto de alto "'-"'OI

°„„Çarno 71' andar *-°i salas 801 luxo. primeira locação com 3 quar- ,,^^77: ¦e 802- (09535) 10 tos. sendo 1 duplo, 2 salões 2 banhs "0T,?L — Aluga-se prédio à Praia—7- . 2 qtos. p. empreg. cozinha america-íde Gragotá 29 em local pitoresco em,n 08 m,, Tratar na Agellcia Anglo-Ameri-;apraZ,Vel em Niteró1 iníorr"ar "o:
cana rua México 148, sala 804. Tel.

(27745) 17

LOJA - CENTRO
Alugamos loja à Avenida Presidente Wilson n.» 210, eomárea de 160 m2. « mais subsolo com 180 m2. Tratar em Lowndes& Sons, Ltda. — Avenida Presidente Vargas, 290, 2." andar —Telefone: 43-0905 — Ramal. 18. aom) J8

ALUGA-SE — Magnífico apto
frente, no melhor ponto da Rua

Te-!Scnador VerKueiro, com 3 amplosI«"áui

RUA HILÁRIO DE GOUVEIA,
53 — Alugam-se, em primeira \o--\» roíai para Atlântica — Não 1cação, excelentes apartamentos a|ua — Pinturas modernas — Te]
para famílias de trato, living., 27-223:l- rui«\
jardim de inverno, 3 quartos, to-
dos com completo guarda-roupiembutido, cozinha americana,
banheiro em côr com box, tol-
lette, água quente e fria em tô-
das as peças, inclusive tanque e
banheiro de empregadas. Acaba-
mento excepcional. — Garagem

(14006) elcÕ1/' .v"d!2?£HiL?ui^ aP"0' 701 
""Alugamos

fnvnvt 
° 

,SelVÍÇ0 Sanitarl°- 14° ** guel' CrS 3'6MM Tratai"Av 
A'"-,6'000'0" ™»*™- (00817) I tar em .ownde e Sons I^da Avaproximadamente. Chaves com por- So 81?'l™f salal^oi-ol"' TcT ^ACABANA = Avenida Atlântica ip^ Vargas 200. ¦>..- andar. Telefo-'-''- "' ne 43-0905 - Ramal 18.

'04729) J'quartos, sendo uni duplo. 2 gran- -—~  Mlliã) 17 ,
 des salas, 2 banheiros sociais, sen- LEBLON - Apartamento para alijar retrÓDOllSnverno. 2;do um *»r- rnr ri«nimH«tinta» h« «m_idc frrntí» n*rn nraia ««™ •» .. ?__ ™

• CENTRO - Aluga-se bom apto. a.Rua 20 de Abril, 8, comp, de varan-.da. quarto, banheiro e kitch. Alug ¦
.3 mil, Ver no local o aplo. 806; cha-
j,ves com o porteiro. Tratar na CIVIA:Trav. Ouvidor 17 — Loja Tel •
.52-8166. (ijisg, {

ALUGO APTri ^77—1—I  . . sa,"a, - Moiiucuus suciiiis, sen-1 ««<*>uun — Aiiannmento para alii"a
qto" com varànla Peeas ?om"5u2 n? 

1"a "" COr' dePe»dencia' oe em- d. frente p»ra praia com" 3 quarto,,
fa total para Atlântica - NS^ fa ta'?, nh^H^"^'"' ^ 

"«"teme"- a™P'?A' 2 sf16es; J»'«"» 'nverno, ,r 
'Aluga-se para verão casa comple

água _ Pinturas mode,-nas _"eiI '! 
45.3^27 

P"° "'íll 
U\aSatM ~™ ^"^ ^^ " ' 

(14125) ¦'
MOBILIADO - Aluga-se ótimo apar-tamento mobiliado a R. MinistroViveiros de Castro 15 ap. 915 comquarto, sala, cozinha e banheiro com-pleto. Tratar pelo tel. 23-3359 comSr. Arthur. Ver no local, chave naP°rtar'a' (13091) !
AV. ATLÂNTICA, 2334 - Aluga-seo apto. 22, de frente, com grande

-1 .»...H» „*, (ímã vuau lasii i:uilipic--¦  "-1— • s-as', Crs tamente mobiliária, com 4 quar-
Ruí M*Xn^gu.cla.:í?g!S: P8,1 3 banheiros, 2 salas, saleta de

^;rüã^^rTv1iíc^I^apto. 602 — Confortável, frente, gran-de sala, varanda, 3 amplos quartos,!armários embutidos, banh. comple-!LEBLON - Alugamos apto mobi-to. cozinha, dep. empregada - Çrj|liado de frente de praia com telef.6.000,00 — Pode ser visitado — Ad
ministradora Nacional — Av. Pres.
Ant. Carlos 615 — 2.» pav. — Tel
42-1314. (12177) 10
FLAMENGO — Rua Senador Ver-

gelad. com 3 quartos. 1 «ala e dependências. CrS 8.000,00 - Contratopara 3 a 6 meses ou 1 ano — Tratarna Agencia Anglo-Americana rua
42-248C2° 

~ a',dar S- 804 - TcL

(27744) 17 c?m fogâo a ^ás e fogão de Ie-
nha, dependências para emprega-'

dos, situada em centro de gran-de terreno com direito à piscinae_ tendo água própria em abun-
dância. Ver e tratar na ru.. São
Sebastião, n.o 337 Petrópolis ...

(4739) 35

ARMAZÉNS .
Alugamos recem-construído. 2 pavimentos com 800 m2de área. Situado entre o Cais do Pôrto e Estação da Leo-

S,c0ÍTAJí9uel CrS 45 °00'00' Tratar em LOWNDES &bONS LTDA. — Avenida Presidente Vargas n. 290, 2.° andar— Telefone 43-9084. (10123) 38

i^HL17 ALUGA-SE paraRUA JOSF' TivirAupc on ; «r-ULiA-st; para verão, no vale
201 - Maínlflc, fr?nte t/,7iJplA- |Bons.UCMS°. "^a mobiliada com 4
nrai.n 

™íi,"."'. 
..'}le.\. F.TÒX.'mo da [quartos, 2 banheiros, grande living.

teiro. Administradora Nacional. 
" 
Av.lün"È"23-42Í4'«-1314 6I3, 2° Pav' Tc1:'attti~a cr ¦-', 

-„->-|apartamento com hall, sala, 2 
"quar- (00553) 10  ~ >*'¦ '

4- ""¦ '12187) I ALUGA-SE - A rua Djalma Ulrich, tos, varanda, escritório banheiro em 
'òtlABTn TiVr» i 

;~a~298, ótima casa, com 7 quartos. 2 ba-icor, cozinha ouarlo e ivr S. .««5?^ ,? ~~*. . luKa-« mobiliado' j H3LO„ r. . Rnr, nheiros sociais 1 h.-inh,.ir„ mm«i..l„W, " "°." 
5." ..?-WC 2f empre- cavalheiro, Paissandü 48, apto. 22 127-, t --

(00732 8r .apt0' 301' Mobiliado. Alugamos-- ; apartamento com hall, sala, 2 quar-
rrMTpn r-, 7r ,208, ótima casa, com 7 quartos. 2"ba-¦^.íí-:.!!". ~.Va.Ra em Garage — Rua nheiros sociais. 1 banheiro comple

- 
~q« w... uiimfci.  nuenjamin Constant 134 — Ótima va.ga aluguel CrS 400,00. Tratar emLowndes & Sons, Ltda. Av. Pres Var-•gas 21)0. 2.? andar - Tcl.: 43-0005 -¦Ramal 18. (23638) 1

------". - """'^'iu i-uiiijjii;-
to, 3 salas, copa. cozinha, dependen-
cia de empregada, garage, Jardim earmários embutidos. Aluguel — CrS20,000,00 —Tel: 57-9896.

(12107) 8
I COPACABANA — Posto 4 — AlugH-se os aptos. 201, 202, 601 e 801 domagnífico Ed. "Marte", rua BarataRibeiro 665, prox. Constante Ramos,com amplo salão, 3 grandes qtos., 2banhs. sociais, copa-cozinha e dep.empregada, com direito garage. Cons-[ trução moderna sôbrc pilotis, água

- abundante. Chaves no local. Tratar™^. ™,_P.tr..«. .L. .deSSoJA!'.^.^^.81' ^ Wi

CENTRO - Rua Araújo Porto Ale-gre ,0, salas 919|20 - Aluga-se gru-P° de salas em ótimo ponto comer-
rie ,Chav,es ^'om o zelador. Aluguel
cl t .a .Tra,ar em Lowndes &Sons Ltda. Av. Presidente Vargas 2902.» andar. Tel.: 43-0905 - RamalJ0- (28639) 1

Draii jmni5 ,,,...'/."lo ud quartos, z banhe ros, grande livinefòtbanffi, "cozinha "é \Z"±?"'T^' d^"d?tnV para ™'
gada - CrS 4.800.00- Pode ser visi !frC8ados, c Mra!!e', sit»ads em cen-
tado - Administradora Nacional |r° de 'crmi,° ,odo ajardinado. In-
Av. Pres. Antônio Carlos 615 - i« íor">aVõ« Pelo tel. 37-5767.

(00553) 10 p;,v- - Tel- «-1314. ' ""»»), M' (12181) 17 PETROPOLIC ITAIPAVA Km. 76

gada e área com tanque. Chaves nolTratãlocal .Aluguel CrS 12 mil. Tratar em1
no 12.

Lowndes & Sons Ltda. Av. Presiden-te Vargas 290. 2.° andar — Tel •
43-0905 - Ramal 18.
___^ (2^637) 8 ius, íimpi

COPACABANA - Quarto, aluga-se", j"1» 
• '

dc frente, a casal de tratamento, mo-'íucl Cr?

(OSSSU 10 tamento de
quartos,

; despensa.

Ataulfo cie Paiva da Est- U"iSo Ind,|stria. Aluga-se pa-
201 - Alugamos apar-'" vet?„ Io Si,'io J»oafMlnho. ca-
frente com 2 sjlas 3 sa m°oihada. luz elétrica. água''- ' """  " :"~ "'¦ Traquartos, banheiro comolcto cozinha ouente e serviço de caseiros. ,,„¦''""'-"" ' 

Jar na Ri a Engenheiro Miguel Detsi

billado ,com ótima refeição. Dá-se ê
P,edV,s.e reíerências. H- Djalma Ulrl-ch. 271, 6." andar. (1726) 8

FLAMENGO — Aluga-se apartamen-,,,„„,„„
to de (rente em la. locação Rua Sífg!2!a' 'u?rto ,e W.C. de em-|„„ ----•„-..;......•..,.
Paissandü 318 composto de: 2 quar- l^eÍada.' Rra",de .ar" eom tanque,™', 'Transversal cie Joao Pessoal
tos. ampla sala. 2banheiros, cozi- !c?™« MOM 

eT?I?,,do 
1 Alu«uel |Pc,r0polls' 

,eL 3671- .„„„ 
„área, não falta água Alu- Sons Udi 

_ 
I d em ,Vownd« I02"í) 3S

,000,00. Tel, 25-2142 Ma- ^anl.?- Íe.^-O^''-7» Tnuel.

CateteCOPACABANA - Aluga-se apto dei6 * 
SSrtí^.SÍJ:. "2-\™& «..J^SS^Í apartarnenlos

(28635) 17

^^ WV\"H

Teresópolis

3.500,00. Chaves
na portaria.

ALUGO apartamento de frente com
quarto-sala,conj. banheiro e kitch.!APARTAMENTO

antn 405 n,,.-t~ i """^":,?• '«, urtVJüA — Alugam-se ap
mario c'o7?nha :("laT,separad0S; ar" na Hua D,K'ue Estrada "¦ 5' com
com o 0„rtí?„ 

e.tc-,rYcr no, lp«l quarto, sala. cozinha, dependência de(om o porteiro e tratar pelo fone empregada, área com tanque - Ter- "-- - -«.•»«'reo — Tratar na Atlas Administra-!Tratar no local.
hánkãT^'  "-, ;~-'- m"o.- luja»,) ídora Limitada — Rua da Quitanda n. li rnr nw TT" — -banheiro completo com ou APTO. 803 — Av Conaeabam. 70S 3 ~ 6" •'ndar' Tel- «-6943 - Al IKS?." Aluga-se aplo. de luxo

?_úna, áAluea-se enm «1. 
lÍSf5í?a1a.,..Ii6:líu«l - CrS 3.000.00. (4776, 11 2?,1S.,,^ÇãS r«.c«n.«- ,clldn 2 salas, 3

- — .„.»-..,.. „ „,i„,10 apartamen- SITUADO EM TERESÓPOLIS pertoIO do edificio "Vicente de Cas-Mo Hote'. Fazenda da Paz aluga-se
tro a Rua Afrânio de Melo dl,rante ° vcrSo uma casa conforta-
Franco, 125 no Leblon de n. 202 Vcl e mobiliada.

Francisco. Aluga-se"o apto.' 1221. 
Bffi% TO' ^l- ^iL 8 S5n o porteiro extraíla. banheiro e kit. Aluguel Cr$ COPACABANA - Aluga-se um pe- «-5325. Não falta água.7.500,00. Chaves eom o Sr. Aguiar 1ueno apartamento de saleta, quar-|to " '--"' -:

".-'--.—, —•¦¦ sala, quarto, cozinha "~" ""•"" 1,"t" "quartos, 2 banheiros e m-iis H,.n
o ^^-^^1^^.^. lALUGA-SE por dois meses: iane^^^l^y.OOO.éo 

'coT'^
(12138) js.em .yovels no Hotel Parafina, á^luga-se eom1 l Avenida N. S. Copacabana, 687 Aiuga-se com

-j. ii^m i, L- IMLUfl,Largo S. Francisco, 26 ap. 1.311, Alu-
gucl 4.000. Chaves na portaria comSr. Agulir. Tratar tel. 32-3886.

(00580) }

Andar ai e Grajaú

(295901 s T1*™ J-r* J"i""'"0- Chaves comU3>Jt>._*o porteiro. Tratar 22-0994 Guimarães.
Aluga-se com

moveis. Rua Gustavo Sampaio, 876,' COPACABANA - Av Nesquina Prlnceza Isabel com vis- pacabana 876. apto. 1205 - Aluíaa para o mar, 8.» andar. Sala, sa- mos ótimo apartamento com'boaS-
,ae„!an"r./.quartos, armários,'eta. 2 salas conjugadas com luz In-

e fevereiro apto. de sala, 2 quar-|
«tos, e demais dependências, mobili-

S. de Co-'ado com telefone. Ver e tratar à!
(0473S)

embutidos, geladeira etc. Chavescom o porteiro S. Altamlr quetambém se acha no n. 31, Av. Co
tAa?UiAo?AI - ¥™Te a Rua Ja" IPa«bana"AÍuSuerO7.0nÓ0,1)0, 

"fiado?"

gunda locação, com gnnde sala, 'elefone 37-1127.
quartos, banheiro cozinha, quarto el (2B593)

direta. 2 quartos, área de circula-
Ção com 2 armários embutidos, cozi-nha. banheiro com azulejos pretos clouça azul, dependências de empre-
gada, área com tanque e vaga na ga-rage. Chaves eom o zelador. Alu-

Lown-1

Rua Cons. Macedo Soares, 18, apto.302 dias úteis das 9 As 15 hoi-asBase mensal Cr$ 6.000,00, tel, 46-2946.
(0OS26) JI

SANTA TEREZA -Rua AlmiranteAlexandrino. 340. apto. 403. Mobília-
  __ do. alugamos apartamento de 2 sa-

RUA MARQUÊS DE SAO VICENTE |las'.„í <)ua''tos. 2 varandas, banheiro:
29 - apto. 401 - com elevador _|Ç°«nha, quarto e W.C. de empre-goela e 1 vaga na garagem. Chaves

dependências de empregada, área c.| ALTOA-SE^- ai^^r^bõf^ I V^gas n*»7aaat"iil 
^'^^st^l, pav. - Te,

Frente para a Rua Gal
la vista, ampla sala. 2

. guel Crs"6'.ÕÕ0.M."'Tratãr'°èm' Lown-" mario *'T'blltid"' banh. v
B.des & Sons. Ltda.. Av. P^|Se|^Xf ^aeToi^í'^00 P^ffi '"'¦ «-««5 ramir»

. ,.„„ ,„. ., .„, -.. Telefonar de 8,30
Sala, 3 quartos. 2 banhelrni «n s H'45 e da! 13'30 às 17'30 para
Ciai<i t. H»mVlc'ju e , S0" 22-3115, depois das 18 horas para:
Si*"..'_. l"alí dePendenclas. —25-9866. tmsi) .76

(12150) 17- ^^'^'^^^^'^^^^^^^^^'^^^'^WN^^WWVW»-

I CONTRATO - LOJA
r'PRA-SE

Precisa-se de uma no centro da ci-
dade. Ofertas para JOAO - - Rua S4o
Josí, 18. — Telefone: 42-0237.

147411 38

PROCURA-SE SALA E
OFERECE TELEFONE

Técnico em organização, possuidor

Santa Teresa

SALAS NO CENTRO
Passa-se - um contrato de j
sublocação diversas salas à Av. )
Erasmo Braga, 277 - 7.° andar, /
nesta capital. (

-r- \\ Tratar com D.a Lúcia, na Av. (
Graça Aranha, 206 - 11.° andar, j

(55609) 38 )

Rabello be-' , e, va^a na garagem. Chaves Técnico em organização, possuidor
quartos,' ar-í!10 calr Aluguel CrS 8.000.00. Tra- de alvará, móveis e telefone, procura•ozinha den n fi" Lowndes e Sons Ltda., Av.luma ou duas salas no centro para
— Adminis- 7, ,, !?Í5 Vargas 290, 2.» andar instalar escritório, levando o seu te-

 »._. 1 tel. 43-0305 nmnl IR . urnnn r-.nerA *i..•*,,«) »«,.„-,oi ^^„^i^
r«ím.. -m a c e,"I"cgaua' area c.\ <\^v^r.-n.t. o apartamento 502 dotanque. Todos os cômodos tem luz edifício n. 129 da Rua Belfolt Roxodireta. Ver no local c tratar com «quina da Praça do Lido com 3'AV ATr ivricl 7,— • . -
Álvaro pelo tel. 43-5057. l3Ji«»«,u.a..!fta!-.. de™>*. depen^n^Tnaf^SleT apt™. 4ofdaPrua|^OOA -^Aluga-se ótimo apto. de ^t*fJ*9 ^^^"Stea

(28643) 8 42-1.114. (121781 ii, a, rir- a or; rem entrada Independente
—— mlii. A*SE,r ''asa mobiliacla Para fa- para n.« 4.744 dfste Jornal.... .,. míha de ato trasmniin .«.-._*..'

lefone. Pagará aluguel normal, dando
(10126) 23 picfcrència a sala ou salas que tive- í

rem entrada independente. - Cartas.

LOJA-COPACABAN/
No ponto mais comercial, em rua transversal entre Av. Copa-cabana e Barata Ribeiro, lado da sombra, instalação de luxo

para negocio fino, com telefone, loja nova e ampla, clara emuito arejada, transpassa-se o negócio ou simplesmente ocontrato. Telefone 42-2930. (11091) 38

(14091)
GRAJAU' — Rua Marechal „„,,,-174 aluga-se o apto. 306. novo, com,ampla sala com varanda, 2 bonsí Ãdtõ—-,-, ..'
quartos, banheiro completo, cozinhapronto' à Rua° xTvl^H^PI?0 

~
dependências para empregada, etcllf^os? p^r" £$? vend^^ntl?

inr7nm ,lo;'"?de sala0' 3 Qtos. c| arm., 2 ba-(0'iOQ) 3 nheiros completos cor, copa, coz. c'arm. e dep. ladrilhada, garage' —

mW) 3 tâfà i^Taa^O&J^^^^^^oVT Conípos,oÜIdeas^!^rrRuá^I^. 
"Sffi?^^?"!*^. * ™a Almirante" 

'AI.»n

J^ejsoíí - Teletoe'M?0642 
58 ~ 2'"'sa'a a quarto e demais depwdeneias - » "e sala. 2 quartos, banheiro.;drlno ™- chaves no 350.Aluguel CrS 3.200,00. Ver com o por-!™zJ.n,!la'.areaAÇ0™.tan.tI- dep. p| emp

(4744) 38

- i ¦•*.-«*"•* —i» u.*i/v,vu. v cr com o por-' _  .,— .....n. «^p. r vmu."Meiro e tratar Av. Rio Branco 173 f «a'age — Aluguel 5 mil _ Ver no
Jl4° andar. Tels. 42-2407 " 

'"' " ""'" ""'' "'

Ver dlàHamente com o eScarregado.' IranTsaC 
**&

52-0119.
(2819)

v, „. . ,.H. — niujuti j iiiti — ver no ' * »,.local o apto. 201: ch-.ves com o por- Vlln icnkolteiro na CIVIA - Trav. Ouvidor 17 r "u 'iUOel

COPACABANA - Alugamos apto.

[teiro na CIVIA — Trav. Ouvidor 17— Loja — Tel. 52-8166.

ESCRITÓRIO MOBILADO
COM TELEFONE

 
- — w — — ^--^ ......... »»¦»— ...... ^«^^(^fYijIJ^B^

Vendas Diversas
GRAJAU',- Aluga-se otlmo aparta-IvYsUas6 só^nr™^!3' «¦"««" -'£Pía' ' 

J^aiS Va* ^.tmeom to^DumonT IJo^ótlmos* «h? ?h.-•ncJílo—eaKstfcido de- 2 nimnt .visnas so marcando hora na narteiMrage. Tralar na Agencia -Anslo-l™. .umom- ""• ótimos aptos.- ii;s-j^rAm^t a?54-"---'^^^^^^^^£BS:^
o apto. 101 da Rua Borda do Mato ,-rr~— (835) a, (9613) 8 rage 7 mil fl garaee 6 Oflòfl Ver >~v
276a Chaves no apto. 301. Trata-seIMAHAVILHOSO QUARTO conforta-'-'o,,......,. no local cí apto*»" 104 - 203 _7o4 T ' '
a Av. Rio Branco 173 - 14.» andar, ve, de frente único inquilino - Ro-|£°a,AC£BANA ~ Aluga-se bom ap. ,304 e 704 -chaves com o iTortéir7 ' ' I UTel*: 42-2407 e 52-0119. !"aldo de Carvalho 45 - 301. M*' .ffwcab». 150. ap. 504. com- Tratar na CIVIA 

"Trav 
do^UV idSr —-

_J^8!LL3í,^—^ttt—r^^6-HLi|rè%odz1nh1dtax.t";t3qa'. hvXhtí17 -Loia - Tel- 52-81fi6-...1.. \™™*_ -
Botafogo e Urca

FAMÍLIA AMERICANA VetirandoVse .ATÊNÇAoTFogõts a íás da 
"fííht

Particular aluga amplo sa,So no 
^rt 

slia«« S tts.P«f êat?aaÍ£^

^ 
ótimo qua, S^^^ffi^^BSSS ^in^e^ l^de^Tl (g X^S ÇRua Jorge Rud- par„ escritório e com ramal telefónl-,Peças, projetor dc 35 mm. 

'cama- 
Bom Retire? 1389-B Tel S8 277?° 

d°
de 8 mm- mMuln« ' ' ' 

fú2í(ni --sr-

(12161) 11 ™-A ISABEL-
to sem mobília.

ms uumont lio ótimo. -,-¦<- ', cl-ar''tie ^.ra randnta^n..^"^ ,°1' ^'" ,'llsl','sdú' tKc!o 'nci"ián nVaiü-:ra" para" filmes de 8 mm. maquina— ™* ?á??r^S rfiSH^JS v& is^r^^v-: íiffi-tir-^OT^/ss; f!^^r^^^' un,c' '*'¦,i!;M2'' ™» de atividade que exerce o can- quina de costura "Singer rádios f" na tle escrever elétrica marca -
!j™-íL_'6 didato ao aluguel. 147431 38 abatjours. vários utensílios dc co- 

"E'0,romatic" - usada, e um gra-zinha. roupa, brinquedos. Rua De- !', or de ,som', marca "Air King" —
LrJ,tratar,À,nia Prefeito OlimpiuTijuca

BriTArncn TT~  andar Rua Paula Freitas. 3 quartosBOTAFOGO — Alugam-se os dois 3 salas, hall. 2 banheiros JZ
SIH.ra2f..íE?rtí?lln.t.«. em. .la: locação dispensa, quarto e banhe," ó comple!

lsf^A6BANA 
- Wfto-ãrATiwr-l^ 

Cc'2ón,pao-r,'^e: 
SítTn/M —

(Usina) — Alugam-
(12158) 11 se apariamentos de 2 e 3 quartos

com quarto, banheiro e kitchnette àRua Caniuiraiio, esquina de Voluhtá-rios da Pátria n. 344. Tratar na —Atlas Administradora Limitada —Rua da Quitanda n. 3 — 6" andar —
Tel. 42-6945 — Aluguel CrS 2.800,00

(4774)

te para empregados. Garagem e te-lefone, telefonai das 12 às 13 ho-ras e das 19 às 21 horas, 57-1156
'(037SS) S

APARTAMENTO — Lido — Alu-
 .. 4 ga-se Av. Copacabana, esq. Ro-

Botafogo - Loja - Aluga-sTnõva Sn, Jde Carvalho, ricamente mo-
com duas porias, à Rua Camuirano b"'a?° com vestibulo, 2 salas, 3esquina dç Voluntários da Pátria, 344; luartos, banheiro completo, sala-Aluguel Ç,S 8.000,00 - Tratar na! de almoço, armários embutidosAtl.-s Adminis radora Limitada — Rua den ^o LJ.V.L j emDUtmos,
da Quitanda 3 - 6.» andar Tel ?R?Ji„i. ^Pf^a, garagem. c42-6945, (4775V';!j?:!d,(,'a' geladeira). Um dormi-""•" " tono todo em jacarandá. Temtelefone - - - -

do 2 salões. 3 quartos, 2 banheiros ;'Pregada. GARAGE. Ver a R.

APARTAMENTO"
NO LEME

Passa-se apartamento no Leme,'""- '' ' ' 'e, bem arejado _ ...
— Aluguel de CrS

sembargador Alfredo Russel. 205 an Ycr„T ,tratar a rua Prefeito Olimpiu
301, Leblon. ,00801) 89 e Mel° "' 1066 ~ Telefone 28-6180

(27811) 80MAQUINA de escrever alcnií. Ori- rnvfívz \f"~S¦,' ---; -"•-" -" - - - quar.os,: passa-se apartamento no Leme. an- s:"al 
,,deal 

em ótimo «lado Vendo vil de 
~ 

«»„« mS».1!'.* A 8rquí"
. ... „.  -^'Transpassa-se con- 

''''aS 
,Sa'!ls' hal1' banheiro, cozinha d" alto. de frente, bem arejado e de "l^"1' 

?'s 2mM- Rua Ministro ,6rio7 compramie e5r^ n«2S~SCS"
(12157, sitrato de magnífico apto novo U> Srandc area' "ePentlencias dc em- càmodOB amplos. _ Aluguel de CrS Weiros de Castro 27. ,27877) 89 ma TeófZoton 120 tel 43 «S•' """-"" """¦" 2.300.03. pndend„ ser ..mrew, con, ÃTIÊFRÍGÊRÃL^oVTH iP ' 

«'
Ro . ,  rom

geladeira ou nfio. Tem telefone. Ne-
leia. sala, quarto, banheiro e Kitch.Aluguel: 4 mil. Ver 110 local o ap.
2v.UÇha-VM c' ° Porteiro. .Tratar naCIVIA, SccSo de Adm. Predial TravOuvidor 17-loja. Tel. 52-8166

69

(095S7) JI sr. Santana.

UPACABANA — Aluga-se ótimo ap. !e mais dens Ba<!*> Cri' ií nnn nn'c^n«i cha Miranda onc rii**^!--"'*.'!*' Í.V gelad*"" -.., i,„,,. n-m innnur, ,n-- - --- —-^ ^ « n.* . ,.,..VT.
LAv.„Çopacabana.583; comp. de sa-.elefone. íratar^-^11'000-00 ™ 

,1 SS? tfW^imU 
*&ti&XWr£?^"" "^fi0* De'«^ "°V0, em KS.W,^ ^^(07169) 271 13960)38 er"Dalagem de fabrica, ven- 'lvo vcu Por preço convidativo, tam-

iTiTncÃ ir- -I cikcs finiiTii  de-se 45 mil cruzeiros Tel- ,,e'Vlm fogao Cos|nopoiita de qua-
Oanema Irim, m~ AU,*«->e a B"a Sabóia1 CASA - GRAJAÚ is, 10RA Vc «« •¦ *¦ com ,ampo esmaltado. Ave-1IJUIICIIIU |Llma 99 próximo a Pca. Sans Pp. uiinjnu 15-IJ64 OU 45-5265. nida Epi<acio 1846 (Lagoa Rodriguesde Freitas). Telefone 26-0558.

(01704) 89
COPACABANA - Aluga-se ótimo ap.

ff" - Aluga-se a Rua SabóiaLima 99. próximo a Pça. Sam Pe-
'»¦«. 8£ANEMA Avenida vi^TSu. dl ZlTVsSlZXVT-to. 434 - Alugamo; magnífica casa ta. com 3 grandes quartos, ampla

(03991) 89
Sá Viana, 73, com 3 salas. 4 quar-tos, copa. cozinha, etc. Contrato u„iUll /,fiador. Aluguel 7.000 cruzeiros. Tele- MAQUINA DE LAVAR ROUPA Ele- FI Krrnni nv v—Ãfone 57-0845, con, Rogério. .rica "BEND1X" tipo 

"b-^^O 'ci- rffifKwTcoWrS 
Zl. '9£_LÍ.8 

^los' 
Vemie.se" uma nova. importa- lhador''d'e"';'4rã"auTomàMÍS"'ün,X'n"

LOJA - COPACABANA ^T^. VffTlS.fi Sü t%rr'n£B°2° BÔS47-2457

tar pelos
57-6885.

Preço 15.000,00. Tratelefones
,URCA — Cândido Gaffrce 102; gara-
Ç,.m.rr Aluga-se uma garagem, à ruaCândido Caítrce, 102. Preço CrS 700 0omensais. — Tratar pelo telefone
42-7002, à avenida Almirante Barroso90, 9.», si 906. (12090) 4
RUA ALMTE. GOMES PEREIRA 30  
— Aluga-se com 2 pavtos., 3 quartos de empregada. Existem ãlgün«"mó"
JoVor, D ¦ E,urada Pi carro. Tel.:ivc,ls,no apartamento. Chaves èom o4Z'1314' (12180) 4'J-elador. Aluguel Cri 4.500.00. - Tra-
AV. rui BARBOSA 422-^-ToTT'Presente0TarS..' 290,"S'2-'"and^r'Confortável, linda _vlsta, living, va-!Sccção de Contratos. Tet 43-0905!

22-4100 —
(2601) 8

COPACABANA - Rua Joaquim Na"-buco, 98, apto. 303 - Alugamos óti-mo apartamento com sala quartobanheiro, cozinha, quarto 
'•> 

w o'

. ---•--! « viam, iivmy, va-iMC*-v«w ucranda. 3 quartos amplos, banh. copa !ramal 11.cozinha, dcp. empregada, garage. - COPACABANA

-Rio.

de frente-rpYniura molern;r'c"c.-,?va TZl s^taZlí?* ,% ,° 
""í' 

f*' 
^""^ ^"^ 

"^ 
ciasdágua própria, à Rua Gomes Carnei- 2« navlmen ò ? L , 

a, e, ,"° 
""WWú* e garagem. Tratar cro 149. comp de varanda 2 ouartoU.' rt«„VJl!Jli a c'uartos' ''""beiro a proprietária pelo telefone 48.6985

sala, cozinha, banheI? era c^ ireilf-e, 5S Mn1.C|,M«,de 
em,,','e.«ada-, Cha; Vei' »«çt« e sábado á tarde e do--^-..lai^li??' "" P 

"~ Sa" -^fi™»' -I^JÜ^^ora, „«,, 27 Alug„.se ót;mil , Av prlncesa u&. 
402 e tratar na CIVIA rt"? n,*^ Son?í Uda" Av Pres- Varg"s. 290 TI.T"CA - Aluga-se á-Rua" Jatai ,el' loJa com 50 m2' T':R'ar pelo Te- PARTICULAR vende urgente moti-
dor ,7-loja Tel 52 8166 nilinV^Õ I, L andar' SecSo de Contratos tel. ">< o apartamento ,,.202, novo con Li\??V T22:6''22' Administradora Imo- Vo mudança 1 mobília sala jantarloja, lei. 52-8166. 112160) 8 43-0905, ramal 18. (00559) 12 Plelament, pintado, em secunda lò b'!lárla I'IdB- " Praça Floriano. 31, 39 moderna completa, 1 dormitório ca-
COPACABANA - Leme - Alinri-se ¦ iírlFT^. T- í'ai''"0' cnm Brande sala. 3 quartos ——.' 13977) 38 sal, 1 dormitório solteiro com se- Vrvni' 5? .nn' —7ALUGA-SE prédio pequeno para fa- banheiro, cozinha, quarto e depen-1 DDCniOA PC~IIDPCIlTr  «etária, tudo estilo chipandale eco,,, ,n, 

°'m """,. !metade Pre-m"la rí" '"'-—  " :- ¦¦ PKtulòA-SE URGENTE Ii°i5!l6e!.1.df..m?la» Pf.feltos, lar- l88x82" Parte ma°nhâ ôTsiide 
"'na-

immjO 2.600,00. Ocasião! Ru8 Teixeira de Me.Ir, ii.» Dl-A. sobrado. Praça GeneralOsório, Ipanema. Telef. 27-5124.
1131001 89

ótimo ap. a Rua Gustavo Sampaio6/6, comp. de saleta, quarto, banhei-ro e cozinha c1 2 armários embutidosAluguel 3 mil. Ver no local o ao.
^rV?i.ch^ves c' ° Porleiro. Tratar naCIVIA, Trav. Ouvidor 17-loja Tel.52-8166. (12Í64) 8

tratar com o proprietário 47-0462 ou 'nheiro. cozinha e quintal — CrS¦ =00.00 mais uixas - Chaves no aplo

COPACABANA - Posto 5 - Aluga-mos apto. no 10" andar com terraço,
/li™-»»™, :L.1"artos' saJa dupla e dependências. _(00.55.5) 8 "alar na Agência Anglo-America- ipTntvFÃ" a í; , ,

1—~^—„ — na. rua México 148 « «m T. írcANEMA - Av. Rainha Elizabeth.Av. N. S. de Co-142-2482 Uil-\\ -i 706' apto' 706' confortável aplo. 2 P™."""' ' quartos, sala. demais dependências,
inrini*»irn Innnn.ln „].._ í í-í_a ' 

„ „„ ,,,tu,u ^t-iiucuu pdid i<i- urti;uuiio, cozinha qumina de tratamento com duas salas detidas dt empregada area com tin3 quartos, hall superior, grande area que. Tol os cômodos inm h» 
'hí' 

» ... , ,, 
'. "'" mário estante, 1 armário cozinha ?coberta. Av. Epitácio Pessoa 464 (La- reta. Ve, no local e tra ar com ^?,2'Zni° mobLlad" ?'¦ vazio, .lustres e aplique de, bronze rua Xl- (4781) «»goa) entre ruas Maria Quiteria e Álvaro pelo tel 43-5057 ?nU T ,: P"m f- D|Plo,m»ta' "°. be to Campos 119 casa 2 Ioanema .Tror.nGarcia d'Avila. Contrato 2 anos, fia- ,nnm ,. 

anrtar, ""o, t'Po ateher. no Copacaba- de 9 às 18 horas até sábadoanema A"3fÇAO vcndo "^ente por mo-
dor idôneo ou deposito de 3 meses, '°i'") 27í"a' *lu8lcl ,bas? Cr* 7'000,00. Tratar noras a,c sábadn.-, .. ;'vo de, v>?8em geladeira GE Hot-
aluguel de CrS 12 mil (favor não HUA DR. SATAMINI 161 ZZÜT ?A Agência Anglo-Amerlcana, -¦ Rua lafitn S9 Point 11 pes 1953 nova na embala-¦ - "'" "avo' n'10 ,,,o ".",;._o«4AMINI_ 165 — aptO.JMéxIco 148. Snla S04 t»i • ji.^ot DOIS r«u-nt Í7?ír?5r.7^ —_. cem. Ar condicionado RCA 34 com

 — wiY ii. mui udui| iidu
pedir redução). Ver qualquer hora eIratar com o proprietário 47-0462 o„43-8995. Sr. Gomes. (28530) 12

102 Aluga-se, sala, 2 quartos, ba-

607
Parcialmente mobiliado. CrS 

'to 
mil C0P^C/

- Administradora Nacional Àv Pr« Pa *" 7!16' aP,0S' 601
Antônio Carlos 615, 2.» Pav. Tel.: ..' ouaftanmPha„2PaJtame,n,t,0^ de saleta,, COPACABANA - ÃhTgamos aoto fn^l" '""W"' al"g»cl CrS 

-ad-„AK,gu„ de cada un, C, ^^^«^5^

201
Av,

Administradora Nacional
Pres. Antônio Carlos 615 —- Tel. 42-13U.

2."

México, 148, Snla 804. Tel.: 42-2482. DOIS CASACOS MODERNOS sim çem' Ar
19612) 38 »so Squirrel Jacket -Persian' Lamb ,ermostato novo 1955. Batedeira dcCoat - Recebidos recentemente dos bol° americana. Ferro elétrico a va-E. U. marrom e preto, sendo o se- pcM' torradeira automática, enceradei-

gundo comprido ......
SENHORES PROPRIETÁRIOS

O problema de alugar Imóveis se iiissiinoresolve na Rua do Ouvidor, n." 183. ,iidadc e(12182) 27 3." andar. Sala 39-A.

preto, sendo o se-
amplo. Artigos fi-

genumof, de excelente qua-acabamento. Para
42-1314.

(01717) 12

andar sil-, and 
' 
t!7 " r"'c-'nn — Aluga-se pequeno apar-niid.il, sala 804. Tel.|tamento para casal, muito bem mo-

"jolllado em pau marfim, cortinas em
Procura-se apto ^hlntc n armários embutidos forra-
nu sem mn,,.,; dos em tazenda completamente no-

7-0321.
101750) I?

™™Fm°---m*^ 
£o??% "&'?&• 

ATr"'ír ^"^wn-des-e^onVlMéxico"^,'frente com saleta. sala amo a v» í)i ' j ' ,P,r,l(lenlc Vargas. 200,' 42-2482.
randa, 3 quartos, banheiro social co-fi 

andar- Mcime W'm5 ' Rai,lal 'A™
zinha ampla, arca com tanque » de I i00557) s C0PACABANA _
pendências dc empregada. AItiguelíLEME - Rua Gustavo Samp~aio~598 m"'"ado 1e, i"xo ou sem móveis ,,. _,,.-- --.--; .—- ¦.-•..
„?„•>' .'""í A!"os- 302 ~ W2 - 502 aP'°- ' 12 - Alugamos ólimoãpar-' l\%C°m t,ClCf°SC' Tendo ' a 2 sa" informações 27-0321
o 602 de fundos com saleta, sala o tamento, com sala, hall 2 quartos i? A«« »«q'JS,r.tos- Base 'lc Crí 

URCÃ Ti ¦ 
'¦ «" 18' (00554) 8 

"° * ma'S depS' Tra,ar 42-577:i' AV. HENRIQUE DODSWORTH 65 -
üm «l7 

A1.l,ga-se,"'» apartamento!  (00554) I 
,„.,,„„ g (Coi.((, do &ntagaIo) - ÁlUM-M

£ i, ,„' S t'uart°S. banheiro, co- COPACABANA - Apartamento mo"- ' roPAC^RAvÃ TI rr— |com ou sem moveis o anto 702 com"nh" '""""" 6 ^SSf-*»."'." P««Lb,,i«.d.Í.P«". a"!«a'- «I .^: J«l?drc||,C5^B^elr." fe^ à °T 
f4,.^" ,% ^T^Hm* deCS

......... ......,„,. c uKjjvnocncias
:riado. Aluguel CrS 3.800.00 e Ires'les de depósito. Ver à avlião, 111,

me-1 2 quartos, 2 salas. dep. Tratar na
Sao Sehas- Agência Anglo-Americana. Rua Mé-

11740) 4lJi,C0 14l!' 8° andar, sala 804. tel '
42-2482. (14148) fALUGA-SE ótimo apartamento  -

Não falta água. R. Gc 1, PoH I COPACABANA - Aluga-se bom ap.
Joro, 183, Sr. Oscar. I2e..íren.íe' c . vis,a Pi o mar, à Rua e vista p, o mar, _ 

rn-iOQiN a , ta Clara 18' comp' de varanda, 2(UiUDl) 4 salas, . quartos, banheiro em cor
i^WenTen^í^l^X"^ ^' « '-.i-te a RSa A^l^^ltV^^^.-oíM-iT^

(00966) i — Tcl. 52-8166

Prado Júnior 135, apto. 708 constãnünn '¦> i,.,,

lla"'- ' 
(,,!'8!'!" 8:nal - Av. Pres. Antônio Carlos 615

COPACABANA _ Lido ^^1^;- 2'° PaV' ~ Tel' """"v 
12183) 12

ANDAR COM 130 M2
CINELÂNDIA

Àluga-se para escritório, andar com 130 metros
S|p.: quadrados, com três banheiros - Tratar à Rua

Álvaro Alvim 33/37 - 5.° andar - Sala 501 - &
Telefone: 22-8554. (11034) 381

ra Electrolux B-6. balança FiUzola degramas ate 5 quilos, rádio vitrola 1
..,,,„,.,„!,- - ¦•- *».-. r.„ vê-los ":,és ,d,e ,lso long-pjay, 11 válvulas.<->-'<> J8 favor combhar com o Sr, VVcbcr alto-falante 12 polegadas, TV Emer-tel. 43-8812. entre 10 e 18 horas. s0" 21 polegadas móvel consolo emnos dias úteis. mogno 10.55 nova, máquina de escre-(03926) 19 ^c' alem'"' Ideal. Aspirador de pó

MAQUINA DE LAVAR rÕÚpÃ-: 2-Y 
"sumita^rf^Taneíèflí!." 

a^'"

com capacidade para ò quilos prc- l-;788n 80
ço: 13000,00. Ver e tratar na Rua MOTOR DE POPA — "JnhtT
Cal. Vcnancio Flores, 604 -Ap.to. cnn" 05 H D „„ i- . ..son 25 U.P. com partida elé-(12U9) 89 trica e accessórios sem uso
101 -Leblon.

VENDE-SE. pnr motivo cie viagem.uma coleção dc quatro quadros de Vende-Seantigüidade chinês.-, trabalhada em Te|: 45-1264 OU 45-5265
•94.10.

ébano; tratar pelo telefone

recém chegado da América.
75 mil cruzeiros.

(0339341 89
VENDE-SE grupo estofado, estilo In-

Colo-

(03990) 89

gamos seis meses apartamentos!
completamente mobil. com dols;fOJAA __  ' JOJfl

--.--..........» ...„...,. ,;„,„ u„,;, IPANEMA — Aluga-se uma
quartos e duas salas. Telefonar: riJ d, •/'., mq na Rua visconde

,.. 42-2482— 42-2484. Alféncia An-!,, »««raiá Si'-A- Tel. 43-0013 o
('2162, VSlo Americana. 

""Zoft?™™ Sr' Erich' „

les e Radio Vitrola estilo Colo-' PALA,N(-A Fll'zola gramas até 5 qui-lal com Toca Disco Celoso em per- Pe!a L'aI,a "''Rente. .Ministro VI-
—.feito estado. Ver e tralar A li,,, ve"os do Castro 27.

| Senador Furtado, 108.
(27878)

FLAMENGO
Alugamos loja com 70 m2, em ótimo ponto comercial, em 1 » lo-

nheiro ènmnT.^ 
C°,m, aP»rt»m<,"to dc sala e quarto separados, ba-

Cr$ íl oooaf v,.,e?íl5h* L arca- com tan"ue' ^"S"01 d° C°"J»»'<'
Chave, n!' íi,., V .""* M*:qu" de Ahrant" n. Il-A e apto. 102.
Í.-V. ' Tra,"r fm LOWNDES A- SONS, LTDA , Av Presi-dente ^ argaS n. 290, 2.» andar. Telefone 43-0005 - Ramal 18

(10135) 3!,

17.
153077 sa Ouro e Jóias

SE V ESTÁ em dúvida na escoil,,-, .,dos presentes que va, dar aos Pa- Hi??NTE:' ve,ldo hoje por apenasrentes e amigos no Natal, e nãn sa- 2-OM.00 uma cautela da Cx Econo
gc 

como decorar sua casa para as'111", constando de um moderno parFestas. Telefone para 42-3291, de broches tipo abelha c/12 b bran
'-1398) 82 cos e 2 pérolas cult. mais um lin-

GARRAFAS DE ACET1I.ENO. 3. ven- b° Srlcts Td^T^ /Mde-se. 2 suecas e outra USX cheias na. cujo penhor total é de 200000
43 708 d', n^nhí 

LSP- ROgC,ÍO AV' C°Pa"ba"a. 1.038 apto 03 N43-7085 rie manha. b. esta como novo.
(2833, 89 , (09557) 76

-—.—--



10 CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 dc Novembro de 1955 2.° Caderno

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
Centro

GRUPO NO CASTELO — Ven-
dc-se à rua Debret, pintado a
óleo, com três salas e sanitário
próprio. Informações pelo tel,:
.3-8218 com sr. Luiz.

(21601) 100
APTOS. DE FRENTE - C. vestibu-
lo. grande e arejada sala, banh. e
kitch, 'prontos 

para habitar; Largo
de SSo Francisco, 2(1, (Ed. Patriar-
ca), Vendcm-sc os de ns. 1123 c 1224
SSO c 400 mil cruzs. 153 mil finan-
ciados; chaves no local c| o por-
teiro Josó. Tratar tcl.: 32-7548.

(14110) 100

CENTRO — Ed. Capital —
Largo da Carioca — Esquina
de Av. 13 de Maio — Vendo,
prontos, o 3." pavimento —
conjunto de salas — salas
com sanitários e apartamen-
tos completos. Ver no local e
.ratar com PAULO PESTANA
DE AGUIAR — Av. Almirante
parroso, 91 — salas 414/416
— Fone: 42-6297.

(50978) 100
CENTRO — Av. Henrique Vaiada-
res — Vendo apart. frente vazio. 2
Balas. 2 quartos, cozinha, banheiro,
quarto WC. criado área cl tanque.
Tratar C| GERALDO MASSIS —
87-0010. (2811) 100

rm S^SSLE* CC?ST,A ¦ 
V0',000iCATETE - Vende-se o apartamentocasa vazia vendo c -I qtos., 3 salas. 501 de frente, a Rua Artur Bernar-¦l banhs., copa, coz., cie. cl 800.000 des 37, de recente construção, com-financiados pela Caixa Econi Corre-tor Ramos da Lagoa. 28-7578.

(873) 400

posto de salota, sala, 3 quartos, edemais dependências. Possue arma-rios embutidos, amnla area ladrilha-
Atenção! Oportunidade! Para _a IC'SA, a. Av- Venezuela, 27, sala
rcnda-rcycnda-moradia! Vende- &.eTe.a«•M63 

em ^ ' 
míMò*mos, cm incorporação a preço dc «•<"•>.'• (,,.i,u). .>oo

custo, csplcndiüos apartamentos
à rtir Gcneial Góis Monteiro (cmfrente à Sede do CHbe Botafogo

APARTAMENTOS NO CATETE
— Vende-se os últimos aparta-

^ a o.... uu _.,¦„_ i__.__uf.ii mentos do Edifício Minas Gerais,
e a SOO metros distante da praia «o melhor ponto da rua do Cate-
dc Copacabana) constando de: j te, esquina da rua Santo Amaro,
sala, jardim de inverno, quarto Sete tipos diferentes de aparta
(separado), banheiro, cozinha
completa com entrada indepen-
dente, área com tanque, quarto e
W.C. de empregada. Prédio dc
linhas modernas sôbre pilotis. — ,_.,.., _._j„.
Construção de Arquitetura Enge- Magalhães,
nharia Ruy dc Paoli Ltda. Zona
estritamente residencial. Farta
condução. Preços à partir de CrS
187.000,00, com pequeno sinal c

mentos. Pagamento facilitado em
nove anos e meio. Tratar de se-
gunda a sexta-feira, das 14 ás
17 horas, á rua da Quitanda, 3
(sobreloja), com o sr. Gustavo

(50678) 500

Copacabana

COPACABANA — Vende-se um apto.
quarto e sala separado, cozinha ebanheiro completo. Preço 350 mil
cruzeiros. Facilita-se 200 mil cruzei-
ros em 10 anos. Rua Carvalho de
Mendonça. Pôsto 2. Tratar Aristides
ou Jair, tel. 22-1499. (03.75) 700
COPACABANA — Rara oportunidadeVendemos ótimos apartamentos em
final dc construção, em rua transver-
sal à praia, com 1 quarto. 1 sala, pe-ças amplas c separadas por arco, ba-nheiro e cozinha. De frente, com vis-
ta para o mar. Preço de rarissima
ocasião: CrÇ 200.000,00, com Cr. ....50.000.00 de sinal o o restante em
prazo a combinar, sem juros. Tratar
diretamente com os proprietários naIMOBILIÁRIA LIF, LTDA-, _ Av. N.S. de Copacabana. 661 — 2° andar,
dc frente, grupo 201 — Tels.: 37-463557-4515. Atende-se diariamente in-clusive aos domingos, até 20 horas.
No Centro: Rua 7 de Setembro, 66,12" andar, sala 1206 — Tel.: 22-9392.

(6443) 700

COPACABANA — Vende-se magnifi-1 TERRENO — COPACABANA -co apto., tendo 1 sala, 1 quarto Vendo 18 x 44 — 12 x 30 — 15 x 25tudo separado, coz., banheiro e área, - 13,50 x 36 - 16 x 43 ele. Rua An-andar alto, frente podendo ficar o d,radas 96, sala 904. 9c].: -13-5377
telefone. Tratar 42-5710.

(01)588) 700

COPACAB.NA Pôsto 6 - -Vende-se
o restante facilitado durante híapartampntoç dp—Tmyõ—__T para entrcRa imediata desocupado e
construção, em prestações men- fonítrucáo sob nllotts vendo n^ P'"tacl° « ',ovo_ apar,,amento deí,e»-
sas à Partir de CrS 3 000 00 ____!___ _ P_ _. . no lc constando de saia, quarto, cozi-
niò-a-r . • • . ' - mals fino Pon,° de Copacabana, nha completa e banheiro AvoniH.
í_m. Pint ,demalsA informações Rua Leopoldo Miguez: Vestibu- CopacabX 1.250 apta íóoe p_Í™ com: Pinto Lima e André de Oli-Io, ampla sala, jardim Inverno en- CrS 350.000,00 sendo parte financia- P0ST0 5 ~ Proprietário cede. ba-
veira. Av. Klo Rranro. 151 _ sn-lui,.»*»*--.* ;.*!«,- «_._*_.*__ u--u-i 'rin « «--»„ e—i__*_.___ a-.i ratíssimo, seus direitos s| apto. do

APARTAMENTO Rua Gomes Car-
neiro n" 118, apto. 103 fundos. En-
trega em dezembro. Sala, dois quar-tos, cozinha e banheiro com box,
quarto e banheiro de empregada. —
Fino acabamento. CrÇ 580.000.00. Fi-
nanciado CrÇ 230.000,00. Tabela Pri-
ce. Telefones 22-2695 e 22-0852.

(12196) 700
POSTO 2 — Vende-se de frente,
apartamento de luxo, com garagem,apenas 2 por andar, constando de:
3 grandes quartos, com armários em-
butidos, 1 salão, jardim de inverno,
copa-cozinha, banheiro de côr, depen-
dencias completas dc empregada e
área de serviço e tanque. Preço CrS
950.000,00 com CrS 500.000,00 à vlsta
e o restante facilitado. Ver no Io-
cal com o

COPACABANA — Vende-se à Ave-
nida Conacabana, 1246, apartamento
601. Do frente, com hall, 2 salas,
4 quartos, varanda emvidraçada, 2
banheln em côr ampla cozinha edemais dependências. Area útil 141¦.-- „•¦¦,- -. ""'2. O apartamento possui lustres e

_ _ „- P0''teiro ",aPt0- Ç0í> da espelhos. Preço CrÇ 1.250000,00. ComRua Belfort Roxo. 371 esquina da financiamento a longo prazo. AceU"S 
melir4° _,,&"" a-^- t.-se propostas. Outras informações

48 2407 P«»'níío " 
~ Tels"™ IC.I.r.A.. á Av. Venezuela, 27,4.-2407 c .,2-011!). j0 and sa,as 8I-.8H lcIcl-(2824) 700.4_-.463. .5.765) 700

- SOUSA DIAS.
(0593) 700

UM POR ANDAR! Vazio! Em edif.
novo, s| pilotis, c| tôdas peças am-
pias e mt. claras: 3 bons qts,, c| ars.
2 salas, 2 banhs., ótima copa-cos. cl
div. arms. confortável área serv. c
2 qls. e WC. emp. Ele! Preço: ....
1.550.000,00 CrÇ c| Financ. Inf. no
novo escrit. de CARVALHO ROCHA,
á Rua Raimundo Correia 9, quaseesq. c| Av. Copac. em frente a. Casa
Sloper, c| tcl.: 57-7786.

(12171) 700

Vetldem-Se amplos FLAMENGO — Vendo na Praia dor-- Flamengo, ótimo apartamento, do
LIDO
e luxuosos aptos, de jardim
de inverno, 2 salas, 3 quartos,
2 banheiros e dependências
com garage e magnifico play-
ground. Entrega imedita —
Preço desde 1 milhão e cem.
Tratar com o proprietário Dr.
MARCOS — Tels. 23-4362 —
43-9990.

(53682) 700
AVENIDA ATLÂNTICA — Compro
apartamento de frente de sala quar-to separado, banheiro e cozinha. Mil-
ton Magalhães, Avenida Erasmo Bra-
ga, 255 sala 404 telefone 22-6128.

(09568) 700

Flamengo

frente constituído de 1 sala gran-de, 3 quartos, 2 banheiros «oclalj,
dependência de empregada, garagem,ctc, pronta entrega. Preço e condi-
ções a combinar com Cr? 490.000,00
financiado em 18 anos pelo Lar
Brasileiro. Tratar 22-4639 com Moa-
cyr depois das 14 horas.

(02806) !)(_

Gávea

EX-PALACE HOTEL — Vendo ótimo
*alas, de frente para a Av. Rio Bran-
co. em andar elevado, juntas ou se-
paradas, CrÇ 500.000,00 <¦ financia-
mento. SA-FREIRE-IMÓVEIS. Av.
Kio Branco, 151, s| 1602.

(20628) 100
EUA SANTA LUZIA 799 — Vendem-
BC os conjuntos 301 e 302. rio 3.°
pavimento desse Edificio, situado jun-
to à avenida Rio Branco, o primei-
ro, com frès salas e sanitário; e o
segundo, com duas salas grandes e
sanitário. Estão ocupados sem con-
trato e podem ser vistos a qualquer
hora. Tratar com o sr. Luiz, à rua
Visconde de Inhaúma 134, 7.° andar
- Tel. 23-6370.

(13110) 100

.._>•» a oi •?  ,r. v \w> amP'a sala< laraim inverno en-j-rs ..u.uuu.oo sendo parte financia-
i Ano ,i vô°-r.,canC0' ' sa- vidraçado, ótimo quarto, banheiro, do c parte facilitado. Chaves comia -U_, tcl. _.-7.)_b. jcozlnha, com fogão de 3 bocas lu ° porteiro tratar diretamente com o

gar para geladeira, área serviço Proprietário. Tei. 22-3328 e 22-0377.
(02750) 700

ATENCãO! — Rara e única oportu.|s°' *""" »«'»"«". »™ serviço
nidade! — Vendo os últimos apar- com ?«•"jue, quarto e banheiro de _._________."
tamentos todos de frente de luxo, empregada. Preço 220.000,00. Sinal .COPACABANA - -Vende-se um ter-
c. vlsta para toda Bala de Guana- 20.000,00 •• Prestações de 4.000,00. reno e um pôsto de gasolina Esso,
bara, a Rua Voluntários da Pátria i° saldo em pequenas parcelas. Tra-!mctio 26,50 por 84 ms. com uma
quasl esquina Praia de Botafoaoí,ar tel- 26-0281 Anita Gelbert. —|E,enda de 80.000,00 cruzeiros mensal,
cor,.; vestibulo ampla sala (22m2)-!Ver Pl-nfas diariamente das 9 às!Facili_ata-se o pagamento. Negócio de
iardim inverno envidraçado; 3 am-!?» J««J__,a _?__¦ .Y.lu_,.ri.os da pelo teÍefoíie:a_2-1.99. 

° proprletário

(52511) 700
COPACABANA - -Vende-se apto. de

pios quartos com varanda, banhei- Pa,rla' 221' aPt0, 503- Botafogo.
ro, copa coiinha, area e dep. em (13002) 700
pregada. Preço fixo sem reajusta- COPACABANA — Loias — Vende-se a . ,. , 
mento 600.000,00. Sinal 30.000,00; na à Rua Júlio de Castilho5 35, iSja B. i u 5' me e.° com 

"4 
SS? a^lí?promessa 60.000,00; prestações men-PW Çrf 800.000.00 e à Raul Pompéia, £" „,5 

™_a-cozinhà 
oto 

"wr 
.m'sais de 5 000,00. -O saldo financia-, a ^a 

' 
V%V.J%J%™ H7 P»*> *™ * 

'«qSi.'pSw 
«S

ttel2fr0281 VAfful-P^1 * ^ • »'. E_ »» "«"^ «7 «Jf mil de en-te tel. 26-0281. Anita Gelbert. Aten-1 Gonçalves Dias, 64, 2.» andar Tel : írada e ° restante financiado emde-se diariamente das 9 as 20 ho- 22-7479. (050501 70010 anos- Ver a nua Siqueira Cam
raS. Otimo negócio. (22879) 4MiVRWnn , B„. n.mlhn M.nHwn„ ,, 

 " "

NEGOCIO URGENTE diretamente
com o proprietário. Aceita-se oferta
para venda de um terreno à Rua
André Cavalcante 148, com plantas
para construção de três blocos de
apartamentos, em parte já aprova-
das pela Prefeitura. Telefone 38-3389.(03089) 100
LUXUOSO APARTAMENTO
COM BELÍSSIMA VISTA 
De frente para a Praça Paris,
em andar alto, no magnifico Edi-
ficio Brasília, com elevador pri-
vativo e luxuosamente mobilado
e decorado, constando de: Hall,
salão com 75,00 m2, 3 quartos
com armários embutidos, 2 ba-
nheiros, rouparia, copa, cozinha,
quarto e dep. de empregada. Pre-
ço CrÇ 3.600.000,00 c. 50* finan

BOTAFOGO - Vende-se á rua Vo-
luntários da Pátria perto da Praia,
apartamentos de 3 q. salão, 2 banh.
depend. empregada, pronto para se-
rem habitados. CrS 900.000,00 c 30%
a vista e 70% em 15 anos juros10% a.a. Góes. 52-1590, 42-1717 ou
42.7023. (0597) 400

apartamento 202, com sala e quartoseparados, banheiro, cozinha e gran-de varanda, por CrS 300.000,00. Ver
no local e tratar A Rua Sâo José, 90,
sala 2003

pos, 203. apto.
Tel. 27-4160.

901. Mais detalhes.
(09556) 700

APARTAMENTO — Vende-se, de
frente acabado de construir, todo

u ,,um-, v. cm sancas e florões e belíssima por-
(28621) 700 jta principal, em ferro batido, com

APAijTAMtTMTr, mTT í7— iótima sala. 3 bons quartos e de-
,fnPd-r-A2M^°3-quS. . Wfâ {^^nZ_^»&
MenciasT garage ^rs"^ f c^BÍ^^-IP^1.500.000,00 a combinar - Ver a H.f Proprietário 37-5754..^^ 

^

BOTAFOGO — Vendo :í Rua Volun
tarios da Pátria pcrlo da Praia, ôtl
mos apartamentos com três quartos'Raul Pompéia .96 

"apto 
501 . .,„-grande sala, cozinha. 2 banheiros so- tar na Imobiliária Silveira, Av. Co- COPACABANA _ Vendo 110OlalS, dependências dc empregada, pacabana, 540 g. 405 - Tel. ... !da Sua Constante Ramosinclusive garage. Preço Cr? 000.000.00 57-2126. (10070) 700 vista para o mar. apto30" a vista facilitados e 70

e tra-i

com 30" a vista
por cento financiados em 15 anos
juros rie 10 . a.a. Tabela Price. Tra-
tar com Góes. Tels.: 52-1500. 42-1717,
42-2023 ou Largo da Carioca 5 —
4" andar, sala 420. das 9 ás 12 horas
e das 16 ás 18 horas.
CASA PARA PRONTA ENTRE-
GA -- Residência constando de:
2 salas, 4 quartos, armários em-
butidos, banheiro completo, cozi-
nha, quarto e dep. de emprega-
da e pequeno quintal. Situada

COPACABANA — Vendo em Edificio
de Luxo para entrega imediata, ótimo
apartamento de frente, com 4 quartos,
grande salão, 2 banheiros sociais em
cores, quarto duplo para empregada,
demais dependências e garage. Rua
Barata Ribeiro, 283. esquina de Repú-
blica do Peru. Edifício D. Fátima,
apto. 404, chaves com o porteiro sr.
Euscblo e tratar fone: 52-1725.

(10128) 700
COPACABANA - Vende-se luxuoso
apartamento terminado de construirv.a _¦ i> 1.-1] uri in i{ ini] uu. oiiuaaa a,Jl" «»*»cmu -_.in.n_ao ae COnSlruir

em ótima vila dc poucas casas ?cup-a,nd0 todo ° sesu|ldo pavimento- - -— *'- -¦ ' do Edifício da Rua Edmundo Lins n"«i___ -í.íri-ã __ ,_r icl" «»'«- vna ue pcucas Casas\~A_'*__;_ _ "¦"_" " 01-«"""" pavnciado. CIVIA - Trv. Ouvidor, e a Rua Sío Clemente Preco-?,0 Ed.ílc'° d^ Rua Edmundo L
c. de Vendas 2.° and..JcrS 1?280 00000 o 60? ««»___ _?' ," 

-Composto de 3 quartos, du
1-8166. de 8.30 àc IR.nn <a~ ™S.' -.'-a- '__.,_flnanc,a- Us, dois banheiros sociais cir

inicio
e com

. .... .. de frente
em andar alto, com hall. 2 salas
jardim de inverno de 6x1,80, 2
quartos, banheiro cozinha com ar-
marios grande area de serviço re-
vestida de azulejos, qto. e banhei-
ro de empregada. Todo o apto. es-
tá atapetado. Preço CrS 850 mil com
parte facilitada. Tratar com JUVEN-
CIO BARRETO JR. a Rua Rodrigo
Silva 18, lO.o andar g. 1005, fone
22-7226. (03981) 700

frente, em final de construção, com
sala, 2 quartos, coz-, banheiro c| box
dep. de emp. etc. Negócio de oca-
sião! 52-68.4. (28624) 700
COPACABANA — Barata Ribci-
ro, 90 — Ed. Senador Leite e Oi-
ticica — Vendem-se apartamentos
em incorporação de sala, quarto
(separados) quarto de banho
completo e pequena cozinha, à
partir de CrS 2G0 mil •— 5% sinal
prestações mensais de CrS 
2.340,00 e 40% financiados depois
do "habite-se" — Venda com os
Incorporadores Adures S/A —
Ind. e Com. — Av. Pres. Var-
gas, 290 — S/710-7.». Telfs.: —
23-1077 e 52-0820.

(3999) 700
COPACABANA — Vende-se no me-
lhor ponto comercial — Av. Copaca-
bana, 540, (edificio dos Correios e
Telégrafos) ótimo grupo, de saieta,
banheiro, 3 salas independentes e
boa varanda. Próprio para consulto-
rios, escritórios ou ateliers. Preço
420 mil CrS. sendo parte à vista e o
restante cm prestações mensais de...
CrS 945.00, financiados pelo Lar Bra-
sileiro. Tratar na Rua Debret. 23, 11».
and. salas 1111-1115. Tel. 42-8271, sr.
Maury. (49897) 700

COPACABANA — Vendo os
apt°s. 103 e 304, de luxo, pa-
ra pronta entrega, à R. Tone-
leros, 146, em edif. acabado
de construir sôbre pilotis ajar-
dinado, constando de vesti-
bulo, 2 salões, jard. de inver-
no, 4 dormitórios com arma-
rios, 2 banheiros sociais com
louça e azulejos de côr, co-
zinha, amplas dependências
de empreg. e garage. Preço
a partir de CrS 1.300.000,00
com 50% facilitados até 2
anos e o saldo em 5 anos pela
Tab. Price. Corretores no lo-
cal. Tratar c| a Soe. Imobiliá-
ria Nova América à Av. Nilo
Peçanha. 12, 8.°, gr. 801. Fo-
ne 42-5737. (50959) 700

ATENCãO! — Vendo apto. pronto
de luxo a Rua de São Salvador
com: sáleta ampla sala, varanda en-
vidraçada, 3 ótimos quartos, arma-
rio embutido, copa cozinha, área,
dep. empregada c. armário embu-
tido. Vlsta maravilhosa. Preço ....
970.000,00. Sinal de 200.000,00 na
promessa 200.000,00. O salado em
5 anos. Tratar tel. 26-0281. Anita
Gelbert. (13008) 900

17 (Sec. ae Vendas Z.u and..,!r.rS 1''SO 000 00 p fií)" «nãnõlV ," -_,-?<~P°s<° oe J quartos, duas sa-
Te- 52-81GB dp S10 _s 18nn!V *'*ou..u.,_u c. tou, financia- ias, dois banheiros sociais cm côr.le-. M S.bb, de 8,á0 as 1800 do, sendo parte cm 0 anos c/ ampla cozinha e tôdas as demais de-WS- -i£_Í£_i_i!J_íJu:-°S dc IO" a.a. CIVIA. Trv. pendências inclusive de empregadas

|Ouvidor, 17 -- (Sec. de Ven- P°r P1'0?0 de _grande_ ocasiãoAndarai
'ANDARAI — Grande ocasião - Ter-
reno plano de 30x100 - Vende-se óti-

. mo para INDUSTRIA ou INCORPO-
EACAO. CrS 1.800.000,00. Estuda-se o-
íertas. Detalhes com Sr. Simões, Av.
Antônio Carlos, 615 -sala 1002-C.

(02763) 300

Botafogo
CASA EM BOTAFOGO — Vende-
.e na Rua Viúva Lacerda, 19. bela

-varandas, 5 quartos, casa com
pavts., bem conservada. Preço:-3.300.000,00 com 70.1 financiados. Ver
íio locai e tratar tel. 27-5113.

(12077) 400

das 2." and.), Tel.: 52-8166, de í. ,?i? 1-2«>.000.00. Tratar pelo tel,
8,30 às 18,00 hs. (55606) 400 í. Sails°17.42'7786 

"" PraÇa Floriano

BOTAFOGO — RARA OPORTUNI-, WH) 700
DADE. A rua Sorocaba, 481, vende-i VENDO ÓTIMOS TERRENOS pl in-mos otimo apartamento com sala, 2'corporação na zona Sul casas cquartos, banheiro e cozinha. Enutrega (apartamentos. Armando Mathias —em 30 dias. Preço 430.000,00, com 10 Tel.: 42-8514 — Av. Churchill 94 —
por cento de entrada, 50 por centa:5.° andar. g. 501. (28324) 700facilitados e 40 por cento financiados 7———±__ '-"¦"" 

"lu
sem juros após as chaves. Informa-í„ . CABANA
ÇÕCS COm " "»"-""- -..imentns ni.m.n,-ornn- . Vende-se aparta-„LIF.,jmentos pequenos de quarto e sali

rnn ..terarla-i K-,>-,,,,-;.... _. :_.t. _
 IMOBILIÁRIA -i.it ¦ ----- ,.--.•-•.«-. ... .(..in, ..-

LTDA., à Av. N. S. de CopacabanalconJugado banheiro e cozinha pe-
661, 2." andar, grupo 201. Tels quena, à Rua Júlio de Castilho, 35 e

.. 57-4515 e 37-4635. No centro à rua".!.a ,vx CoPacabana, 1241. Preço de
,:de Setembro 66 12.» andar, sala 1 206 _rente CrS 280.000,00, com CrS 100.000 00

— Tel. 22-83R2. O escritório dc Copa- de ?_ltrada e o restante financiado
eabana funciona diariamente inclu- em '«V.S1 de fundos CrS 250.000,00
sive aos domingos, ati às 20 iioras e"m CrS IMnn0 ni> i"""^ » .-m-.,...'com CrS 100.000,00 entrada o restante

jem 15 anos. Ver nos locais das 7 às
-  Vendemos âi7larorRa.s «trat.ar à R"a Gonçalves

rua Pinheiro Guimarães. 2 casas, sen-,Dias' 64' 2- andar. Tel. 22-7479.
do uma com 2 e outra com 3 quartos, (50051) 700

__ ..—. . BOTAFOGO — Casa
BOTAFOGO — Em inicio de incorpo-
ração, vendemos pequenos mas espa-
çosos apartamentos de sala e quartoseparados, jardim de inverno, banhei-
xo completo e cozinha. Magnificamen-' te situado na esquina da Rua Mar-
quês de Olinda com a Rua Mundo
Novo, em frente aos ampos jardinsda Casa de Saúde do Dr. Eiras —
Preço fixo, sem reajustamento
a partir de Cr$ 254.O0O..O0 sinal de CrS
12.250,00 — Cr? 36.750,00 facilitados
- os restantes 80 por cento financia-
dos em 80 prestações a partir de CrS
2.450,00 sem juros. Construção e in-
corporação de EDIBRA S. A. —

Vendas exclusivas — IMOBILIÁRIA"LIF" LTDA. Av. N. S. de Copaca-
Dana 61, 2.» andar, de frente, salas201 E e D — Telefones 37-4635 e ....67-4515 — Atende-se diariamente in-clusive aos domingos até às 20'ho-
ras. No Centro à Rua 7 de Setembro
66 12.» andar, sala 1206 — Telefo-
ne 22-8392 -- No local atende-se dia- zembro. Tratar com o proprietário Marinariamente até às 18 horas. a Rua Bento Lisboa 146P 

P-Catete 
manhS

 (2832) 400 (Í2122I 500

. "  - - ««-*" «-"an - >(uai ms, '"-sala e dependências, 1 delas tem dois PARA PRONTA ENTRFPA 
'

fonodocíSoo 
Pc"r2oTooCo°ooÍldnct0emrrSada-ií° 

„•*.«. apartamento ____*__
50.000,00 a combinar e 250.00000 íi-IUo dc: >¦ sala, 1 quarto (inde-nanciados em 5 anos. Aceita-se pro-pendentes), banheiro completo eposta para pagamento à vlsta. Tra- pequena cozinha. Preco- CrS

grupo 201. Tels. 57-4515 e 37-4635 No\a a° _.Cstan!e facll>tado, ten-
centro à rua 7 de Setembro, 66 

' 
12 » ü0 Darte «nanciada cm 10 anos.

and. sala 1.206. Tel. 22-9392. O escri-'CIVIA " Trv. Ouvidor, 17 tório dc Copacabana atende diária- (Sec. de Vendas 2.° and. Tel"
r_o\or.,_U'SÍVe a°S d°mÍS., 

tf 52:816«. 8-30 às IMOJg 
7ofl

COPACABANA — Vendo ótimo ap.
à Rua Barata Ribeiro, 63, todo 'pin-
tado a óleo, fino acabamento, com
2 salas, 3 grandes ouartos com ar-
marios embutidos, 2 banheiros de
côr com box. cozinha com arma-
rios embutidos, quarto de emprega-
da, W. C, área de serviço e ga-rage. Grande financiamento. Tel.: —
37-6690. (12142) 700

APTO. — de quarto e sala seoarada,
qto. e banh. para empreg. área c|
tanque, do frente no 10<>. and. com
apenas 2 aptos, por andar. Ver à
Rua Teófilo Mieués. 170. Preço 490
mil com 120 mil de entrada. Ficará
pronto em fevereiro. Tratar com dr.
Lindolfo à Rua Senador Dantas, 20,
sala 1009. Tel. 52-1900.

(09600) 700

POSTO 6 — Próximo a praia -
Vendem-se apartamentos (Edificio
sôbre pilotis), em construção a Rua
Julho de Castilhos. 50. esquina da
Rua Raul Pompéia. 123. Composto
de 1 e 2 quartos, armários embuti-
dos, sala, jardim de inverno, ba-
nheiro, cozinha com fogão, dependên-
cias completas de empregada e ter-
raço de serviço com tanque. Preços
a partir de CrS 450.000,00 com partefinanciada em 5 anos e facilidade de
pagamento da parte não financiada.
Ver no local e tratar diretamente clos proprietários e construtores,

CARVALHO ROCHA comunica a seus
amigos e clientes o novo endereço de
seu escritório de "CORRETAGEM DE
JMóVEIS" e residência sito à Rua'Raimundo Corrêa 9, quase esquina
com Av. Copacabana, em frente à
Casa Sloper, com Tel. 57-7786.

(12176) 700
COPACABANA — apto. — Vendo
uma sala, 4 dormitórios. 2 banheiros
sociais, garage (novo), CrS 1.250.000.
57-5871. J. Saraiva.

(02813) 700

COPACABANA. Invulgar opor
tunidade. Em magnífica localiza
cão em centro de grande terreno.
Rua Barão da Torre, 42 (praça
Gal. Osório), a pequena distan-
cia das praias de Ipanema, Ar-
poador e Pôsto 6, vendemos apar-
tamentos, em edificio de luxo,
compostos dc 2 e 3 quartos c dc-
pendências completas amplas e
confortáveis, sendo todos dc fren-
te e indevassaveis, Sinal CrS 62
mil ou Cr. 86 mil e o restante
grandemetne facilitado. Informa-
çfies, plantas e vendas: EMACO,
Ltda. — Rua da Assembléia, 51,
sobreloja — grupo 201. Telefones
42-8205 e 42-5531.

 (52989) 700
VENDE-SE apartamento a rua Do-
mingos Ferreira 226. esquina de Ba-
vão de Inanema, com 3 quartos 2 sa-
las e demais dependências. Preço
CrS 950. Tratar polo tel. 47-0870 di-
retamente com o proprietário.

(10091) 700

VENDEM-SE ótimo apartamento em
edifício recém-construldo cm pilotis,com saieta, sala, três quartos, banhei-
ro em cor com box, grande cozinha,
area de serviço com tanque, quartocom dependências de empregada e ga-rage. ConstruçSo de primeira quali-dade com sancas, lnclnerador de lixo,artística porta de entrada, ferragensVa-Font, etc. Rua Artur Bernardes,
10-21, apartamento 503. Pícco: CrS1.000.000,00, sendo CrS 400.000,00 deentrada e o saldo em 15 anos. Demaisinformes telefone 23-5431.

(00874) 900
APARTAMENTO — Vende-se defrente, para entrega em dois me-ses, com sala, quarto, cozinha, ba-nheiro e jardim de inver-j. Vero apartamento n.° 301 da rua Sil-veira Martins 1257 com o sr. Nel-son e tratar com Raul 42-4066.

(14140) 900
FLAMENGO _ Vendo apto., prontaentrega, à rua Paissandu, 90, c/ saietasala, 3 quartos c/ armários embuti-dos banheiro, cozinha, área de servi-
ço e quarto p/ emprega c/ inst. Pre-
ço CrS 900 mil cl 190 mil financiados
e facilidade de pagamento. — Infs.PÉRICLES DUTRA. av. Nilo Peçanha
155, s/ 612. Tels. 22-2430 c 22-5911. 

'

(888) 900
A R. SENADOR VERGUEIRO, 106.
próx. .. praia Flamengo, vende-se oapto. 306, do frente, recente constru-
Ção, c/ saieta, varanda, grande e are-
jado quarto, banh. compl,, peq. cozi-
nha, arm. embutido. 350' mil cruzs,
com 120.000 financiados em prestaçõesde 1.200 cruzs. Chaves na portaria, c/HORACIO. (nm) (íoo

COPACABANA — Pôsto 3 — Junto
à praia apto. Vendo 7 amplos dor-
mitorios. 4 banheiros sociais, 2 sa-
lões. Base Cr? 4 milhões e 500 mil.
Financiamento. 37-5020 e 46-5044.

(02814) 700
LIDO — Rua Felipe de Oliveira 36.
apto. 402 de frente (correspondente
ao 6.0 pavimento), rua sossegada, sol
de manhã, água em abundância, luz
direta em todas as peças de írente- fundo indevassável. Único pontoAv. Rio Branco, 173, 14° andar, tels 1 no Lido reunindo estes requisitos. 2

a.9_9.1fi7 - co min col_« 1 n.,-->.... i_ _i_.. 142-2407 c 52-0119.
(28251 700

Catete , COPACABANA - -Vende-se -Copaca-
jbana Pôsto 3. Rua Fernando Men-

APARTAMENTO - Vende-se peque-.dTfrente. ti,. 
"a.a.TqVrtos^C-í

no de frente com muita água, pa-,zinha, banheiro completo quarto e
r,Mift. ' casal .£enl fllhos' fa" dependências de empregado. Renden-
_lc^_a-se_T Pagamento a Rua 2 Dc- do CrS 5.150.00. Telefonar para D

26-8383 -ramal
e à noite).

11

COPACABANA - Vendo à Rua Joa-
quim Nabuco. 236, ótimo apto. deentrada, amplo quarto, banh. com-
pleto e cozinha americana. Dá um
aluguel de 2.800,00. Posso entregá-lo
vazio. — Preço único: 220 mil, sen-
do 180 mil à vista e 40 mil financia-
do. Inf. e visitas com o proprietário,sr. JOHN. pelos fones 42-8305 ou
37-4537 à noite.

(121911 700
COPACABANA — Rara Oportunida-
de — Proprietário vende ótimo apar-
tamento em final de construção, narua Pompeu Loureiro, com 2 quar-tos, 1 sala, banheiro cozinha, depen-
dencia dc empregada e área com
tanque. Preço CrS 450.000.00 com
apenas CrS 150.000,00 de entrada eo restante financiado. — Tratar naIMOBILIÁRIA LIF. LTDA., Av. N.S. de Copacabana, 661 — 2o andar —
Grupo 201 — Tels.: 37-4635 e 57-4515.
Atendemos diariamente inclusive aosdomingos, até às 20 horas. No cen

salas, 3 quartos e amplas dependên
cias, plafoniers de gessos, divisões
instaladas em 5 armários embutidos,
água quente na cozinha, no banhei-
ro de empregada e na varanda dcserviço para maquina de lavar. Cons-
trução FREIRE e SODRE', elevadores
Otis. habite-se já concedido. — Pro-
ço CrS 1.000.000.00. financiamento doincorporador — CrS 300 mil — Tra-tar com o proprietário. Tcl. 37-2707depois de visitá-lo. Chaves com ocabinciro. (24897) 700

COPACABANA — Vende-se de fren-
te à Av. N. S. Copacabana, 1.241
apto. 420 de sala, quarto, hanheiro
e kitch. - Preço Cr$ 130.000,00' à
vista. Restante cm 57 prestações, sen-
do 17 de CrS 2.825,60 e 40 de Cr$
1.601.60 inclusive juros. Tel. 27-8702
ou Av. Francklin Roosevelt, 39 s/
1.202. Aldlr.

(27.33) 700

COPACABANA — Proprietário ven-
de, sem intermediários, ricamente
mobiliado o decorado, todo de fren-
te, um por andar, com três quartos,
com luxuosos armários embutidos,
três enormes salas, com vitrines, hall
em mármore, dois banheiros sociais,
cm côr. com duchas, grande jardim
de inverno, copa americana, cozinha,

verno. 4 qtos., ótima varanda, banhei-
ro em cai, cozinha c/armários em-
butidos, área serviço, dependências
empregad. Preço Cr$ 950.000,00 sen-
do Cr$ 400.000,00 entrada restante
longo financiamento. Tratar no lo-
cal com Roberto. Fone 45-3545

(14078) 900
FLAMENGO — Sc V. S. deseja
garantia, rapidez e segurança na
compra, venda ou aluguel dc seu
imóvel, nós nos encarregamos,
lhe oferecendo hoje, a experiên--¦,¦¦-, —• -• cia de vários anos de aperfeiçoa-area coberta para secagem de rou-im--.an <__.„i11.i.,_m„„a„ _-_ -.--..

pa ouarto de empregada e garage. ment.0' exclusivamente para esse

LOTES RESIDENCIAIS —
Logo depois do fim da Rua
Marquês de São Vicente •
no inicio da Estrada da Ga*
vea, Bairro residencial onda
não são permitidas constru-
ções de edifícios de aparta-
mento. Vendemos dois lotes
com 14,00 e 15,00 metros de
frente. Preço 600 mil cru*
zeiros e 700 mil cruzeiros, fa-
cilitando-se 50 por cento do
preço. Ver no local, onde há
uma placa de propagada, de-
fronte da residência de n.° 60
— Tratar com o Sr. Guima-
rães na Companhia Parque da
Varzea do Carmo, à Avenida
Calógeras 15, 6.° andar —
Telefone 32-9060.

(47199) 1001
GAVEA — Vende-se magnífica re-sidência em area de 1.000m2, recen-temente construída, com 3 quartos,2 salas e mais dep. Tratar na Imo-
biliaria Alexandre Kamp. Telefone:
42-5710. (09586) 1001
TERRENO PARA GRANDE RE-
SIDÊNCIA - Situado à Rua
João Borges, magnífico terreno
com cerca de 3,500,00 m2, ten»
do uma frente de 70,00m., com
magníficas arvores, e belíssima
vista preço CrS 3.500.000,00
CIVIA - Trv. Ouvidor, 17 —
(Sec. de Vendas 2.° and.), Tel.l
52-8166, de 8,30 às 18,00 hs.

Glória
GLÓRIA — Vende-se apartamento
frente, novo pronta entrega, rua Ben-
jamln Constant, sala, dormitório, va-
canda, cozinha, banheiro, área, de-
pendências empregada, garage, etc.
Preço 500 mil Cr?, podendo facilitar-
se parte. Tratar diretamente Agên-
cia Cruz Viagens, Av. 13 de Maio,
23 — Galeria Darke. (09602) 1100

G rajaú
ATENCãO! Oportunidade! — Ven-
do apartamentos de luxo, em cons-
trução sôbre pilotis, com play-
graund no mais fino ponto do
Grajaú Av. Engenheiro Richard

FLAMENGO — Proprietário vende")

da amoH __?_„__ 1^J^l' ,u__' «••"» Vestibulo, ampla sala, jardim
r-gadT por°2lCr 

'l.sSo.OO * 
S_í te"8! 2 Ó,[T5 qU?rt°S' COp.a C»

60. financiados a longo prazo. Acci- í'"1!3', ar(_,a de servif°' quar'0 t
troca e oferta para pagamento ri ° empregada. Preço 

vista. Tratar pelo fone 47-3235 390.000,00. Sinal 30.000,00; na pro-tro quartos, três banheiros, varan- Riessa 30.000,00. Prestações de....
110132) soo!6.000,00. O saldo em parcelas. Tra-

NEGOCT. DE OCASIÃO - vTndb'*31" ',,,ruetTe"'e *•'• 26_f!?8]- Ani-
apto 604, rua 2 de Dezembro,1 . Gelberr._ Atende-Se dlarlamonto

124, com hall, grande sala, j. in-

pa. quarto de empregada e garage.
Preço Cr$ 3 500.000,00, facilitado, acei-
tando troca. Tratar pelo fone 
47-3235. (10130) 700

RUA RAUL POMPÉIA — Vendo apar-tamento de luxo e ílno acabamento, Jllt:s L'n,n JMvmwu uiua, nua aa ..s-
em 1.» habitação, um por andar, com sembléia n. 51 sôbre loja grupo 201
240 m9 rrim tn,t~- _,_ -..i.i___ r-nn. -0_SR .1 -. tn anns.

COPACABANA — Vendemos em edi-
ficio novo á rua Edmundo Lins, apto.
com quarto, sala. banheiro, kitchne-
te e varanda. Informações e deta-
lhes com EMACO LTDA. Rua da As-

240 m2, com todos os requisitos de
.conforto em edifício sôbre pilotis, sm
j2 salas, 4 quartos com armários em-butidos, 2 banheiros sociais, cozinha
quarto de empregada e demnls dependdencias e garage. CrS 2.000.000.00 com
pagamento facilitado. - Tratar comGREY — Telefone: 57-6341.

(50810) 700

(pela tro: Rua 7 de Setembro, 66 — 12

fones 42-5531 e 42-8205.

fim. Informações com a Imobiliá-
ria OMO Ltda., á Av. Pres. Var-
gas, 529, 17° and., s/ 1705. Tel.:
57-6760 — 43-7149.

(47082) 900
VERA-CRUZ - Vende-se pequeno si-
tio c/ 3/4 de alqueire, 3 nascentes
d'água, 1 casa de moradia e 1 dc
caseiro. Preço CrS 250.000,00, poden-

(ni-oii innldo faclli,°i' Parte. Tratar c/J. Mala-
(U4783) 700 faiai 43-9105 ou com a proprietária

pelo tcl. 27-8553.
(3970) SOO

(14071) 700
andar - Sala 1206 -Tel. W^T 

'...^ 
.U» ?o'

LOJA COPACABANA — Vende-se
para entrega em 10 meses à ruaBarata Ribeiro junto a Siqueira Cam-

im facjljci-_'28201 700 de tratar tel. 27-5113.

tputuu^WW»jejt6W»M««»-<| fc*""-*^^-'*-*-" :¦'. ';*_^[_9
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Mude para o FLAMENGO
teii-Honório de Barros, 24/26 í

C-ntroa Av.Oiwaldo Crui
CSwodo» Vergueiro)
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SEU NOVO
APARTAMENTO
ESTARÁ PRONTO
EM DEZEMBRO

(12076) 700
TERRENO COPACABANA — Vende-se a Rua Sá Ferreira, 161. com16.80 x 42 ms. lado da sombra fo.ro rem.oo, entrega imediata, gabari-to de 10 andares. Tratar com o
proprietário pelos tels. 23-5180 c —
23-6282. (33042) m

PRÓXIMO

COr AC ASANA ——_ _ Vendemosapartamentos, de frente, poi pre-
ço de ocasião, a poucos metros
da praia, novos de luxo, com
postos de duas salas, quarto amplo, jardim de inverno, co-
zinha, tanque, banheiro cm côr,
construção de primeira, sob pilo-
tis. Preço: CrS 420.000,00 com
50% financiados. Rara oportu-
nidade para oferta à vista. In-
formações na Imobiliária OMO
Ltda. à Av. Pres. Vargas, 529-
17.° and. Sala 705. Tcl.: 57-6760— 43-7149.

(47084) 700

COPACABANA — Aparta-
mento de alto luxo — Rua
Paula Freitas, próximo à Av.
N. S. de'Copacabana — Ven-
do, para entrega imediata,
em edifício de primoroso aca-
bamento, apartamento em an-
dar alto, um por pavimento,finamente decorado com lus-
três de cristal bacarat, passa-
deiras, jardineiras, etc, com-
nnstn rlp hall 1 calnpc tni FLAMENGO — Vende-se, em final
pOSIO ae nail, . SaiOeS^, tOl- de acabamento, apartamentos a par

PAISSANDU. 73. esquina de Sena-
dor Vergueiro, apartamento 31, com
frente de 23 metros em redor desta
esquina (a primeira da praia) com-
posto de 5 grandes peças 12 salas, 3
quartos) c amplas dependências. En-
trega-se vazio. Pode ser visto das 14
às 17 horas, sendo atendido pelo por-teiro Saul. Preço: Cr? 1.050.000,0.
Entrada Cr$ 500.000,00 facilitando o
restante. — Tratar, depois de visi-
tá-lo, com o proprietário. — Telefo-
nar: 37-2707.

(9124) 900

das 9 às 20 horas. Raro negócio.
(13005) 1200

CARVALHO ROCHA comunica a seus
amigos e Clientes o novo endereço de
seu escritório de "CORRETAGEM DE
IMÓVEIS" e residência sito à Rua
Raimundo Corrêa 9. quase esquina c|
Av. Copacabana. Em frente à Casa
Sloper, com Tel. 57-7786.

12175) 1300

Ipanema
IPANEMA — Por ClS 210.000,00" àvista e mais Cr$ 210.000,00 financia-
dos em 5 anos vendo a rua Al-
berto de Campos 51 o lindo apto,
401, de frente e com elevador. Cons-
ta de vestibulo. 2 grandes quartoiseparados, cozinha, banh. compt. e
garage. Todas as peças muito claras.
Rua socegada. Ver e tratar no local
apto. 114 com Sr. Kurt, das 9 át
17,30 horas. Edificio novo c entre-
ga imediata. (0169-) 1300
IPANEMA — Para venda, vendo porCrS 340.000,00 à vista, ótimo apto.
no 4.° andar à rua Alberto de Cam-
pos 51, Predio novo com elevador.
Consta de vestibulo, 2 grandes quar-tos separados, cozinha, banh. compl.
e garagem. Ver e tratar no local
apto. 114 com sr. Kurt. das 9 às
17,30 horas, gaceito Caixa ou Insti-
tutoJ (01699) 1.300

CM HITO PADRÀO DE CONSTRUÇÃO COMO DIFICILMENTE V. S. ENCONTRARA EM APARTAMENTOS DESTE TIPO.
Comece o novo ano no seu novo
o maravilhoso apartamento do
Flamengo - em rua exclusivamente
residencial e próximo de toda a
condução! Venha agora fechar negócio,
e visite no local os retoques finais
da obra. Somente foi empregado
material de primeira qualidade.
Todos os apartamentos receberam
acabamento de luxo!

t saio (com sancas) e Jar-
i dim de inverno;

2 ou J quarlos, todos com
armários embutidos forra-
dos em madeira;
Banheiro complelo c/ Box,
Ampla cozinha com inú-
meros armários;

» Olima área de serviço com
2 ianques ladrilhados e
com mármore;
Ouarto e banheiro de em-
pregada,
Garagem para os aparta-
mentos de 3 quartos.

60% FINANCIADOS
em 10 anos após o habite-se.

PREÇOS:
de Cr$ 785.000,00
o Cr$ 1.360.000,00

Sinal 20%
No habite-se. . 10 %
3 meses após o
rt_faife-se

EDIFÍCIO YANKEE — Av.
Copacabana 750. Em frente
ao Cine Metro — Vende-se
apartamentos de quarto e sa-
la separados e quarto e quar-to e sala conjugados parafins comerciais e residen-
ciais. Preços a partir de Cr$
220.000,00, com 10% de sinal.
Obra iniciada. Tratar direta-
mente com o incorporador J.
M. SORAGGI. Av. Nilo Peca-
nha, 155 - s| 427 — 4.» an-
dar — Tels. 42-2027/52-3254.

lette social, chapelaria, 3 am
pios dormitórios com arma-
rios embutidos, 2 banheiros
sociais _.e~alto..Juxo^( revesti-
dos com mármore~itãTiãiro)7
copa, cozinha, 2 quartos de
empregados, área de serviço
com 2 tanques e garagem. Fa-
cilidades e financiamento. In-
formações e visitas com PAU-
LO PESTANA DE AGUIAR —
Av. Almirante Barroso, 91 —•
salas 414/416 — Fone: ....
42-6297. (50977) 700
APTO — Vendo 0». andar de írente.
com 3 quartos. 1 sala grande. 5 ar-
marios embutidos, de esquina, tfldas
as peças de írente, muito claro, sa-
la de almoço, depend. dc empreg. e
garage, à rua Domingos Ferreira es-
quina de Figueiredo Magalhães. Pre-
ço 1 milhão e 100 mil CrS com 400
mil financiados c o restante a com-ma Pl1- cZ„~,~ ~_í '." -—"
binar. Chaves à Rua Senador Dan- A. Ru_ S„"aJ?°.r Vereue»r<>. CS-
tas 20 s| 1009 com dr. Lindolfo _ 1ull>a aa R. Paissandu, constan-
Tcl. 52-1000. (00864) 700\"° «e: Quarto, varanda, banhei-

tir de CrS 428 mil, compostos de sa-
la e quarto separados, banheiro, co-
zinha com fogão, área de serviço c|
tanque, dependências completas do
empregadas. Ver com o encarregado
àrua 2 dc Dezembro n. 34, Condi-

AV. EPITÁCIO PESSOA — Ven-
do por CrS 1.800.000,00 terreno
medindo 17 mts. dc frente, 60
metros numa linha de extensão,
48 metros na outra e 12 metros
na linha de fundos, que dá para
à rua Tabatinguera. Facilito Cr$
1.000.000,00 no prazo de 3 anos.
Tratar com Theophilo da Silva

raça. Av. Nilo Peçanha, 26 sa-
Ia 702. Tel. 22-2483.

(14157) 1300
IPANEMA - -Vende-se à rua Far-
me de Amoòdo 47, residência de 2
pavts. estilo colonial. Preço CrS ..

.-c^:P_-,:,^nt„'"co",ii 
-os 

p^tíX Kfe 
Tra,ar c/o *£& 

8™£nas e construtores ãAv. nio-Bra__l «"»»<>• (039S6) 1300
173, 14". andar.

e 52-0110.
Tel. 42-2407

(02823) 000
RUA RARÀO DO FLAMENGO —
Vende-se no Ed. Simon Bolívar, lu-
xuoso apto., frente, ampla sala, 3
quartos, armários embutidos, 2 ba-
nheiros sociais, garage, etc. Entrega
imediata. Administradora Nacional.
Av. Pres. Antônio Carlos 615, 2o. pa-vimento. Tel. 52-1236.

(12188) SOO
FLAMENGO — Vende-se um. apto.
de luxo, com .1 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, dependência de empregada,
todo pintado a óleo. Negócio de oca-sião. Tem garage. Facilita-se paga-mento. Tratar com Aristides ou Jair,Tcl. 22-1409. (397R) («O
APARTAMENTOS DE FRENTE,
EM FINAL DE CONSTRUCãO:

COPACABANA — Vendo apto. de
frente, em final de construção, com
saieta, sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro com box, área de serviço com
tanque o banheiro de empregada. .. _-
Preço CrS 402 mil com financiamen- financiada em 5 anos. CIVIA

ro e kitchinette;

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Vendo terreno óti-
mo para edifício de 4 pavimentos,medindo 14x25. Tratar pelo telefone
52-1725. (10127) 1400
LARANJEIRAS — Vendo grande casa,
2 pav. pronto, entrega, c/ 600 contoi
IPASE. Tratar com OLAVO R.
FALCÃO — Rua do Carmo, 6, sala
803. —Fone 22-1018. (08093) 1400
LARANJEIRAS — Vendo apto. com
sala, 3 qtos. grande cozinha, banheiro
e ainda com area de 36m2 — Cr? 600mil com 288 rr.il financiados Cx. Eco-nômica. Tratar com Olavo R. FalcáoTcl.: 22-1018. (14145) 1400
A RUA STEFAN ZWEIG, no JAR-DIM LARANJEIRAS, vendo por ....500 mil CrS um terreno com 500 m2.Inf. no novo escritório de CARVA-

p rio __i_" _ L.H0.R°CHA, à Rua Raimundo Cor-
i ¦—, -.-' e L sa,a * rea 0, quase esq. com Av Conaca-quarto conjugados, varanda, ba- bana, cm frente à Casa Sl.Per,P..mnheiro e kitchinette. Preços de: Tel. 57-7786. (12173) 1400CrS 230.000,00 a CrS 340.000,00. LOTES nFSTr>FMrr_Tg r>, _nySinal de 15* parte facilitada ejffiLlo^em^IL ' °'

to e facilidades — Tratar com Ju-
vêncio Barreto Jr. — Rodrigo Silva

Mnnnai 7nn I8' — 10"- andnr' Brupo 1005. Tel....(48088) 700 22.7226 (H144) 7nn

Trv. Ouvidor, 17 - (Sec. dc
zvendas 2.° and.) Tel.: 52-8166,
de 8,30 às 18,00 hs.

— Stituados no Parque Eduar-
do Guinle, em zona exclusiva-
mente residencial, lotes c. mini-mo de 20,00m. dc frente. Os lo-

10%

COHSTRUCflO DU Clfl. CONSTRUTORA PEDERNEIRAS S. H.
* 3 elevadores Olis de luxo, cabine em sucupi-
fa cloro, * Pilolis com painel decoraiivo, lago
e jardmeira, * Play-ground coberto e desço-
beno, * Hall sociol com piso de mármore; *
ferrogens la-Fonie; * Depósilo para maias;
* Incinerador de lixo.

VISITAS AO LOCAL

fsímll Hlr\
Vendas e informações:

IMOBILIÁRIA

Travessa do Ouvidor, 17 - 2o

OAS 9 ÀS 17 HORAS

Tel.* 52-8166

1099

R. DOMINGOS FERREIRA - Ven| rnPAr Ar. Ai,_ õ*—.—~, APARTAMENTO COM 80í FI- _?S„ ife __,â_° Dlanos- Preços de:
dem-se magnificamene situados, com! COPAC ABAN A — Posto 6 NANCIADO EM 15 anos CrS 425.000,00 a CrS 
vista para Av. Atlântica apartamen-: Pronta entrega: Vende-se Óti- Situado à R. 15. dc Macedo cm'_. 5___°__0' Sinal f1c CrS 

a0%PnvldnOS3nq°snBo2a-._aaerBUa_,__- ™ aPf°- na Rua Raul Pom- Ed. de 3 pavimentos de fundo™ ,50°°100,an ^ 181.000,00 e sal-
Groe:nVddrpreçqos'd-Sde9acar f.'. .^ péia, 61, com 2 salas, 2 qua.- ??nnJ Sento1 

Selan\ ' 
^ «• «VIA 

"VoSvlftr 
H

dirTmZte6 
Cr$ 700'("'W 

tT-tar tos, banheiro em côr, arma-! mbSsf b nheiT completo _T <Sec rtc ví5d_s°fcod0/nd }
SutonrteDr"Mar°ccsPrT^ie_$« rio ^butidos, boa cozinha e Pe.uenaOSc)o_inhT oVa** ™'! 5Z'«^ *' MO «« «.oj
Rua Mayrink Veiga, 4. 

' 
dependências de empregada. !S2íftnr?„tonnven,c,d_°Av". Preçn CrS- ~^~~~ L6A6A3XA4P_.

RüÃ-^íTÃ^^R-Ã-i,:nz^700 rr .ac?.bame"to'ha". s°-|í™iiT_mvâtjesvtc%!!
RUA SANTA CLARA, 110 •• Ven- Ciai privativo, poço artesiano 3.744,00. CIVIA - Trv. Ouvidor

hs.

j_m... ¦_____ j . ' . -.»¦»• w,o, piivcinvu, poço arresiano o./-.,u«. -ívm -- rrv. uuvldor.
f?,r-baoPVeFrea?.a,,Pu8'n ò^:\\»_ ^^ • abastecimen-^ : (|eç de Vendas 2,o a„d
io.» andar. Aptos. d. sala . j"„. to de água. Preço: CrS .... ¦el" 52"8166, dc MO as 18,00

LTr_y_fl5S,ÇM|aTrdlr- Preços des 760.000,00 sendo 250.000,00"V. /^u.uuu.oo. Tratar com o oro- j„  . / •>.. ,
prietario Dr. Marcos. Tel. .3-99.0 ou de entrada, parte facilitada
a rua Marinit Veiga, 4 •• li.» and. em 10 meses e o restante fi-
.p^AX^dfqu.MVr^.í. na1ncJiad0> Ver no local com ° r — "S^,a "a"a J°sc uei«-,—
de Informações. nsulta zelador e tratar na Construto-lencar- "" Edificio Simon Boli- Silva. (SX3as)

(41763) 700 ra Veramar, Rua 7 de Setem-l t"U_f__^ 
d°F,í1(crJ.ns.ruir', cons:|LKBLON - Vendo cr? ..

^^TTübro. 141 . 3.o. Gr. 2. i.|_í_r.»líS?Jj*i litffe !..?? »• J i-500.000,00. cm frente Av.

APARTAMENTO C/ 70^ FINAN-
CIADO E PARA PRONTA EN-
TREGA -- Otimo apartamento ¦ — "".i t.-mi. i.icioiicsidc frente para a Praça José de;42-245- — 32-4892 — Scverino'"•¦'••'" "" •••,:i':":- -;  " " yil'- (51395) 1500

Leblon
LEBLON — Vendo terreno planona rua Sambaiba, defronte à ruaAlberto Rangel, 12x40. CrS ...700.000,00 — CrS 350.000,00 àvista e o saldo a combinar. Plan-
tas. detalhes, rua México, 08-12°andar — Sala 1206. Telefones:

-_—_  Uh„ i/ii io r o a i i ,lil"uo «e: _ntraaa, l sala, 3Vende-se cm fi- oro, 141 , 3.°, Gr. 2, t.lefone'quartos, 2 banheiros sociais, co-1. O an..Ftnm_ntn n4 __"f_r\r i_-_ _¦-_-_»« •--.* _ '
COPACABANA
?,?_' i16 „const™.5o, o apartamento191.570.•104 da Hua Sá Ferreira, 152 com- jZ _________ __
S_m_i 

Úa amiíIa Sala' 3 nnartos e VENDO íi Rua Snnto Amaro. 184. cdl
.» pL ?.eo „_.),_' Inclus've gara-j ficio recém-construldo os apartamen-ge. i-reço Cr. 850.000,00. Informações, i tos 109, 215. 204, 308 p 4013. Ver no
?7 ._.„ _,o a , . ¦ Av- Venezuela, local com o Sr. Wnltrr, e tratar á-í saia 812. telefone 43-6463. Rua Sao José, 90, sala 2003.

Ü3701) 700' (i8f_0) T00

„_., ...._..__,_,.,, ,l|__PV(á\«l_l( \j\J

(04779) 700 Pa-cozinha, quarto c dep. dc em
r——; ,„.—— preirada, sarage. Preço CrS.„„,-„ ,.., ,.„,. 1150000i00 c/ -0Í financia(]0i __

CIVIA -- Trv. Ouvidor, 17 —
(Sec. dc'Vendas 2.° and.), Tel.:
52-8166 de 8,30 às 18,00 hs.

(50&Z1) SOO

fim Moreira,
... . Del-

excelente terreno
medindo 26,80 x .28, no trecho
mais aristocrático do bairro, lado
da sombra, zona de 4 pavs., faci-
Iito pagamento. Theophilo da
Silva Graça, Av. Nilo Peçanha
26-7." S/702. Tels. 22-2483 e ...
42-SS06. .9605) 1500

.„''k, 3

¦J



2.* Caderno

LEBLON — Com magnífica vis- barra DA TIJUCA - (Tljucamar)ta para o mar c localizado em re- Vendo loto 12 x 35, plano pronto pa-canto aprazível, vendo em edifi- ra leceber construção, junto a praiaelo de 3 pavimentos, apartamen- h aoJado do .bonlta casa i« construi-
ÍMÈ*?* ~».SpÍ «% ao-poPrr%0n,U„nrvisfàr$e^ j£ 

~&

CORREIO DA MANHA, Sexta-feira, 11 de Novembro de 1955

--- m^mwamv-vma vuill aailj/ia OdlB3 dormitórios, banheiro comple-to, grande cozinha, dependênciasde empregada, area dc serviçocom tanque. Analise as vantagensdesta oferta: apartamento comtodas as características de casaresidencial. Condições dc paga-mento: CrÇ 850.000,00, sendo CrS170.000,00 de entrada, 2 presta-ções semestrais dc Cr$ 85.000,00
c o restante cm longo financia-
mento de 15 anos. Aproveite estaoportunidade. Dê hoje o sinal emude-se amanhã mesmo! Hoje ctodos os dias, de 9 ás 17 horas.Rua Sambaiba n. 351, Leblon.

(50924) 1500
LEBLON — Vendo, na rua Dias
Ferreira, magnífico terreno deesquina, lado da sombra, terreno
medindo 13x30 mts., pronto paraconstruir. Theophilo da Silva
Graça — Av. Nilo Peçanha, 26Sala 702. Tel.: 22-2483.
LEBLON — Vendo Cr$ 
2.500.000,00, à rua General Ve-nâncio Flores, lado da sombra,
terreno medindo 13x33 mts.,
pronto para construir. Theophilo

em três anos s| juros. Tratar pelostelefones 58-2406 ou 34-3999, com srCarlos- (10032) 2500
BARRA DA TIJUCA (Tljucamar) -Vendo 3 lotes Juntos, area dc 1.600m2, enr lugar alto, plano e próximo apraia. Preço Cr$ 750 mil sendo 50 porcento a vista e 50 por cento cm 4anos, sem juros. Tratar pelos telefones: 58-2406 ou 34-3999.

(10031) 2500
TIJUCA-MUDA - Vendem-se o7 2ultimo aptos, de frente, em prédiode 4 pavtos s/ pilotis, construção es-
25™«'. 

ee dS V £lualidadc. Prontaentrega; j de inverno envidraçadoboa sala, 2 quartos, arm. e guarda-malas embutidos, banh. em côr, coz.c/ exaustor e box p/ geladeira, áreadc serv. c dep. de empregada. Podemser vistos diariamente á rua Ferdi-nando Laboriau, 246 (ponto terminaldo ônibus 20). Preço 600 mil cruzs.;400 mil íinancs. cm 8 anos. - Tra-tar na AUXILIADORA PREDIAL, SA, trav. Ouvidor, 32, tel. 42-1869, das12 ás 17 hs. (28543) 2500

da Silva Graça. Av. Nilo Peça-nha, 26 — Sala 702. Tel. 22-3483.
(54391) 1500

LEBLON — Vende-se apartamentos
prontos em edifício de grande luxo.Prédio sôbre "pilotis" na primeira
quadra da praia, na avenida maisaristocrática do Leblon: 2 salas, con-
jugadas, 2 amplos quartos, banheiro
de côr com box, cozinha e depen-dencias de empregada, com direito a
garagem. Abastecimento dc água ga-rantldo, reforçado por poço artezlano.
Acabamento geral muilo esmeralo.
Ver á Av. Visconde de Albuquer-
que n. 140 — com o sr. Adriano en-carregado. Tratar pelo telefone. —
53-5584. (687) 1500
PARA PRONTA ENTREGA —
Em Edifício acabado de construir,
ótimo apartamento no 8.° pavi-mento, com belissiama vista, cons-
tando de: 1 sala, 2 quartos, ba-nheiro completo em cór c/ box,
cozinha, área de serviço c. tan-
que, quarto e dep. de emprega-
da. Preço: Cr$ 560.000,00 c/par-
te financiada em 10 anos. —
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 —
(Sec. de Vendas 2.° and.), Tel.:
52-8166, de 8,30 às 18,00 hs.
LOJA 'A AVENIDA ATAULFO
DE PAIVA - Em Edifício aca-bado de construir à Av. Ataul-
fo de Paiva, 814, vendemos óti-ma loja c/ girau e sanitário.
Preço: CrS 1.300.000,00 c/ par-te financiada em 10 anos. —
CIVIA - Trv. Ouvidor, 17 —
(Sec. de Vendas 2.° and.). Tel.:
52-8166, de 8,30 às 18,00 hs.

(55601) 1500

TIJUCA — Magnífica Oportunidade
Vende-se apartamento em Constru-
Çiio de luxo sôbre "Pilotis" comPlay-Ground amplo e garagem; cons-tante dc: hall de entrada, saleta,
ampla sala, 2 magnifioos quartos,ótimo jardim de inverno, magnífico

PETROPOLIS - Vendo no centro,casa moderno, mobillada, com 6 quar-tos, copa c cozinhe americana, ba-nheiros, dependências dc emprgadagarage, água própria e telefone emtodos os cômodos. Sr. Fritas42-5B51. Dispenso intermediários. 
'"

(27842) 3.500
PETROPOLIS - Aceita-se proprieda-dc em Petrópolis como parte dcpagamento pela venda de luxuosoapartamento no Rio, no Flamengo,com hall, duas salas, quatro quar-tos, três banheiros, varanda, cozinhac quarto de empregado. Tratar dc-lo fone 47-3235.

(10131) 3500
PETROPOLIS - Para pronta en-trega, ótimo apartamento cons-tando de: amplo living todo mo-biliado e decorado, 3 quartos,banheiro completo, cozinha,
quarto e dep. de empregada. Pre-ço.: Cr$ 650.000,00 com CrS..350.000,00 financiado. - CIVIA.Trv. Ouvidor, 17 - (Sec. dc Ven-das 2.° and.), Tcl.: 52-8166, de8,30 às 18,00 hs. (50838) 3500

Teresópolis
TERRENO - Vendo á rua Ruy Bar"bosa, cm frente ao campo de futebol,medindo 15 x 27. CrS 210 mil com fi-nanciamento. SA' FREIRE-IMóVEIS
42-3812 ou na Rua Fellciano Sodré,698-loja (Teresópolis).

(28626) 3600

S/fios e Fazendas
11

TERESÓPOLIS - Vende-se um ter-reno no Jardim Europa, próximo àEstação da Várzea. Area 1.800 m2Tratar pelo tel. 57-6164.
(12085) 3000

banheiro completo com box, amplacozinha com armário, ótima áreacom tanque e entrada' independente
qto. de empregada còm armários eW.C, empregada. Sancas e florôesnas peças principais. Traiar pesso-almente com o Sr. LEMOS AvErasmo Braga, 277, s. 608. Condições
excepcionais de Pagamento. Entrega
em fevereiro de 56. (..2..12) 2500

Urca
URCA — Vende-se casa muitobem situada a Av. Portugal 644com sala, sala de jantar, terrace,d-isquartos, sendo um duplo comarmários embutidos e varanda en-vldraçada com belíssima vista sô-bre o mar, banheiro, duas áreas,cozinha, dependência de empré-
gados, garagem etc. Tratar com» Proprietária à Av. Atlântica720 apto. 1102 — 37-9771 — Leme- (853) 2600

PETROPOLIS - Leilão de um préLd o com magnífico terreno medindo11,50 X 140, (área 5.060 m2) á ruaWashington Luiz, 387 e 391, perlme-tro Urbano A 500 metros do Cen-tro. José da Cruz Loureiro, leiloei-ro, devidamente autorizado, venderá
por preço superior ao dc quinhen-tos mil cruzeiros, cm leilão de es-
pólio enfrente ao aludido prédio, nodia 11 do corrente, sexta-feira, às14 horas. Escritório do leiloeiro àrua Fonseca Ramos, 521, telefone ..4436 - Petrópolis - Mais informa-
Ções telefone -48-8045.

(28588) 3.500

TERESÓPOLIS _ Vendo na Várzeaá Rua D. Tatana, linda rcsld.. mo-dorna, rccém-conslruida, cm centrode terreno de 3.000m2, já todo be-neficiado, tendo 3 grs. qtos., 3 gran-des salas, 2 banhs., vasta var., gran-dc cozinha, depends. compls. e ga-
S?e p,?r?.2„car,'os- PreÇ° 1 milhão e500 mil Cr$. Posso financiar até 50por cento em 10 anos. Infs. e visitarcom John R. Amaral Schaefer. Rua
£?"• Dantas 118 sala 916. 42-8305, ...52-9225 ou 37-4537. (12192) 3600

SITIO -Vendo na Estação de De-metrio Ribeiro, com boa, ampla cconfortável casa, com moderno fogãoa quçrozcne, luz elétrica, e água en-canada c dependências de empre a-da. Pomar com dlvcrs::s qualidadesdc árvores frutíferas, galinheiro 
"-

cheira com 3 cavalos bem arreados -  .-¦etc. Arca de 1.700 m2. Distante 5 Pgjg Telefone 3086minutos da estação c 2 meia horas do Rio por boa estrada de rodagemPreço Cr$ 280.000,00 sendo CrS>»<>0 de entrada e o restante'a
BOBrPQ* 4 T"'aJ COm ÁLVAROBORGES à rua do Ouvidor. 123, lo-Ja, das 10 às 12 hs. (4424) 3800

CASA EM NOVA FRIBURGO

™0S, sltlos a 90 minutos da Pra-ça Mauá 10 000 m2 por 80.000,00.Sendo entrada de Cr$ 8 mil e o salao cm 5 anos sem juros. Terra fer-lilissima para qualquer plantação. -
fe ^,5„ti"ina' Nascentes e riachosSítios planos ou com elevação a gosto do interessado. Horto florestal eescola a disposição dos sitiantes Ca-

_ ça = P.csca- Ótimas estradas e farta
APTO. MOBILIADO! - Ideal para fZS,?te "í '°í.a',' Inf' plantas cveraneio ou "wcck-cnd". -Vendo fi IJhg*=ia?„,a A\ Mal- F'°riano 123,
namente decorado, ÕSm' sala"qu«i Álvaro 

102' Te'': 43-"795A,c„°,m ° "¦
cozinha com gás, ele. Tudo novo! ^~~  '""33) 3800
,:„r iífiÇarmela Dutra, 444 o apto. ÁREAS .sltlos e chácaras a 67 Kms

Vende-se, acabada de construir, emcentro de grande terreno, com todasas instalações modernas, garage comapartamento completo cm cima. Verá Rua Sylvio Rangel n.° 32, fim daRua Monsenhor Miranda. Chaves einformações por favor em frento como Dr HÉLIO VEIGA, ou cm Niterói,"' '""' (27815) 
01

ITANHANGA

208. SA' FREIRE. 42-3812.
128625) 3600

ív^ 
VAlIA, ~ De esquina, na RuaFehc.ano Sodré, bem em frcnle á

dlatsi CrS «Í"™m Para ?ntreg,a imc- "J»u?-'°-oi organizar seu apiárlo e~a

do Rio (Est. do Contorno) l 
°c'r, 

8 00
?noT'nP„emql'Cn^ entrada' SaId° «m 5anos. Demarcados e ótimos pi plan-tação e criaçáo. principalmente n/
AÍ!aaUoUíf' aVÍCl,",Ura « aSícílturSÍ

rin r,^„jr—v . vi-.iuc-se esplendi-
tamL? ° Para íamilia de alto tra-
M d?«' T C,n,ra,ar "° l0Cal t°d0S
Irati nS'„das 

10 as 12 horas. Rualr,,il "• '5- (00865) 3600PETROPOLIS - Nogueira - (Bom- VALE BOA ESPERANÇA - Vnm/clima). Vende-se casa de campo tel. « ótimos lotes de 5 000 c Tom í57-1114, pela manha. (09101) 35«0 bem situados. Tratar c/J MalafS»
ITAIPAVA - -Vende-se o lote de
i^rcno, n°.26 da nuadra F. com792 m2, sito à Rua Bougalnvilles,mais o titulo do Itaipava Country
Çlub. Tudo por 75.000 cruzeiros. Tra-tar com Pitanga, na Av. Alm. .Bar-roso, 81, «o, Rio.

(03965) 3500

URCA — Vendo residência dc 2 pa-vts. c garage, à rua Manoel Nobey23, por CrS 1.800.000,00, tendo .....750.000 financiados pela Cx. Econo-mica. Tratar c/J. MALAFAIA. av.Pres. Vargas, 417, sala 410, telefone4.1-fllSS. (03971) 2600

Subúrbios da Central

Lins Vasconcelos
APTOS. — pronto para receber mo-radores, vendem-se à rua Pedro de
Carvalho, 120. Bloco A. n°s. 402, 408410, 412, 414, 416 com sala, 2 qts., va-
randa, área, banheiro completo etc
desde CrS 280.000,00 podendo íacili-
tar-se parte em cinco anos. Chavesno local com encarregado. Mais in-formações Acre 36 — 1". Tel.: 43-8473
OLIVEIRA.

Santa Teresa
SANTA TERESA — Terrenos. Ven-dem-se ótimos lotes planos a RuaAlice e Dr. Júlio Otonl, próximosao túnel Hio Comprido; tendo água,
gaz, luz, telefone, etc. Preços desde
CrS 250 mil até 400 mil. Estão pron-tos para receber construção. Climasuperior. Panorama deslumbrante.
Tratar na Organização Técnica Imo-
blliária Norma Ltda. -Diretor: An-tonio José Cepcda - Rua do Car-mo 71, S.° andar, salas 801 e 802.

(09537) 2100
STA. TEREZA - -Vende-se residen-
cia, á Rua Arãao Reis, tendo 3 sa-
las, 4 quartos e mais dep. Base,
CrS 3.000.000,00. Tratar 32-3B72 e
42-5710. (09590) 2100

CARAMUJO - Vendo 3 lotes, pia-nos de 12 x 30 cada um, perfazendouma area dc 1.080 ms2. Preço CrS47.000,00, a vista. Tratar com ALVA-RO BORGES a rua do Ouvidor, 128-loja, das 9,30 ás 12 hs.
(08297) 2800

PETROPOLIS — ITAIPAVA - Ter-reno — Vende-se grande área, fren-te para a Estrada União c Indús-tria, tendo 200 metros de frente na-ra a mesma. Situada após a estra-da de Teresópolis e próxima à es-trada das Arcas. Preço de cadam2vinte cruzeiros, aceitando-se ofertasA área mede 40 mil metros qua-drados. Plantas e informações naOrganização Técnica Imobiliária Nor-ma Ltda., Rua do Carmo.e 71 «oandar, salas 801 c 802 - Diretor-Antônio José Capeda.
(0953S) 3500

QUITANDINHA - Vende esplendidolote de terreno à rua Cuba medin- .do 024 m2„ por preço de' ocasião. .•>Tratar c/J. Malafaia, av. Pres. Var-gas, 417, sala 409/410.
(0396S) 3500

av th...T ,, """" w". ivia ata a.
ne'43-9195 VarEaS| 417' s/410' telaô

T1SKESOPOLIS -. Luxuoso sítioeom .11 500,00m2 situadTpráx?mo a Fazenda da Paz c cons-
ía"«nna ^«cia Si LMng
janta?0?12 C <LareÍra' SaIa *e
ÍSSS 3o q?" os. «"*> 1 com

12049) 3800
TERRAS NO PARANÁ - Vende-searca com 225 alqueires de matas vir-gens e boas águas, próprio para ca-é oliveiras ou qualquer cultura, si-tuada no Vale do Pequiri, fertilissl-mo Preço Cr$ 8.300 por alque repodendo.se dividir em áreas meno.'res Tratar pelo tel. 27:7453 até as12 ou depois das 1B horas.

(14101) 3800
SKi^W* 

~ Vende-se, de Por.'elra fechada. Situado no Km. 29da Rodovia Presidente Dutra comótima residência, toda mobllffidispondo de duas casas para colo-
%L „lnJÍaia^õc,s P.róPrla= Para «oü

Vcndc-ae terreno com 1.300 m2.plano, próprio para residência ou casade campo. Preço: CrS 300.000,00, po-dendo-se financiar a metade. Tratarpelo Tel.: 27-7453 até is 12 ou depoisdas 18 horas. (14102)91

VENDE-SE
PRÉDIOS

R. B. S. Felix
. C|5,TI»0„- Vende-se à Rua Barãode SSo Felix, prédio próprio para co-mércio, depósito ou varejo, etc, oterreno mede 6,70 jc 57,40: nSo temcontrato. — Preço 600.000 cruzeiros,

™lt!?^;!í»0,erta- - Renda an"saCri 68.800,00 anuais. - Informações
grátis sem compromisso. Tratar naOrganização Técnica Imobiliária Nor-ma Limitada. Rua do Carmo, 71 8 o
andar, Salas 801 e 802. Diretor- AN-TONIO JOSÉ CEPEDA. (770) 91

JARDIM NOVA AMÉRICA
Zona Sul

LOTEAMENTO DE ELITE
300 lotes apenas, no prolongamento da Av. Niemeyer,

junto ao Itanhangá Golf Club, com frente para a estradaasfaltada Leblon-Jacarepaguá n.° 3.250 - clima de mon-tanha nas proximidades do mar — terrenos planos combastante água — preços a partir de Cr$ 100.000,00 (cemmil cruzeiros) com pequeno sinal de reserva, e o saldo em8 anos.
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA NOVA AMÉRICA LTDA.

Av. Nilo Peçanha, 12 — 8." andar — sala 801/3
Fone: 42-5737

(51185) 9!

LOJA - OFICINA - COPACABANA
Em ótimo ponto, servindo p/ qual-quer ramo, paaso uma loja c/ girau edepósito ou vendo o negócio (eletri-cidade, rádio, geladeira). Rua Carva-lho de Mendonça, 36-A, 2,e> Loja, 1,1-do. Tel.: 57-3500. (2826) 91

Iarolra o i. L • aenu0 l com .,,1'. ",'lalaÇ°es Próprias para 4.000
i?n£„ 'o2 bal?heiros, copa, co-iaV,es e ?emais benfeitorias. Local am.linha, 2 quartos e 2 banheiros £ Zente - arborizado, dispondo dePara empregados, garage para 2!ns Lu, T7a0 de, árir°res íru«f°-carros e residência de caseiroT de h™Í. »/ça da LiRth' Motiv°
com 2 auartos. liiSJíei™' tJ°?nZ- „™al°™ . detalhes pei0

ZONA INDUSTRIAL
Vendo na Avenida Brasil, s. Cristo

vfio. etc. terreno de 300 m2. até I. TT-nnc r~;r—: rr.—20.000 mi. Rua Andrarias 96 Sala 904 *ÍB?Si. !?£ hipoteca de prédios,
Tel.: 43-5377, SOUZA DIAS podendo liquidar antes do vencimen-

rÁreas para loteamento
Temos fnlerêsse em adquirir áreas, % com plantas de I*

feamenfo levantadas ou aprovadas, no Dhlrito Federal ou no Es-
tado do Rio.

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA NOVA AMÉRICA LTDA.
Av. Nilo Peçanha, 12 - 8.° - grupo 801 - Fone: 42-5737

(55506) 01

HIPOTECAS
(9594) 91

PETRÓPOLIS -- TERRENO
TiJ »> banheiros e C0J jggTMna, \ com 0 snr. .,. ,.,,„, .,„10- (12135) 380P.te 9. - FacIIlta-se o pae.nmento, pre- iço Cr3 190.000.00. Telefonar proprie-tárla 57-0193 — 57-1698. (955) 91NOVA FRIBURGO
rimf;*A CaK, é vendida intei-
S552SS.fe mob,Iada com moveis
SÍTZ S •insleses' cortfnas.
Crf^boeotodo7p^dtdoPS £ doPfQU^ ,Sã° Clemente ~ Ven-
Pagamento ser efe?uado com tL^fl0^^'• mae™«™
imóveis no Rio. CIVIA - Trv I „ i'ente p,lta duas mas'»"»¦
Ouvidor, 17 - (Sec de v^hJ; par? receb« construção, com
?-° and , Tel.: 52^166? de 8 30 inf„LT-a' A"a de «-"Omsí.aliML.h?,._ (55602) S^SínêínTf^oír ° 

ZT^mo

to. Adianto dinheiro para regula-

NOVA IGUAÇU — Vende-seuma casa com ampla sala e doisgrandes qvartos, banheiro com-Pleto, luz e ultra-gás. Centro deterreno — Rua Araguaí 71. Es-trada do Posse. Informações tel i—;õ—V" "• "• ""• ""• oarro-
37-9507. jgjggMÒa 'le^oll"0^ ™' 22-37°8' M

SST.R9S9US - CORREAS —
BOM CLIMA — Vendemos casa no-va e moderna completamente mo-oiliada. "Estilo Funcional", em ter-reno todo plano. Com living, 4
grandes quartos, 2 banheiros, copacozinha, garage e demais dependên-cias. Com financiamento em 15 anosMostardeiro S. A. Av. Alt. Barro

Maracanã

SEPETIBA — Vendo urgente casa deL _veraneio, mobiliada (móveis não usa-lPETROPOLISdos), localizada no melhor ponto da 
'"' "" ""

praia do Sepetiba -Rua da Cape-la, 9 -Preço CrS 135.000,00 à vis-ta. Nao aceito oferta. Tratar como proprietário Sr. Eduardo, pelo te-lefone 29-9294.
(0096.3) 2800

Jacarepaguá
VENDE-SE chácara com casa a ruaFlorianópolis. Tratar com o proprie-tano pelo telefone 43-1770. Sr. Smith
w ,-,-jvwi.w. . ... ^^JUSiJlU^1

M é i e r

Vendemos no Cen-tro na Av. Pedro I, junto ao 579,terreno todo plano com 25 X 42.Facilita-se o pagamento. Mostardei-ro S. A. Av. Alt. Barroso, 72 sa-las 1303/4. Tcl. 22-3708. Tel. em Pe.Iropolis 3770.

MÉIER — Vende-se apartamentos deluxo, com fino acabamento, com cêr-ca de 100 ms.2, e farta condução aporta: boas facilidades ele pagamento
r.Tratar n0 local, com SR. MAURt-CHJ. a rua José Bonifácio, 927, tels.

(28419) 3100

PETROPOLIS - Vendemos grandecasa com todas as comodidades noMonn, Rua Marciano Magalhães. Ter-reno quase plano de 40 x 400servindo também para Instalação defábrica ou qualquer outra indústria.Facilita-se o pagamento. Mostardei.ro S. A. Av. Alt. Barroso, 72 sa-las 1303/4. Tel. 22-3708. Tel. em Pe-trópolis 3770.

Sílios - Lofes - Granjas "Cadefe 
Fabres"

LANÇAMENTO DA 3.a ZONA
«h. ,N9VA ESTRADA FRIBURGO-TERESÓPOLIS-. _Fmimr£&PJ^£^^ a partireU;J.Í MdUonríSr4»do » 'óteaJS,Se„ato,Pacrííí,

de sasolina, armazénrser ari^tCf c™rdÒO*20 n^n?, 35°„ m^trOS- Í,omba
uma hora do Rio-MauS S»«mÍ.»!i minutos dc Teresópolis e
• galinha, tamU^uSS? ITITmmZS ba^f 

IaÇ,So de perusUma nova Teresópolis quc nasce reserv» « .'. ." !"menta- ^c.
panorama - Telefone sem rnmnr^í ° s0" lus" c verifique otanda. 67, salas m a en -7cTÀm ff£ £25.7 Rua da Qul-

a^taws^wwajffs-ciTsíBí
X») Plantar „ma ár/ore líL£TZ ZrlTX^rT'3™^

(50994) 91

mentação de documentos, também
compro e vendo prédios, apartamen-
tos, e terrenos. Tratar com S. Bo-Vende-se na Rua Major Sérgio, Lo-jselli. na Praça Pio X, 78, sala 807,"--"" em frente à igreja da Candelária.

(00020) Í2

TERRENO
EM S, PAULO

Vende-se no Jardim Paulista, antl-
go Jabaquara, com 800 m2. — Tratar
com o Sr. Braga pelo Telefone 52-4449

A JUROS MÍNIMOS empresto
sob hipoteca de prédios, mesmo
em construção: adianto dinheiro
para certidões, solução rápida. —
Tratar na Av. Pres. Vargas, 290,sala 815. com A. Morais.

TERRENO GRUMARIM
_, PARTICULAR EMPRESTA CrS(12153) 91 150.000,00 cm uma ou duas hi-

potecas de prédios, mesmo em
final de construção. Juros dc
lei. Informações pelo tcl
48-GG79. (19527) 9!

130.000,00
Emprcsta-se sôbre um., hlpotee»,

Juros cie 12'i ao ano, tratar com Lo-
pes — Telefone: 42-0919.

(27658) 92

CrS 400,000,00
Empresta-se sôbre uma hipoteca.tratar com LOPES. Tel.: 42-0919,

(2788) 92

HIPOTECAS
Emprestamos dinheiro sob hl-poteca de prédios — interessamtransações de grande vulto e pe-quenas importâncias. Em qual-quer tempo, os devedores, têm o

Vende-se a cota n.° 98. Tratar comos Srs. ORLANDO ou TAVARES peloTel.: 52-7305 ^30)^91 hipotECA - Empresto 120 mil SfiSt^^ 
"^SS**",', téí5 °

cruzeiros sob imóveis, juros e ™tefmt£t,u SÃ, "S"1^1"
condições a combinar pessoalmen-, S* mrf ™ in,« dif"to <di*te, sem intermediário. Telefonar ?,dM°e^í5i.í?5Kr^?0?0' atfa"
nara Riniinn 4R.iiír,7 saoos e -regularizar os documen-para Raulino 48-1567. ;tos. Informações grátis sem com-(UJi)'4). Vi promisso. — Rua do Carmo, 71,8.° andar, salas 801 e 802 — AN-TÔNIO JOSÉ CEPEDA — Dire-tor da Organização Técnica Imo-biliária Norma, Ltda.

(10138) 92

Compra e Venda de
Casas Comerciais

VENDO pequena casa com ramo dc
camisaria e artigos para homem à HIPOTECA JUROS 12t a/a com ca-
Avenida Salvador de Sá 42 e facilito rantla de prédios bom locaüsado Zo-
pagamento. Outras informações rua'na urbana empresto desde 200 mil
da Assembléia 65, com o sr. Cabral, iate 50 milhões tratar Caixa Postal

(4792) 90:i652. (02720) 92

EQÜINA INDÚSTRIA DE CONFECCÕ Animais

MARACANÃ — Vende-se próximo ao
Estádio e ao Colégio Militar, aparta-
mento em final, dc construção, de
frente, composto cias seguintes pe-
ças: sala, quarto com armário embu-
tido, banheiro, cozinha, dependências
de empregada e terraço. Ver no Io-
cal à Av. Maracanã, 301 e tratar di-
retamente com os proprietários e
construtores à Av. Rio Branco, 173,
14". andar. Tels. 42-2407 e 52-0119.

(02822) 2300

49-8629 c 49-4693.

Subúrbios da
Leopoldina

SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINÃ~I-
'errenos a 20 minutos da PraçaMauá. Mensalidade CrS 358,40 fone46-1026. Antônio.

(08005) 3.200
ESTRADA AUTOMOVEL-CLUB I—
Vendo esplendido terreno de esqui-na c/Estrada da Capivara, medindo
í, oín.42 mts' Tratar e/proprietárlo43-91flò- (03967) 3200

NITERÓI — Bairro Plratininga -
Vende-se um lote na quadra 262, ]o-te 17, junto à praia, medindo 360 m2
pelo preço excepcional, á vista, deCrS 65 mil (base). — Preço atua] naCompanhia CrS 85 mil. Tratar dire-tamente com o proprietário, rua Sou-
za Lima 384 — Tcl. 27-5942.

(09596) 3300

Zona Industrial
ZONA INDUSTRIAL - Vende-se 

"lo- 
lUlOSte de 352 m2 plano, com água, luz,e força na rua, todo murado, comdepósito de 40m2 nos fundos, per-to—oa— ií3—"vfe4í=i0í^—-ErM—CS

300.ooo.oo e mais 73 prest. mensais | ra entrega" deníro^

Niterói
NITERÓI — Vendo por CrS .600.000,00 amplo apartamento em icá-rai, com 2 salas. 3 quartos, e de-mais_ dependências, inclusive quartoempregada. Facilito CrS 300.000,00. Tra-tar à rua Evaristo da Veiga, 16 -17.0 andar. Telefone: 32-5757.

(02782) 3.300

PETROPOLIS - Vendemos antes doCentro, à Rua Monte Castelo, casa
grande, terreno de cerca do 3.300m2, casa com todas as comodidades,tendo também casa para caseiro ca-sa para hóspedes, cocheira. galinhei-ros. ctç. Facilita-se o pagamentoMostardeiro S. A. Av. Alt. Barro-so, 72 salas 1303/4. Tel. 22-3708Tcl. em Petrópolis 3770.

PETROPOLIS -^~cTsa acabada deconstruir, na Rua Saldanha Marinho
a 200 metros das Duas Pontes. 2salas, 4 quartos, demais dependên-cias c garage. Preço: CrS1.200.000.00, sendo parte financiadaem 5 anos. Mostardeiro S. A AvAlt. Barroso 72 salas 1303/4. Tel :22-3708. Tel. em Petrópolis 3770.
PETROPOLIS - Casa no centro, àRua Monte Casêros, com todas nscomodidades, cm terreno de ll,50x200 com grande parte plana. Preço:CrS 1.500.000,00. Facilita-se parte —'
Mostardeiro S. A. Av. Alt. Barro- '
so 72 salas 1303/4. Tel. 22-3700. Telem Petrópolis 3770.

Centro » Santo Amaro
Vendo duas casas residenciais num terreno de 77 y 7t\com duas frentes, Zona de 10.», junto ou caS uma separadaocupadas sem contrato. Base 750 mil cada, c?m 60%l Im3 anos. Tratar com sr. Stefan - Tel. 52-9826 (41766) 91

— | 
Vende-se, no centro, uma fábrica de confecçíío para senhoras, com- CACHORRO TERRIER ESCOSSEZ

plctamcnte organizada, com pessoal habilitado, vendendo para as me- — Vende-se um cachorro Terrierlhores firmas desta praça. Preço módico em vista de ter de se afastar Escossez puríssimo, de um ano. Pro-do Brasil o sócio da firma. Informações e maiores detalhes pelo tele- curar Rua Aníbal Mendonça 52 loa-fone 57-5947. (03932) 90 nema.

Automóveis de Ocasião
(00800) «3

DODGE CAMIONETE passeio 1951,jFORD-1951 — Particular vende um
estado de nova vendo a rua do Ca-jde 4 portas, côr verde garrafa, com
tete 105 loja com Azevedo. capas de Nylon, estado de novo.Vcr

(09564) Í4!e tratar a rua SanfAna 21.- -— (02803) ti

 
1

de CrS 1.480,00, Inf. tel. 40-9240.
(00820) 2.400

Tijuca
PCA. SAENZ PENA — Vende-se oap. 713 do edifício Iskyc, a rua Con-de de Bonfim 422, composto de
quarto, salete, banheiro c bico de gás-ta. locação - Preço: CrS
250.000,00. Tratar pelo tcl. 54-189(1 -

(09545) 2,500
TIJUCA ¦— Prédio — Vende-se pc-
queno edifício dc dois pavimentos,tendo um apto. cm cada andar; um
çlêles lem garage, sala, 2 quartos,banheiro, cozinha, quarto de servi-
ço e banheiro, Um está alugado.
Rua Professor Gabizo, entre ruaDr. Satã ilni e Barão clc Itapagi-
pe. Preço CrS 1 milhão, aceitando-se ofertas. Tratar na Organização Tcc-
nica Imolliâria Norma Ltda. .Rua
do Carmo, 71, S." andar, salas 801e B02- (09536; 2500

CASA - ILHA DO GOVERNA-DOR — Em término de constru-¦eas eeatee jg ^«->?t-^ ^ nn
ntrega dentro de 30 dias,constando dc: 1 sala. varandaenvidraçada, 2 quartos, banheirocompleto c/ box, cozinha, quar-to e dep. dc empregada, gara

PETROPOLIS - Terreno plano noRetiro, no começo da Rua Henri.
que Dias. com 34,1,0 x 45,40. Pron-to para receber construção. Mostar-deiro S. A. Av. AH. Barroso, 72 sa-las 1303/4. Tel. 22-3708. Tel. em Pe-trópolis 3770.

PETROPOLIS Apartamento mobi-liado no Edifício Centenário, parapronta entrega, c. saleta, sala, quar-to, banheiro de côr, grande quar-to de empregada c duas varandascnvidraçadas. Preço: CrS 420.000,00.
Lar Brasileiro. Mostardeiro sTÃ 

'Àv
Alt. Barroso, 72 salas 1303/4. Tel.:'22-3708. Tcl. cm Petrópolis 3770.
PETROPOLIS - Apartamento

LOTES COM ÁGUA CANALIZADA E LIJ7 Fl fTPir aPRONTOS PARA RECEBER CONSTRUÇÃO PERTO
DA VÁRZEA.

' SüíAde D2-°%n 
e ° rest0 a Prazo 'ôngo sem juros.Avenida Rio Branco n. 120 - sobreloja - Sala 5

Telefone 32-3190.
(53973) 91

BARRA MANSA-TERRENO
R Jí6'? Um teíreno plano' de es<1uina' om área de ....B.auu,Uü m2, em plena zona industrial; abundância dáaua-
gt; 

Qd° da E/: C' B' • be» próximoà Rodov á
lin n A d ^i0' C0"d|Ç°es e mais detalhes com o sr. Sa-
-^iJiI=Í!!^dente Var9QS< 642' "Ia 604. Tel.: 43-4208I i.J-07II  |\jõ^ ~— ,nn^r,., n,

\\JUmm\JUJ j |

ÓLEO PARA FREIOS - Oferece
se da melhor qualidade norte-ome-
rlcano legitimo embalagem original
preço especial para quantidade
Av. Almte. Barroso, 90, 4 o •
410. Tel. 22-0726.

CHEVROLET - 1951
Quatro portas, com rédlo de fábrl-

ca, côr verde, Hidramatic, em perfei-

HILLMAN1952
Preto, quatro portai,.38.000 km. ro-dados. Otlmo estado. Único dono. —

Ver Rua Marquês de SSo Vicente 429,Apto. 27. Tel.: 47-1863. (12018) 64

CAMINHÃO
6.M.G.d o cuia' v^uuuu puriua, com ramo ue iaun- n 11 n',.;;,..,B!5|ca, côr verde, Hidramatic, em perfei- U.M.li.(25758) 64 to estado de conservação. Tratar na "'"''ÍÃê7cürv~i At- Gl!,ín Aranha. 333. S. 510, com vende-se urgente um caminhão

.".-",'_'. iSr. HEUn — Te>l • 45.S.14Í G.M.C. Modelo 474. — 100% r»vl«nr1nMERCURY 55 — Vende-se Mercüry, 4Í*T- _***& At5Pía,J3?;.«8
portas, zero km., luxo, pneus s| câ-lSr- HELIO — Tel.: 42-5343.
maras, vidros Ray-Ban, etc. Pc. Ge-
neral Tibúrcio, 83, apto. 812. Tel
45-6227. (11028) 64
FIAT 1900 A GRAN LUCE — Por mo-
tivo de viagem, vende-se esta Fiat
por CrS 450 mil do ultimo modelo
cm ótimo estado de conservação uni-
ca existente neste pais. consumo mé-
dio de 1 litro por 10 Kms. favor te-
lefonar para sr. Rocha 23-2030 — Ver
no local do tel.:

ALUGAM-SE
CARROS

G.M.C. Modelo 474. — 100% revisado
(872) 64 r>nra 8 toneladas. Pneus e carrocerianova. ótimo estado de conservaçfto.

Financiado. Ver e tratar à Rua Bara-ta Ribeiro, 232-A. (12087) 64

— . »„,,. „c cmjjiesaua, gara- * »">«' ""s — Apartamento parage c. grande terraço coberto. £rontn ent"Ea no Edifício Impera-
Poço de água com bomba. Pre-' ' s,a!ctni e do's quartos. Banhei-
ço: CrS 650.000,00 c/ 50^ finan-1™,?, „k.,,ehno1- Se've também para
Ciado em 10 anos CIVIA,nan 

consultório ou escritório pois fica
Trav Oivll il" /o 

~T,'ln '¦ nnàar com frcn'e para alxrav. Uuyidor, 17 - (Sec. de Av. 15 de. Novembro Preço- CrS
I o,s„ 2: and,) TcI': 52-8166,1420.ooo.oo. Sendo CrS 215.000.00 flnan-ne H.eill as 18,00 hs. I ciados cm 15 anos. T. Price Mos-

(55G04) 3400i,,',rrieiI"0 S- A- Av- A11- Barroso, 721-salas 1303/4. Tel. 22-3708. Tel cm I
-IAR-I Petrópolis 3770.

I OU

li

VENDE-SE um Dodge por CrS 260
mil, Modelo 1951 cm perfeito estado
com 45 mil quilômetros. Ver aveni-
da Nossa Senhora Copacabana n. 36— Telefones 57-4324 — 43-8517. F.
Marcelino. (13097) 64

Chapas particulares s/ chofer, ame-ricanos. Mecânicos, equipados, modê-
suo„ _ vl:1 los 52. 53, 54. — Informações telelo-

, (00954) 64 !"<*: 37-8612 e 46-8943 - Avenida fia-d" Júnior, 145-A-LoJa — Copacabana.
(23383) 64

0 SEU CARRO ESTÁ
QUEIMANDO ÓLEO ?

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
DIRIJA VOCÊ MESMO. TEL. 42-0811.

 (9030) 64

FURGÕES
FORD

CITROEN 52

ni«u»ix,a-ou rcsoiViVOLKSWAGEN 1954 — Vende-se em aumentando a potência Custa apeestado de novo todo equipado. Ver|nas Crs 450.00. Distribuidor- ANTOtratar à Rua Leite Leal. 135, NIO SAMPAIO. Av. Frnnkliii Roose-fundos. Tel. 45-5809. Falar com sr. vclt, 39. Sala 506. — Tcl : 52-5128
VICTORINO. (50523) 64 —

ENSINA-SE A DIRIGIR" , talM( tr rad ,t venae-se cm estado de novo, equi-CARRO DE SOTO 1951 — Aulas parti-^Pado com rádio, capas. Tel 28-4721culares Individuais, apanhando o alu- Sr. Américo.  -:
no em casn. — Curso prático e rápi.
do. — Trnta-se dos paneis na Inspe>
toria. — 42-6638, SOARES — Não en-
contrando, favor deixar recado, ; T'P° Bel-AIr. estado de novo todo

(10055) 64'e1u,Pado. Vendo ou troco. Base CrS
,., .250.000.00. C. Bernadote, 34. Leblon.11IO* 

fiJ

Vendem-se vários Furgõei marcaFord, em ótimo estado, anos de 10494 1951. Ver e tratar na Cia. de Clgar-,T0.S Souza Cruz' Campo de S. Cristo-RING-RE-NU" resolve o problema, |V6o, 48, Telefone 28-7110, com o Sr,t,--i,-i, i-ii-.i, ...,»_ iPACE. (28589)61

112193) 64

DE SOT01950

DUIUN

ILHA DO GOVERNADOR
DIM GUANABARA _ Vende-se,
grande arca dé terreno — frente pa- PETROPOLIS - Terreno na Estra.ra 3 ruas —-próximo ao Y.ilc-h Club,|da da Saudade, com grande parterua L.ambauba ao ladei do prédio 177 plana. Já pronto para receber cons-ireço a vista 700 mil cruzeiros _',n»T"o. Com 4.00O1112. Vista admira-Trator telefone 27-8537. vel. Entrada de automóvel já fei

(13111) 3400 la r0m mWn dc pedra com ™r-
II HA nn rnvrD.i.nT:  C?.,, lnn lllcll'os de extensão. Fa-
rnr^ ln,™, 

GOVI-,RNADOR - Vende- eilita-se n pagamento. Mostardeiro
R»H °7Írt,,tc h Praia dal'S- A- Av- A,t- Barroso. 72 salasBandeira, medindo 15 mts. de frente, 1303/4. Tcl. 22-3708. Tcl. cm Petró-56,5 mts. de um lado e 52.5 mts. pelo Polis 3770.outro. Pronto para construção. Ven-demos terreno na Rua dr. Agostinho PETROPOLIS

Vende-se de côr azul, pneus novos.
1001:;, revisado em ótimo estado. C/
rádio. Máquina cm perfeito funcio-

liinmcnto. Financiado ou à vista. Rua
Barata Ribeiro, 232-A. 112086) 64

VALORIZE
O SEU JEEP

csq„maAda AvCSp£nR,y,?rKaS' "° la,d0 da SOmbra' 3'° edifí«<> ^esquina ua Av. U10 Branco, um andar com 596 m2 dc constru-
as0,dCu°af 

aan?P\da? Setc,™', sendo cada grupo de duas sa-
pos estão SÍSXÍ? cJavat0»".« unitário próprios. Os gru-pos estão alugados a diversos, ja com seus contratos termina-
ou 22^50Ô,aS°eS 

dlretaS C°m ° P^ietárlo S tels. 22^0005U Z5°°' (04518) 91

Aguiar, com lóda a condução, a 200mts. da praia, com área de 402ni2Maiores detalhes com n sr. Luiz Balbo, na Rua 1». dc Março. 6, 2» and43-5844. Centro.
(12194) 3400

Petrópolis

Itaipava na rela

APARTAMENTO de alto luxo, parafamília de fino tratamento, à Rua
Conde de Bonfim, construção adi-
antada, único na Tijuca com cam-
po d tênis, voley. basquete, pri-vativo do edifício, composto de: „„vestíbulo, 3 amplas salas, 3 ótimos Tei
quartos com varanda circundando,
2 banheiros sociais em côr, copa,
cozinha com armários embutidos,
area de serviço (320x3)., dep. em-
pregada. Preço 800.000,00. Forma de pftpobi/Ícpagamento: 100.000,00 de sinal -|^JR°?£LI? ~
100.000,00 promessa - Prestações de SS la ffimL'' 

Ve"d° pcla '"clí,nr - -
7.OO000. O saldo em parcelas. Tra- 3.200 ml!.em na a"'í'.iHelT"0 

de',p[^OPOUS -- Ve.idon.os em, Cor-far diretamente, tel. 26-0281. Ani-cegada próxima ao ™, 1, / '"-'l^- »" Pa«l"e São Manuel, na
ta Gelbert. Atende se diariamente dade 

'tendo 
7 dorniliSri s g?anlnn,rada 

d« ""»','««». magniílca'casa
das 9 às 20 horas. (3006) 2500 living, amplas varaT*"°a- Rl*lÜ0J™™, vari""di.sa »°. ¦'i 1"a''tos, de-mais dependência.:., garage p um

\\

i 
^éllMÃÕFMÍTOIOÃi^^

OPEL KAPITAN 53
Perfeito. Motivo viagem. — Únicoj

dono. — Pela manha — 47-4347. '
13972) 64

BUICK -1949
Super-Conversivel. equipado, pro-

prlctário quc se retira. Na sua resi-
dência. Rua Souza Lima, 178, a qua'-quer hora. (12123) 64

da União Indústria, próximo da Igre-
ja. Casa moderna com todas as co-modidades, toda mobiliada, em ler-reno todo plano dc 109 x 86. Gran-de jardim c horta. Casa para ca-sciro c garage para 2 carros. Pre.çn: CrS 2.000.000.00. Sendo 50. à vis-Ia c o saldo facilitado. MostardeiroS. A. Av. Alt. Barroso, 72 salas

T-dr5urw5.riS4™.1- 22"370B' ™ cm Petró:

OPORTUNIDADE
Cerâmica x Automóvel ou Caminho-

neto, preferência aberta. Com ape-
IMÓVFI FU «CAkITA TCPCCA i nas USO DE EXPERIÊNCIA. Conjun-HVIUVCL tM iANIA TERESA — Aceita-se oferta Dor escrito!'0 completo pronto para funcionar

para compra do imóvel da Run Fli.mlnoncn „ <m j- j j íc?m tod?s ,os complementos e apetre-
frpnfo 99 ~„J "novei aa nua r uminense n. 58, medindo de chos, próprio para trabalhar onde naorrenre _/ metros por 65 metros de fundo Área constrnídn <. ^ista fôl'?n e]éM™- Base Crs 
grande part. sem construção. Tratar à Pça. ?Z\Tl7 \< |ffi»S«SSS«íi £»«s/913- Fone 23-2658 - Dr. Luiz Fortunato. (09570) 91 \ a^^' N^ró.A'7cS?r% T%1U&

Dona Nancy. (12148) 64

FORDZEPHYR
-1954-

Estado de novo. Todo equipado. -Aceito troca. - Tratar í, Rua México,n.o 31-C. — Telefone: 52-8865.
11694) 64

LINCOLN 1954
Capri - Conversível - Único dono

Superequipado. Tratar Dr.
Marcelo-Tel,; 46-3369,

,8436) 64

JAGUAR MARK VII
ba-

(3006) 2500!["vjng, amplas varandas cm quase
ATENCãO! ÓTIMO NÊGÕCiÕT^ t^IeíXÍS touneta ^JaWT^' aParta>n<=nVo"fnra""com"3"quarto, ,Vendo de frente o último apto. em az ejò. T côr água Sh 

""'T"'0' Gr,a,lde terreno Qcom 
par!

a"3 tu"! e.xtrltame"*e residencial pura e cristalina com fnálise Pm?h 6 ardim' Arvorcs írut'fe-
Adalberto Aranha, somente 4 pa-mica e bacteriolokicTe água 

'^J1^^^^'o^l 
^a"V"õsaldo financiado a combinar. Mostar!clciro S. A, Av. Alt. Barroso 72, sa-las 1303/4. Tel. 22-3708. Tel. em Pe-'trópolis, .1770. (1J138) 3500

vlmentos para entrega em 10 me-ses apto. de luxo com: Vestíbu-
Io, ampla sala, 2 grandes quartosde frente, copa coiinha, área,
dep. empregada. Sinal 30.000,00; na
promessa 30.000,00 e nas chaves
60.0000,00. Prestações de 5.000,00. Osaldo financiado em 5 anos. Tra-tar diretamente tel. 26-0281. AnitaGelbert. Afendo diariamente das9 as 20 horas. Rara oportunidade'

(13009) 2500

d.icle, ambas com ahundância, tan-
2nie„mi1ífSHd0S dc, azue'J°s, bombasautomáticas, cozinha com dois fo-goes a gás. instalação dc Ultra-Ras, copa, dois banheiros inferno»cc i bo.; dependências completas déempregados, duas entradas cm már-more e cerâmica, garagem, jardinei-ras etc. A casa está completa emodernamente mobiliada. e telefoneTerreno totalmente aproveitado Pre-
?°™n ™L com todos os móveis Cr$.1.700.000,00. mas aceita-se oferta ra-

TIJUCA - Vende-se à Rua nn, 
'S' P/ra negócio urgente, com

telefone 57-1301 
h°raS' 

TíSaí, is» 
to' "líormaçfics pc1° «. M-ail&

lee.eaji) i0m ((00803) 3500

Vendo à Rua JoSo Borcos „. 51. tl 4 quartos, 3 salas, cozinhanheiro, garagem e dependências ric empregados, pelo preço de CrS1.500.000,00 Hnanclado em 15 anos e o saldo de CrÇ 1.700.000,00 a com-mnar. Tratar com Luiz Guimarães fone 43-7252. (0og56) 91

VERANEIO -- IPIÃBÀS~
v^ri. CyMA EXCELENTE - 700 m. DE ALTITUDEcon2^-nsr^fr;-,-%s,s^=r^gr?^

pendências para empregados. Tem água e luz da Light disti min - hn-
LdTeRain«BRí 1rla Estrilda de rcrro °" EsUada d'e ^m±-? £}S!|» «« d» prátlca-.TnslnTWticular
n ,r u,'ir" Pa"'°' "m, granfle n^Ma d" ocasião. Ver no local com '^"l0 Cm c!,rro I7,odcrno- ZONA SUL
ou 25 2802 

°U n"nC0 "' 9l " '" " SaU 4 - Tels 23-5260 a domlcllln- - Tel.: 26-0727.
(Ò9578) 91 (18168264

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
Dirija Vocô mesmo. — Chapas par-tlculares. ültlmos modelos — RuaFrancisco Otavlano, 35 — Telefones-27-8904 e 31-1470 - Copacabana.

(5012) 64i
UTILITV - PEUGEOT 1052 

~-~Em
ótimo estado vende-se própria' parasitio ou Cia. dc terrenos, pinturaestofamento, teto, tapetes intelramen-te novos, com 8 pneus, sendo 5novos c 3 usados equipada com fa-
52Í ,„ÜÇ mí'° e quebra sol. PreçoCrS 180.000.00 sem intermediário — ITratar pelo telefone 57-4760. comio snr. Campos. (2S564) 64

Compra-se um que esteia como no- rJ ZlTJ, 9<S t i J«2!vo. Pagamento á vista, orerta.s para ¦'(-arval'10 n- 250. Tel. 46-218022-7151, Sr. RUBEM. (9576) 64' 

Com uma capota diretamente
da fábrica, de lona especial, jápronta para colocar em 30 mi-mitos. Preço: CrS 3.850,00 paraWillys. Preço: Cr$ 2.650,00

para Land Rower.
Av. 13 dc Maio, 13, 11° andarsala 20 — Tel.: 42-2055

Atendemos pelo Reembolso
Postal para o interiorE favor mencionar o ano dojeep" no pedido e a via detransporte desejada.

 (35161) 64

T955
Zero km _ Customline, 4 portas, superequipado. Aceitotroca. Rua México n.° 31-C -Tel.: 52-8865. (1696) 64
Dinheiro x Automóvel

,wReSOl'VTS 
SUD s,ituaçâ0 finan«ira em 24 horas. O senhor

Sr^H.i^fLf--'' datará Rua R^ndíd"
(14146) 64

FORD

NÃO VENDA
seu Automóvel Velho

(52831) 91

OLDSMOBILE 88
Vende-se mod. 50-51 em magnífico,estado. Tudo de fábrica, com rádioetc. Ver Rua Duvlvier 51, Ap. 301. eidia todo e tratar depois clns 111 horas'com o proprietário. (1728) 64!

APRENDA A DIRIGIR 
"" 

!f Transformamos * "automóvel velho em novo, Mecânica, lan-
geraldo, instrutor com mais d,' terna9er", pintura e capoteilro. Preço excepcional. Orçamento adomicílio pelo telefone 47-2396. (09553) fi4ZEPHYRT95"F

Excelente estado - Pouco rodado - Preço único à vistaTratar com D. Aida, das 12 às 14 horas — Tel.: 27-2076
(28632) 64

Caminhão Pic-Up«Dodge
Vende-se um 1953, em perfeito estado. Para uma toneladaPneus originais. Mais detalhes, Tel. 46-0923 ou 46-1591

(02817) 64



DIRETOR
M, PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, 471
Correio da Manhã

REDATOR-CHEFE
ANTÔNIO CAIXADO 2o Cndemo — Rio de Janeiro, Sexta-feira, 11 dc Novembro de 1955

SUPERINTENDENTE
JOSÉ V. POBTINHO

N. 19.212 — ANO LV

GERENTE
ALINIO DE SALLES Jit

IMPATIENS £ LINCONNU
Marchant acabou ficando aquinaGávea-Aguardadaavitó
ria de Rive Gaúche - Muito falado o estreante Guajará - Pro
gramas com montarias oficiais e "forfaits" 

já apresentados

 ~ •«•

As chuvas caídas encharcaram as pistas c, a não ser quesuceda o mesmo da semana passada, isto é, um sol abrazador
nestes dias que seguem, teremos as carreiras realizadas na areia
pesada. A prova especial dc leilão, uma das atrações da reunião
dc amanhã, apresenta Impatiens e L'Inconnu como favoritos.
Na raia pesada, diminui o rendimento do pensionista dc Maria-
no Salles, o que não acontece com seu adversário. Outra car-
reira interessante é a eliminatória de potrancas reservadas sem
vitória, que marca nova aparição dc Rive Gaúche, aquela de-
íensora do stud Paula Machado que secundou Rugcndas no "Al-
fredo Santos". A alazã está agora mais aguerrida e promete
levar a melhor, embora Brisque e Olia sejam fortes rivais. Fi-
nalmente, temos a dizer que Marchant acabou ficando aqui na
Gávea, preferindo Quiproquó a Timão.

A seguir apresentamos os programas com as montarias ofi-
ciais e os forfaits já apresentados:

CORRIDA DE SABADO CORRIDA DE DOMINGO

1° páreo — às 14.10 horas — 1.300: 1» páreo — ns 14.10 horas — 1.300
metros — Cr? 60.000,00 — 18.000,00' metros — CrS 60.000,00 — 18.000,00— 9.000,00 — 5.000,00 — (Pisla de — 9.000.00 — 5.000,00.
Grania).

Ks
— 1 Sentinela, J. Baffica  55
— 2 Tina, M. Henrique  55

I
|

Ks.i

3— 3 Luganga, O. Ulloa
4(4 Gaiata, J. Marchant.

í 5 Mariluz, P. Lnbre

55

— 1 Brnzenface. A. Nery  85
( 2 Ispalmcn, L. Lins  55;
\ 3 Oros. \V. Lima  551

55 3 í 4 Iiossé, J. Marchant  551
55 \ 5 Horn, .1. Tinoco  55i

14 I 6 Montanero, D. Silva  55!
2» parco - as 11.3a horas - 1.300; ) 7 Bonari, M. Henrique  55,

metros — CrJ 50.000.00 — 15.000.00|
— 7.500,00 - 5.000,00 — (Pista de; 2" páreo - às 1-1.35 horas — 1.400
Grama). jmetros — CrS 65.000,00 — 19.500.00:

. „. , . T,„ Ks;'- 9.750,00 - 5.000.00.
1 — 1 Picote, O. Ulloa  52;

-¦•vj

( 2 Paracambi, A. Araújo
( 3 Geranio, J. Portilho.

52
54

S J 4 Tripoli, F. Irigoycn  52
Chanchão, J. Graça  54
Regalo, J. Marchant  52
Ride, J. Marchant  50M

3o páreo — Francisco Antunes Ma-
ciei — (5* Prova Especial de Leilão) jàs 15,00 horas — 1.800 metros —
Cr? 80.000,00 — 24.00,00 — 12.000,00

5.000,00 — (Pista de Grama).
Ks.i

Irigoyen.... 58 i
G. Silva  58
Marinho  55;

55!
Lopes 51

Ks,
— 1 Qualiassú.. O. Ulloa  58-
— 2 Quií.. P. Tavares  52!
— 3 Tejo. J. Tinoco  52
( 4 Maron, J. Baffica  55
) 5 Kebraço, E. Castillo  5:'

3" páreo — Grande Prêmio Derby
Clube — (Clássico) — às 15,00 horas
— 3.SOO metros — CrS 200.000.00 —
60.000,00 — 30.000,00 — 13.000,03.

Um grupo de profissionais em conversa durante o intervalo dos
exercícios. Todos os três são muito conhecidos dos carreiristas.

MATINAIS
Huxley em grande forma — Mistinguete preri-
de a atenção — Boas partidas dos estreantes
Larousse eEI Tritão — Picote, Olia e Silves-

tre, outros que se destacam

RESULTADOS DE ONTEM
Dingo marcou a primeira vitória do aprendiz Moreno — Neon surpreendeu t
Tabu veio pelo atoleiro — Revoltado a "bomba" da tarde — Advokeitor

estreou vencendo

Coi. — Animais — Jóqueis Piso
VENCEDOR

Toule - Ratelos

DUPLA
Poule - Ratuios

Movimento do páreo: CrS 1.067.250,00.
DINGO — m„ c„ R anos, Paraná, por Winter Çarden e Canta. Pro-

| prietário: Oldcmar Lopes. Treinador: o proprietário. Criador: Haras Fa-¦raná Ltda.

(mrc I.» PÁREO — 1.600 metros
18.000,00, 0.000,00 c 5.000,00.

A.P. — Prêmios: CrS 60.000,00,

l," Raspa, P. Labre 56 6.672
2.° Sica, II. Lima 53 10.009
3.o Sans Gene, W. Andrade .... 56 12.837
4.° Siva, M. Henrique 56 3.903
5." Genucia. N.. Pereira 54 20.348
6.° Hulha Branca, A. Reis .... 53 9.199

63.861;

76,00
47,00
40,00

130,00
25,00
55,00

2.828
¦1.191
11.126
2.509
4.183
1.424
6.005
5.053

37.31S

105,00
71,00
33,00

118,00
71,00

209,00
37.00
59,00

Oxford tomou a [rente e fêz o "traiu" ató ã entrada da reta. Neite
ponto abriu, levando consigo Tio Amaral, que, desde o inicio vinha tmsegundo. Dingo,, entrando por dentro, dominou a situação o venceu por
quatro corpos com Tio Amaral na dupla.

QQ7
OOi

3.» PAREÔ — 2.200 metros — A.P.
16.200,00, 8.100,00 c 5.000,00.

— Prêmios: Cr? 54.000,00,

l.° Neon, J. Ramos 
2.o Tabu, A. Araújo 
3.o Carnal Pachá, J. Tinoco
4.o Kantar, P. Labre 
o.0 Nordestino, L. Diaz 

¦ ¦'¦'¦-¦;•' "' ;;;.;.:.::.v-.;:;.y.-.;:-.:.^.vT;** l|<<it!fr*t<M>!tt. ^ wr.'-r-<V*:*5£-V-::-:;-¦ .?,•:¦ ¦ ¦:¦%£_',-:¦ . ¦"' -.¦wfllM *""
V\-':':-" ¦¦ '¦'--:¦.'::-:'':' . . v-.j-- -*ÍÍ*P ' 

.-. "--"-^,'i"-':''~rr:,"^:^5^("

j /Ji r$' J &,"- .ííijs&íj&Slí

L :: í - , ¦: ,4 ^ (U lá -' -^H '¦' -\ ::¦¦'¦> . .'¦•• .--¦• •; '¦:

^^^^^^9T:~ :.:¦:- .'
(D 16,00.' ;-«¦ - -j ¦ ", - 

".'

11.154
39.380
9.112
7.373
<) nr,9

55,00
16,00
67,00
83,00

12
13
14
23

13.807
11.279
15.767
2.328

31,00
38,00
27,00

183,00

76.981
34
44

4.129.
2.242

—iu-r-,vtf-

103,00
190,00

53.521.

Tempo
105,00.

103-3/5.
Placés: (2) 25,00

Diferenças: 1 corpo e 2 corpos.
Vencedor: (2) 76,00. Dupla: (12)
Movimento do páreo: Cr? 1.082.450,00.
RASPA — f., c, 4 anos, São Paulo, por Albatroz e Intriga. Proprie-

tário: Stud Mendes Campos. Treinador: José S. da Silva. Criador:
C. G. de Paula Machado.

Sans Gene fêz o "traiu', seguiria dc Sica e Raspa. Na reta Sica do-
minou a carreira, mas foi suplantada por Raspa que acabou vencendo
com algumas sobras.

(5) 15,00 e (1) 11,00.
Diferenças: 3 corpos o 2 corpos. Tempo: 145".
Vencedor: (5) 55,00. Dupla: (14) 27.00. Placés:
Movimento do páreo: CrS 1.300.680,00.'
NEON — m., a., 7 anos, São Paulo, por Formasterus c Fagülha. Pro-

prietário: Stud Rogio. Treinador: Wilson dc Souza. Criador: C. G. de
Paula Machado.

— 1 Impalines, F.
— 2 L'lnconnú, A
— 3 Boucanier, B.

4 I 4 Jeronimo, D. Moreira
( 5 Rei do Nordeste. J.

Quiproquó. J. Marchant.
Huxley. F. Irigoyen
Go-Drake. D. Moreira.
Crisban, A

Ks.
™.marcas
jolxley, então, ótima im-

Portíího.7!!!!! 5n!pressão ao passar o quilômetroiem 
62''2/5, com ótima ação fi-

,_„ . ,„„! 4" páreo — às 15,30 horas — 1.600 nal, e, depois de cruzar o espe-15,3 horas — 1.400, mctros — CrS 65.000,00 — 19.500.00 hh0

As raias estão pesadas mas as .desta ícila nos 700 cm 42", com
são convincentes. Hu-lboa ação. Danger não se empre-

ga nos 700 em 46''. Muito menos" 
Hila-

(UU-í
t7i/.1

2." PAREÔ — 1.500 metros
13.500,00, 6.750.00 e 5.000,00.

A.P. — Prêmios: CrS 45.000,00.

deixa

4" páreo — às
metros — CrS .60.1)00,00 — 18.000.00
— 9.000,00 — 5.000.00.

Ks.

9.750.00 — 5.000.00.

1 Brisque, F. Irigoyen
2 Rive Gaúche, O. Ulloa..
3 Evidencia. Is. Pereira
4 Olia, .1. liamos
5 Key of Spain. J. Baffica
6 Tenda, J. Marchant  55 4
7 Teia. O. Moura  55

»5 1 1 Releigh. O. Ullôa
55;2 2 Lelia, U. Cunha

3 Baleeira. .T. Baff'ca
4 Dama dc Preto. '. Porti
5 Energia, P. Labre 
6 Aliança. N.' Pereira  55
7 Cruzadn, A. AraiHo  55

55,3
55

continua galopando até a
|milha. Go-Drake também ante-

Ks jcipa o apronto, passando os 1.200
55 em 76"2/5, com boa ação, depois
55 de vir mais largo da milha que,
55 segundo alguns, foi percorrida
5? em 100''.

Õssian, que chega em 48'
nilza desce a reta em 38'', fácil,
e Cabanel melhora para 37"3/5,
firme. Enquanto Lafogata che-
ga em 37'', nas mesmas condi-
ções.

l.o Dingo, D. Moreno 53 7.5RI) 65,00
2.o Tio Amaral, L. Lins 54 9.083 54.00
3." Majestic, O. Ulloa 53 11.240 44,00
4,o Oxford, J. Ramos 54 33.692 15,00

4o páreo — às 15,30 horas
metros — CrS 45.1)00,0(1 —
— 6.750,00 — 5.000,00.

1.400;

Vem Sigla nos 600 em 41 ,
sem apurar. Seguida de Mande-
pur, esta cravando 51" nos 800,
também poupada. Labiosa não

, ... - .--  convence com seus 38"2/5 na re-13.500,00 metros - (Handicap Especial) - 11,2/5, sem apurar, e Mariluz che- ta e Diletante traz 52''3/5 dos
r?SeM^?S,"n*4IOcS„lflodeJMie2ríMga em 39". <-'nm ação regular. PÍ-J800, com ação regular. Desplan-

cote agrada muito ao passar os jte não apura nos 700 em 46" e
700 em 43", com sobras, depois JLarousse revela progressos ao
de entrar na reta muito aberto'cravar 36'' na reta, cm boas con-

5" páreo — às 16,00 horas — 1.600 Sentinela desce a reta cm 39"

Ks.

Ks.i CrS 80.000.00
Quiron, A, G. Silva  56 — 5.000,00,
Danger, N. Pereira  52j
Ossian, O. Ullôa  54;
Hilanilza, S. Barbosa  58 h _ 1 Yasmin. F. Irieoven..

5E1 Mayor, H. Lima  60;2 ( , Guilhotina. J. Baffica.
Cabanel, D. Moreno  a4< ) 3 Beguiler. J. Portilho.
Jonsion, Não correra  54j3 ( 4 Bomba H, E. Castillo..... , ,Lafogata, B. Marinho  00 j 5 Resoluta, U. Cunha  51 posição. Regalo desce a reta em
Badurbin, J. Baffica  50:4 ( 6 Jondeci, B. Marinho '.. 52 38", sem fazer força e Ride pas-

) " Queenie, L. Lins  so Sa os 360 em 22", muito bem,

59;.e terminar pela cêrca externa.
jjIjlA seguir Paracambi aumenta pa-
54|ra 45''3/5 e finaliza com boa dis

6o páreo — às 16,30 horas — 1.400
metros — Cr$ 55.000,00 — 16.500,00
— 8.250,00 — 5.000,00 — (Betting).

Ks.
Gar-El-Bazar, J. Marinho. 56
Grande Gala, O. Ulloa 56
Fancca, J. Queiroz 56
Sigla, J. Marchant 56
Mandepur, F. Machado.... 56
Labiosa, N. Pereira....

f 7 Nialute, .1. G, .Martins
Qualitc, L. Cocl;i<>
Quichua, A- G. Silva..

[10 Lila. O. Macedo

!11 

Senda, J. Ramos
12 Diletante, A. Reis
13 Sur.dew, L. Lima

6" páreo - às 16,30 horas — 1.5001vinda do inicio da reta. Enquan-
- 13.500,00 to Geranio na reta oposta, pro-

(Betting). duz uma partida de 800 em 49",
largando muio ligeiro.

metros — Cr$ 45.000,00
6.750,00 — 5.000,00 -

56 L
56 i

1 Silvestre. E.
Ks.

Castillo  54" Rialto, F. Irigoyen
.Tohil. R. Martins
Curió. Náo correrá....

( 4 Sepoy. O. Ullóa
) 5 Hilanilza, Não correrá.
( 6 Zarik, J. Ramos
) 7 Fedro, A. G. Silva

7o páreo — às 17,00 horas
metros — CrS 45.000.00 - 13.500,00
— 6.750,00 — 5.000.00 — (Betting).

54 i
56 ,52 j Impatiens aparece nos 800 em
58 53''2/5, muito contido pelo Iri-
po goyen e I/Inconnu desce a reta
52'em 40"2/5, suavemente. Rei do

Nordeste, por sua vez, nada re-
1.000 vela ao registrar 51' '3/5 nos 800,

7o páreo — às 17.00 horas — 1.400
meiros — Cr? 60.000,00 — 18.000,00!
— 9.000,00 — 5.0r0.00 — (Betting). I

diçjes. Paulin, um pouco toca-
do, chega em 38"4/5 e Rio Ne-
gro em 39", sem fazer muita fôr-
ça. Guara.já, por seu turno, re-
gistra 37"i/5, com desenvoltura,
e El Tritão traz 50" dos 800,
com ação satisfatória. Camila
desce a reta em 38", discreta-
mente, e Elvante aumenta para
39'1, sem fazer correr.

II Vana Dark, H. Rebello.
Desplante, J. Tinoco
Apetrecho, A. G. Silva.
Larousse, J. Portilho...

) 4 Paulin, A. Marcai
( 5 Guajará. A. Araújo
) 6 Milão, P. Labre ?

Dourandos U. Cunha...
Garrancho. M. Alves...

;s.|2 ( 3 Saturno. Portilho 
56 1 " Gardú, J. Ramos
55! | 4 Remo, L. Lins
55i3 j 5 Orson, .1. Tinoco
551 l 6 Quartzo, A. G. Silva...
551 [7 Nick, E. Castillo
55!4 i " Cadeado, B. Marinho...
55í I " Chiquito, M. Henrique.

Ispalmen, de carreirão, crava
47" nos 700 e Jondeci melhora
para 46", com sobras. Marca de
Queenie que também não apura.
Baleeira traz 52" dos 800, regu-
larmente, e Sepoy desce a rela
em 37", com sobras visíveis.
Silvestre passa os 700 em 42"

mesmo caminho, cravando 46" 2/5, correndo bem e Mistinguete
Ks.;nos 700. Mas Rive Gaúche deixa ideixa ótima impressão com seus

54 impressão favorável com seusÍ35"3/5 na reta, muito bem. En-
52 43"l/5 nos 700, revelando me-'quanto na reta oposta, Gardú re-54 lhoras, e Olia voltaa agradar, gistra 29" numa partida de 500.

5">i
52
58,
541
54

f 7 Rio Negro, O Ulloa  55
\ 8 El Tritão, J. Marchant.... 55J 8" páreo — às 17-.30 horas — 1.300
l 9 Andarilho, Não correrá..., 55imetros CrS 60.000,00 — 18.000,00

i— 9.000,00 — 5.000,00 — (Betting).
8» páreo — às 17.30 horas — 1.300

metros — CrS 45.000.CO — (Betting). |

CORRIDA DE TERÇA-FEIRA
15 de novembro

Ks.
58
54
53

1 Camila, X. Pereira
"Garka, J. Marinho

2 Flamenga, .1. Portilho,.,
3 Eska, O. Macedo
4 Invcrtina, D. Moreno...
5 Fire-Dcmon, ,7. Marchar.

-! 6 Retórica, J. Tljioco
7 Royal Crown, H. Lima,
8-Blackland, A. G. Silva.,

9 Elvante, B. Ribeiro  58
(lOMojica, A. Reis  56

Ks.
II f 1 Quinau, O. Ullóa 56

( 2 Outubro, 'J. Lopes 52
Quimper. E. Castillo 56
Orozco, F. Irigoyen 56
Romaneio, L. Lins 56
Ivarito, J. Marinho 56
Samurai, M. Henrique 56
Hcreuse, E. Furq-iim 54

0 Sovco, A. G. Silv.-i 56
i2 4 > 10 Mislinguete, M. Alves 5411 Cardeal (*) J. Graça 56

1' páreo — às 14,10 horas — 1.300
metros — Cr$ 0.000,00.

56 3
56
54

1 Silis 
I. 2 Senda

3 Siva 
4 Inaúna . ..
5 Hellade . ...
6 Habilla . ..
7 Aurora . ...
8 Samambaita
9 Sans Gene .

Or. Ks.
5 56

52
56
50.
561
56
56:
56
56

Everglade 50
Jonle 57

. 5 Tio Capataz 57
Ilex 11 50
Odeon 57
Minarso 57
Quadrilha ,55" Queen Fairy 55" Quatiassú 10 57

8" páreo — às 17.30 horas — 1.400
metros — CrS 45.000,00 — (Betting).

(') Ex-Flamante

Cjií\ i_ /\ IN I Er^~

2» páreo — às 14.35 horas
metros — Cr? 45.000,00.

1 — 1 Certerito

EVIDÊNCIA — 3 anos, filha dc
Duplicate em Palemas e de pro-
priedade dot srs, Cláudio de An-
drade Ramos e Newton Marques
Coelho. Treinador: Moysés de
Araújo. E' fraquinha ,e a turma

pouco no final. Na partida agra-1
dou mais ao descer a reta cm ..
37 "15. E' ligeiro 9 vai correr bem.

EL TRITÃO — 3 anos, filho de
Cadir em Trctasol c de proprictla-, metros
dc do stud Ana Lúcia. Treinador:!

3 Epinal 1
4 El Cheique 3
5 Broadway Bill 7
6 Nordestino 2
7 Monte Vernon 5

- 1.400,1 ( Tucano . ..
I Darleno . ..

2 13 Joliz 
Or. Ks. - ) Caíute . ...

4 581 f 5 Guararapes
r ire-'.-.~.

Ks.:
58 j-52; 3-
52
52
52 4
56

1 B
l 1 Moxotó .
I 8 Charbal .
I 9 Bilv . ..
110 Walmarú

Or. Ks.
60
58
VI
54
60¦9 " HO
56

10 56
58
60

páreo — às 15.00 horas
CrÇ 45.000,00.

está um pouco forte. Anrontou nos A. Fcijó. E' um animal retardado
700 em 46", discretamente. Iquc só agora está cm condições de

DILETANTE - 4 anos, filha de'aParecer em público. Tem uma boa
Baroda Squadron cm Marisel e de
propriedade do Haras Vitória
Treinador: Sabatino d'Amore.Êre-
guiar e a turma não c grande coi-
sa. Aprontou nos 800 em 52"3|5,
com ação regular.

LAROUSSE — 3 anos, filho de
Normanton cm Caran e dc pro-
priedade do stud Rocha Faria.
Treinador: J. Morgado. Tem boa
filiação e é tido cm boa conta na
cocheira. Passou a distância em
90", um pouco alertado e perden-
do para Kebraço. Mas melhorou
na partida, descendo a reta em 3G",
com boa ação. Estréia com possi-
bilidades dc triunfo.

GUAJARÁ' — 3 anos, filho dc
Rio Tinto em Tcringuá e de pro-
priedade do stud Lundgrcn. Trci-
nador: L. Ferreira, está muito tra-
balhado este tordilho, que estréia

pode

( 1 Aralaú . .
( 2 Hilanilza .

J 3 Quiroga .
I, 4 Lafogata .
I 5 Jonsion .
I 6 Notclia . .
f 7 El Mayor .
| 8 Zombadora

1

com 77"2;5 nos 1.200, mexido um sada.

partida — 800 em 50"
aparecer na carreira.

BADURBIN — Já esteve inseri-
to fazendo forfalt. Isto aconteceu
à semana passada. Continua na
mesma forma.

HORN — 3 anos, filho de Áureo
em Presila c de propriedade do sr.
João Attiancsi. Treinador: o pro-
prietário, Tem 86" nos 1.300, com(
sobras, mas vai ler de aguardar!2
melhor oportunidade.

IVARITO — 4 anos, filho dc
Cartujo cm Errima c de proprie-
dade do Haras Itatinga. Treina-
dof: Sabatino d'Amorc. Vem dc
São Paulo, onde correu algumas
vezes para vencer duas carreiras c
traz a fama de ser um animai Prova Especial
manhoso. Aqui na Gávea seu exer-11-000 mctros -
cício foi bom — 1.200 cm 77 "2 5,
com boa ação — c, segundo sou-
bemos, gosta muito da areia pc-

1.300

Or. Ks.
54
58
52
56
54
52
60
51

4" páreo — às 15.30 horas
metros — Cr, 45.000,00.

1.500

Xapuri 
Champanhota

Bôa Nova ...
Essenec 

Lunera
Olna 
Xingara 
La Chula ....

0 Emboscada .

Or.
7
9
4
5
2
3
8
1
6

Ks,
52
56
54
58
50
54
50
54
56

5" páreo — Quinze dc Novembro —

Concursos Acumulados
Estão acumulados os seguintes concursos:

para a corrida de amanhã, sábado, dia 12, o
Concurso de 7 (sete) pontos, na importância de
Cr$ 296.832,00, e, para a de domingo, dia 13,
o de 7 (sete) pontos, na importância de Cr$
150.365,00. (32891)

16.00 horas
Cr? 100.000,00.

Oi
1 Dawn . ..
2 Dc Caldas

( 3 Capitanca
i 4 Guilhotina
( 5 Pickwlclt .'( 

6 Tio Chico .

Ks.
60
59
51
50
53
53

6" páreo — às 10,30 horas
metros — CrS 60.000,00

1^1 Lapacho 
Outubro 
Astro 
Ousei 

/ 5 Coleiro do Bre o.
I fi Guaisco 
I 7 Saci 
I 8 Jerry 
i 9 Paladino

1.300
(Betting).

Or. Ks.
.. 8 56
.. 6 56
.. 2 56

7o páreo — Grande Prcmio Fredc-;
rico Lundgren — (Clássico) — às |
17.00 horas — 2.OOO metros — Cr? I
200.000,00 — (Betting).

Or. Ks.!
1(1 Couragcuse  1 55

( 2 Lynx  5 50

MOSAICO

Imbiry não correrá o "Man-
Sredo Cosia Jr.", prova prin-cipaí de domiiiqo cm Cida-
dc Jardim. É que o jüho de
Guaycitrú sofreu um aciden-

te c, embora não apresentas-
se conseqüências mais gra-ve, seu treinador achou'por
bem retira-lo, do carreira.
Desta jormd, o líder da tur-
ma carioca perdeu uma boa
oportunidade dc mostrar suas
qualidades, pois não havia
sentido a mudança dc ambi-
ente. Outro que desertará
do "Manjrcúo Costa Jr." c
llex, que confirmou a ins-
criçao mas ficou ua Gávea,
optando pelo "Frederico Lun-
dgrcn",

Marchant não (jiti.s dirigir
Timão, c/uc reaparece domin-
go cm São Paulo, preferiu-
do Quiproquó que está cm
carreira mais favorável. O
chileno, no entanto, não ca-
prichou nas montaria* paradomingo, pois, além do tor-
dilho, só conduzirá íjosse.

O stud Savoy acaba dc ad-
quirir John Jânio, um filho
dc John Haig que já venceu
duas eliminatórias. O preço
dispendido foi dc cento c ses-
senta mil cruzeiros c John
Jânio já deixou as coehei-
ras de Carlos Cabral ingres-
sando nas de Cornélio Fer-
reira.

12
13
14
23
34

18.313
10.151
8.399
3.256
2.122

45.131

Carnal Pachá e Neon sairam em luta c assim vieram até à entrada
da reta. Neon. então, abriu muito e Tabu, que vinha em terceiro perto,

l passou para a Irente. Mas Neon voltou por fora e dominou o adversário
19.00 após breve luta.
35.001
43,00

110,00|
160,00

¦¦_.¦¦¦¦::<.;.- 
¦;.¦:¦.¦. ----- 

...rr,^yr.. -^.^
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Diferenças: 4 corpos e 1
Vencedor: (4) 65,00. Dupla

corpo.
(34

Tempo:
169.00.

95"2/5.

OOO 4.» PAREÔ — 1.20O metros — A.P! — Prêmios: CrS 40.000,00,
tJOO 12.000,00, 6.000,00 c 5.000,00.

1.» Jones, M. Henrique  . 58 9.231 80,00 12 10.583 41,00
2." Scot, A. Cardoso '..•.' 57 4.172 177,00 13 5.521 79,00
3.o Diannc, A. G. Silva  54 26.279 28,00 14 8.160 53,00
4.° Jondi, N. Pereira  58 25.724 29,00 22 1.994 218,00
5.» Franja, J. Graça  54 4.382 168,00 |23 7.589 57,00
fi.0 Admirável, A. Reis  57 18.323 40,00 24 12.362 35,00
7." Joniusa, H. Lima  53 4.909 157,00 33 957 454,00

34 6,124 71,00
92.820 44 1.419 307,00

Não correram: Palhela e Lightning.
Diferenças: 1 corpo e pescoço. Tempo: 79".

54.709

(Conclui na 2.a página)

H j^ ms. teu. #ii;i. qm. mx. sab. im H

¦ para o ano Inteiro I
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Anunciam de Turin que a empresa de automóveis Fiai
participará, juntamente com a firma Stmca, da construção
de uma fábrica na Argentina.

A notícia acrescenta que igual empreendimento s.
realizará em São Paulo, com a construção de uma fábrica
de motores Diesel da mesma firma italiana.

Os automóveis e tratores Mm sido os grandes fatores
do progresso sempre crescente ho nosso pais, embora a
sua importação tenha contribuído para várias controvér-
sias do mecanismo cambial e alfandegário.

Já é tempo de se pensar na necessidade, não de uma,
mas de muitas fábricas de motores e suas aplicações nos
variadissimos tipos de veículos indispensáveis para qual-
quer atividade.

Ficamos, diante dos problemas mais aflitivos, j nas
soluções de emergências, sem se pensar em resolver de
forma completa.

Para que grandes instalações de fábricas de produ-
tos realmente necessários venham a funcionar no Brasil,
é mister haja receptividade por parte de legislação pró-
pifa.

Ao menos provisoriamente, já que de forma geral
seria mais difícil, convém permitir a livre entrada de má-
quinas, ferramentas e isentar a mão de obra especializa-
da de tanta proteção que só serve para impedir maior
desenvolvimento. Cândido Mendes

—•Dica: cTn teráa o tea
_______ de peles... eo serei
-mura u-ivel cen tn
mie...»

(lld)lá','_#__•

JA' PODIA EXISTIR O SATÉLITE ARTIFICIAL

SE 
alguém tivesse querido

lançar ao céu um satélite
artificial da terra, poderiaté-lo leito há duco anos, com ò

equipamento que existia então,
segundo declarou o Sr. H. P.
Havlland, engenheiro que traba-
lha no cProJeto Bumper» do
exército norte-americano.

O foguete cBumper», de duas
fases, composto de um foguete
V-2 e de um cWac Corporal»,
alcançou uma altitude superior
à que seria necessária à órbita
de um satélite. O «Bumper-, de
acordo com o Sr. Havlland, su-
b.u''_44 milhas e alcançou uma
velocidade de 5.ISO milhos por-hora.

i_t_-ora a velocidade de que

se necessita para lancar-se um
satélite.artificial seja de 18.000
milhas'por hora, tal velocidade

poderia ler sido alcançada, ae se
tivesse ajuntado mais uma fase
ao foguete — disse o Sr. Ha-
vil and.

— Contudo — acrescentou o
cientista — em 1950 só se teria
conseguido lancar-se um satélite
multo pequeno para permitir a
obtenção de informações cientl-
ficas valiosas.

Santo Agostinho, o grande dou-
tor da Igreja, deixou escrito:'«OuuUum enim duistianorum
una respubllca est» (Todos os
crlstllos formam um só Estado).

ARTFS E HOMENS
Scidanha Coelho

NOTAS
MAUBTÍONIO ME-RA, «ae

velo «to RecUe para. ficar n»
Bio apara-a duas semanas o ti fl-
xon residência aqui «aa caráter
definitivo, cata Baseada, entre
«atras coisas, ama secáo Intlta-
lada «Planta* Literário». Nesta
«olnaa diária, o jovem escritor
pernambucano registra noticias
e fatos culturais de modo malta
pessoal e atraente. «Plantio li-
terár-o» ê orna das mala vlvaa e"bem Informadas secGea de nos-
aa lm__t__n_ em tada • Brsull.
Maurilonlo Metrm sabe m_vb____-
tá-la eom talento e senso de ho-
mor.DANTON foblm vai pabUcardentro do alguns dias um ensaio
l_.tl.aU_» «o Clela da Doatriaa
de Hearae» 'Kdlo-es Saaxa).
Neste trabalho, * grande ai-U-
«alisto do «Diário Carioca» exa-¦sta» a famosa doatriaa essa la-
-eiiç-nclft _ ImparctaUda-e. M-___-o_edo-eo do origtaal Mato
e——ta, toi emis aábie «Io _______tário mato detalhado spoilaas
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Serviço de Proteção â Caça

A8 EDIÇÕES O Cn-K_ro era-
ttaaam a lançar bons "
guindo a nova orientai,
eritor Herberto Sales <_______-lho»), NSo apenas do ponto devista qualitativo, mas sob o as-
poeto gráfico, essas edigica vCottoado merecida repereaaadto en-toe o noas- público. Segando re-veloo Herberto Salta _ esto colo-nisto, ainda em USS oerito «dl-todas algumas traduoSea de na-tores estrangelroa.BBTNALOO Jardim (poeto)adotou * sistema de escrever edi-torials para a abertura do «a-
ptemeato dominical __ Bádlo
-anal d* Braall, por êle dirigi-do. A Idéia é boa, tanto mais¦qne seus cecnentários Wm abar-dado tomas de atualidade, cora-
Josa o pondemdamento.

Antigamente a côr verde slg-
nlflcava amor, mocidade, prima-
vera. Da primavera por sin-
tese foi emblema a esmeralda.
Náo podia haver talismã maior.
A e«!r»eral£la «ra consagrada a
maio. més das flores, més de
Maria.

• Celso Antônio — Nova Igua-
CU (Estado do lUo) — Nfio só
o petróleo é-.xplorado na Vene-
zuela pelos norte-americanos, o
minério de ferro também. A
«Orcno. o Mining Company», sub-
sldlária da «United States Steel»
está explorando as imensas ja-zldas de minério de ferro locali-
zadas em Cerro Bolívar, até ago-
ra consideradas as ma'ores d.
mundo. Ali, Já foram verifica,
dos depósitos de 500 milhões de
toneladas de minério de alto
teor e os geólogos afirmam exls-
tir reservas correspondentes a
outro tanto, esse minério tem se
destinado a alimentar oa altos
fornos dos Estados Unidos, es-
perando-se embarcar para Ia,

EXCESSO DE MULHEEKS NA
BUfiCIA

O excessq de mulheres na Sué-
cia diminuiu de lHO por mil
em melados do século XVHI

Íiara 
8 por mil em 1955.

nforma a primeira edlc&o de
uma série de «Estatísticas Hls-
tórlcas da Suécia», recentemen-
te publicada pelo Departamento
Central de Estatísticas.

O número de pessoas de mais
de 65 anos ue idade (com a
qual passam a ter direito & pen-
sfiò do governo) aumentou de
6 para 10 por cento do total de
habitantes- enquanto que o na-
mero de pessoas de menos de 15
anos baixou de 33'para 23 porcento da população.

Nota. — A Suécia tem 7 ml-
IhOes de habitantes.

Há no rio Amazonas cerca de
1.800 qualidades de peixes.

anualmente, 10 milhões de tone-
ladas. Na foto vé-se uma das
fases desse embarque: uma cor-
rela sem fim, a mais rápida do
mundo, despeja o minério nos
porões do navio em Puerto Or-
doz. ft razfio de 6 mil toneladas
horárias. Deste porto, os navios
descem 250 quilômetros no rio
Oremoco até alcançar o Atl&n-
tico.
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PUBLICIDADE

Para a inserção de anúncios
dirigir-., à gerência de "SIN-
GRA", ou aos seus represe»-
tantes. Toda a co-re$pon_6n-
da, para a redação e para a•M-niniilrciçóo. -deve ser en-

à Rua Riqdwk), 192
1 -_S9 wW -Jr-ÉIÉIIUT

.SINGRA 6 a única publicação,
no Brasil, que circula tôdas
os S-iaonoSf junto com cn eot-
ções de vários jonWs em e_-

. CtdOQBS, IIKNltOfKfo O
alto gróu de difusão

no Pais. '
OS ORIGINAIS ENVIADOS A
REDAÇÃO .NAO SERÃO DE-

VOLVIDOS

NOSSA CAPA
Aiy Barroso, ainda de blgo-
de, quando festejava a con-
aubta do iftu-o de 1953,

obraçodo a índio
SINGRA



Eum 
honrem encantador,

tÍSLV- E£nl0' "'o »cn»T_rere_a fl tava-me eom
«nn! °*?»';«'el|llo_»inei-te axult,onde renetlam-_e. bailando ai?Str.s, os pares do salto.
eJEZ _S"° Sue eu achava,
SJ}**» »*o achava? Ahl o «r.Minto: um ricaço alegre, que lr-radia feUddade, um homem ouePweeo viver para a vida. sorve-
íí..emJIMlde. t01**, espalhando
de conta^ante euforia; um sol
E?e?.2? h"* Mt*uu» «xuberan-tes. um homem «ue sabe viver...Essa a opinião de toda genteFawao. apresentado.*^Tia-
«. de Mme. Feria, essa grandeaama. escritora de talento, dequem sou duplamente admira-dor: ela, além dos dotes llterA-nos, tem a grande qualidade deser a mãe de Terezi.Fazia algum tempo eu fre-quentava a casa de Mme. Perladesde o dia em que o Ciro, fellielo de llgacao entre eu e aque-ia casa, levara-me para exarai-nar o Humberto, a quem anda-va preocupando uma bronqulteEra divinamente sedutora a lr-ma do paciente: apalxonel-me...Lunbro-me beta do dia. Foifeliz a chegada do sr. Plínio.-Era um domingo & tarde. Joga-vamos «buraco e ja enfadava-me o íflgo. Humberto e Mme.Perla ganhavam: estavam sem-

pre atentos as cartas, enquantoeu prestava mais atenção aOsolhos de Tereza... Plínio entroucom as filhas. Magul e Dede.ai mulheres bonitas, dlssera-mecerta vez um amigo, têm sem-pre apelidos gostosos. Magul eDédê, nfto desmentiam em nadaessa assercfto. Senti-me logo ca-tivo da simpatia que lr.udlavadaquele homem. Talvez essasimpatia se devesse em parte fcInterrupção obrigatória da par-tida, que sua chegada ocaslo-nava...
Pouco depois chegou o Ciro.A conversa general._.ou-ae. Lem-bro-me bem do quanto me diver-tlu o embaraço do amigo, ao terde escolher entre uma das duasfilhas do sr. Plínio, para . sua

parceira no jogo, quando nosdispusemos a recomeçar, nova
partida: «Descendentes de maça-cos, que somos, em questão demulheres, de cada coração umamor, de cada bOca um beijo, emsuma: de cada cacho uma bana-na...» Assim, sempre dissera e
procedera o cínico. Desta, po-rtm, como o _sno de Burldam,achava-se em aflitivo conflitointimo: hesitava entre em quecacho colheria a banana...

Tereza alegou dor de cabeça
e abandonamos a partida. Osoutros prosseguiram. 

' Pudemos
ficar deliciosas horas a sis...

Fora pois uma agradável tar-
de aquela em que conheci o sr.
Plínio, Hoje Dfid. faz anos.

mAproveite os
vantagens

dai poisagm ccwbii-sdoi. aercoj
t marítima.., proporcionadas paio
moii moderno conjunto d*
Iranip-rt». da passageiros"ITÁLIA
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com os luxuosos
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... Mme. .Perla, escritora de talento de quem.sou duplamenteadmirador: além dog dotes literários, tem a crande qualidadede ser mãe de Teresa
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Conto de ALEXANDRE M. STOCKLER

«une primaveras de luxo, oebem estar, de cultura, dè fell-cidade. Vinte anos de moca ri-ca, mimada: o sr. Plínio adoraas flUvas, dá-lhes tudo o que se
possa imaginar, satisfaz-lhes osmenores caprichos.

Eu devia estar alegre, deviaachar o sr. Plínio formidável,uevla. Ao menos minha lma&i-nacfto devia deixar-me tranqüilosem pensar de novo naquela sa-ia de operações, sem ver de no-vo a expressão de desespero es-tampada nos olhos daquele' ra-paz. Devia ter sido duro aooperador responder ao — Por queoarou, doutor? Devia ter doido.uals que aquele olhar... Denovo vejo aquela mfto enluvada,ensangüentada, apontando, nointerior da cavidade torftxk-a, aextensfto do tumor. .-Devia tersido duro dizer a um filho quesua mtte nfto podia ter esperan-'ca de salvar-se...
Era uma história triste, a da-quele rapaz. Esgotados bs re-cursos com que buscava a curada mfte, adquirindo a peso deouro remédios carismáticos, emmttos de charlatfles desumanos,

recorrera a um agiota. Vitimado vampiro, a sugar aos haus-tos, em juros exorbitantes, hlpo-

teca-Ihe a casa. Depois é a pe- -
nhora, a miséria, o hospital decaridade...

De súbito levo um choque. Pa-
rece-me ouvir brotar, no labl-
rlntó de palavras desconexas quea moribunda pronuncia em de-lírio, na Imagem que insiste em
permanecer em minha mente, um
nome, apenas um nome... Plínio!

E aquele nome, naquela boca
em que brota uma espuma san-
gulnolenta, faz um grande con-
traste, um contraste chocante,
em que pares alegres dançam
num salfto...

Agora o t boogie-woogle» enche
a sala de seu ritmo vibrante,
cheio de mocldade. Mftes felizes
contemplam filhos bailando,
Inundados do compasso tremeu-
te da música. Plínio -olha-me
com um sorriso feliz. Sinto acabeça querendo rodar. Parece-
me que seu sorriso 6 diabólico,
que sua face transforma-se nade um vampiro...

Tereza puxa-tme o braço, im-
paciente, ntando-me com um arde Incompreensão:Nfto acha? Repete, um pou-co amuada.

E'... acho que sim... en-
sntador, nfto é? E retiro-me
ipressado, para nfto estragar afesta, cheio de horror...
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I SANTCABIO TBANCtSCANO.— •Este santuário foi°construído
na sagrada montanha delia Ver.
na, no Aresso e fico onde o
Itália divide oa dois mares, o
Mediterrâneo . o Adriático.

" o 17/11/1955

Tornou-se um centro de torismo
pois ali se encontrou uma so-lida. puríssima, vendo-se uma
paisagem admirável e bucólico
que nos fac esquecer o tamnl-to da vida moderna.
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HEMORROIDAS
Podem acon ser tratadas,

cam resultados positivo», era-
can & modernas substâncias
de real efeito que entram
na fórmula de PH.LANOl,.

PHYLANOL — pomada ou
liquido, alivia lmediutamcn-
He as dores e os pruridos,
drscongestloná as dllataçãrs,
evita as ¦ complicações In-
fecclosas das ' ulceroçoes r'
varizes hemorroidals. PMV-
I.ANOI. — em todas as Dro-
garlas e FarmácIaH, ou Culsa
!¦¦.«(» i t_aa — ttlo.
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QUI-AGORA, NOS 590
LOCICLOS!

Ouça a RÁOIÒ RE_OGlÓ
FEDERAL «m tua nova onda
média de 590 kcs, « na onda
curta de 4.905 kcs, dando a
hora certa, minuto a minuto,
dia e noite, para todo o
Brasil.

pa_£
Ir?

Mais um anunciante,
pelas ondas média, e
curta da RADIO RELÓ-
GIO FEDERAL, está
transmitindo sua men-
«ge*. de publicidade
pára todo o Brasil: a
CERA DR. LUSTOSA.

O Museu do Louvre & noite Nilon de Crotone, de Puget

0 muSCU dc COUtme ilumina $Ma$ «dmíraoefe obra*

Vteisiits pan Arte Ciliiiria e Ciifeitar
Sortimento pen-ane-te e w_*íe -flnnas P«» J__S_.bí2_Vi^:— AD-relhos. minuta-- elétricas e manual*. — Batedores, peneira*
DaneUuTtacho-Vuboleiros. - Utensílios de alumliüo e aco tnoxl-
__TeT— Talheres e faq-elros. — Utilidade- que tomam os _r_b_l_c_

doméstico* mais laceis e eficientes.
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Saco matriz
e bicos

Seringa de metal Matriz adaptável
toda desmontavel qq saco ¦

ENVIAM TKVb BB-_-BO-SO POSTA-, .
f EÇAM CATÁLOGOS E PR200S A:

QsmUt ZevuiAa 6c &a. £tda.
RCA KKTE DK S-T-MBHO, 2»! — BIO DE JAKB-BO

TELEFONES: — 43-4390 — 43-6970

Por HENRI COURMONT

UM 
poeta romântico conta

que, tendo sido favorecido
pela permlss&o, rara en-

tao, de percorrer o- Louvre de
noite, dali saiu alucinado: um
mundo novo, estranho, fantomá-
tico se levantara diante de seus
olhos e n&o o deixava mais... E
sfi tinha visto o espetáculo & luz
de candlelros...

esse universo feérico, os mlla-
gres da técnica moderna o põemao alcance de todo mundo. Em
melo das festas de luzes queParis oferece aos Seus vlsltan-
Ua. «ste é um dos prazeres do
espirito dos mala finos. Ignora-
lo é prlvar-se de uma alegria es-
(ética e resignar-se a nio conhe-
cer as obras-primas da es-
tatuária em sua plenitude. Só a
itumlnac&o artificial podia res-
tltuir, em Paris, a esses már-
mores, a luz pela qual foram
orlados, modelar suas massas,
por em valor seus planos, fazer
ressaltar os detalhes da exe-
cucâo, suas curvas, e todas as
vlbrac.es da matéria.

O Louvre oferece aos vlsltan-
tes da noite suas galerias de es-
culturas gregas e latinas, antl-
guldadea egípcias, depois suas
salas de escultura da Idade Mé-
dia, da Renascença e dos Tem-
pos Modernos. Atualmente, cada
sexta-feira, cinco salões de cole-
Coes estio abertos. Os mesmos
também abrangem as Antlgutda-
(les Orientais, os Objetos de Ar-
te...

Houve dificuldades a vencer.
Primeiro, precisava iluminar as
salas sem prejudicar a ilumina-
C&o das obras. Escolheu-se uma
iluminação indireta, sendo quesAo os tetos e as paredes querefletem os pontos luminosos,
re-Utulndo um ambiente que se
aproxima do dia sem nada que
perturbe o visitante na sua
admiração das obras que, elas,
recebem uma iluminac&o direta.
Os projetores foram Instalados
sejam entre dois tetos de vidro,
cm Janelas simuladas com vidro
fosco. Junto ás travessas de cer-
tas abobadas etc...

Algnm-j obras primas meie-
Ciam um destaque particular, e
projetores concentram nelas seus
lagoa; de vez em quando, faz-
se a escuridão na sala e ent&o
estátua, ou baixo relevo surge
ab, noite, obra-prima solitária,... qaaae ___t___u_ n,, „A.__m__oa_.

ria. Também a Artemls caçado-
ra da sala das Carlattdes, que
parece fugir de Actéon sob o
luar. Assim ainda esses reis de
Egito ou esses Deuses de Nlnl-'
ve, essas estátuas deitadas, esses
santos eretos.

As antigüidades gregas e ro-
manas recebem muitos vlsltan-
tes,' acolhidos pela célebre Vlto-
ria de Samotrácla, erguida na
proa da galera, asas abertas,
frente ao vento do mar que cola
aos seus seios e seu ventre as
pregas do panejamento e parece
sc deslocar no espaço num mo-
vimento possante e calmo. Jo-
gos de luzes fazem sobressair
sua silhueta na parede branca
que a isolam luminosa, quaselmaterlaL surgindo da sombra...

Esta é uma das mais belas
realizações desses Jogos lumlno-
sos; porém, da sala dos Arcai-
cos ao salto das Cariatldes, do
torso musculoso de Heracles do.
mando o touro de Creta até as
graças dev.ssas das figuras quese devem a Praxlteles, todo oespirito harmonioso da Grécia
aqui torna a viver: seriedade re-
llglosa das Panatenelas, torso
da virgem do Esqutllno, eplder- '
me volutuosa e fina da venus de
Mllo, Afrodites sensuais, corpo
trágico de Marslas supUdado,
cada uma dessas- obras, criadas
na luz e para a luz, revela aqui
sua beleza lmorredoura.

A arte monumental egípcia,
com linhas possantes e simples
recebe, melhor do que qualquer
outra, os Jogos de sombra e luz.
Empolada no principio e.conven-
clonada no Império Antigo, tor-
nou-se comovedora de realidade
no taipérlo-Médio, depois ele-
gante e 'idealista. Todos esses
aspectos est&o aqui representa-
dos. Cada obra destaca-se sObre
a brancura das paredes que põe
em valor as massas, -sublinha os
menores matizes da pedra. Nes-
sa perspectiva despojada, apare-
ce, de vez em quando, uma vi-

trlne onde estio expostos obje-
tos menos grandiosos. O sal&o
permite, poli, apreciar o aspec-
to duplo da arte egípcia, feita de
harmonia no colossal, de serie-
dade no delicado.

O departamento das Antlgul-
dades orientais oferece esped-
mens da Arte de Summer e
Acchad, do Eufrates-médlo e de
Babilônia, de Persépolls e das
metrópoles feniclas, clprlotas e
de Ntnive. Arte rígida hlerátlca,
arte possante, onde a graça
aparece raras vezes. Eis oa tou-
ros androcéfalos da sala assíria.
Enigmáticos e colossais, svan-
cam na sala escura tais tantas-
mas bruscamente ressurgidos do
fundo das Idades; um rei lm-
passível recebe as homenagens
dos seus tributários; servidores
se apressam, carregados com os
elementos de um xestim... A
sala torna a ser Iluminada e nó
vemos balxo-relevos de pedra,
rostos mortos. O sortlléglo des-
vaneceu. Iremos agora ver as
vitrines com as obras dos Joa-
lhelros e ourives que, após tan-
tos milênios, parecem recém-
saldas de nossas mais afamadas
Joalherias.

E' mais nossa, fraternal e hu-
mana a arte das esculturas da
Idade-Médla, da Renascença e
dos Tempos Modernos. Primeiro
uma sala romântica, depois uma
sala gótica, onde a arte medle-
vai, realista mas de Intensa es-
plrltualldade, é representada por
algumas obras notáveis, proce-
dentes quase todas de Igrejas e
abadias destruídas. O sal&o do
século XV tem como obra doml-
nante o túmulo do senescal de
Borgonha, PhlUppe Pot, cujas t_
guras chorando, esmagadas sob
a lápide funerária p a r e c em
avançar lentamente, mergulha-
das numa oração comovedora.
Mais longe, a arte amável da
Renascença francesa afirma seu
valor na voluptuosa Diane de-

Continua na pág. 
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Túmulo de Masarin Coysevox

rece, no alto da escadaria Daru,
a Vitória de Samotrácla, íals-
cante de luz ou nimbada de noi-

-te; assim também a Venus de Ml-
lc, glorioso corpo de carne bran-
ca sobre o fundo escuro da gale-

P~iT_r'V__N__AJIMEDIAFO NA V_I_M.-*:
As <1NfO matgr<yOPOrtf rNlDAnES *ia (.ua VinArwiTOtha ffmu, '«¦ iipllgur um" mínimo dc !.<>_ vontade,
construindo o maior FITCRO em MÉIS MESES, trulmlhundo e ganhundu multo dinheiro ilri.de J&.
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Se ésles quatro escaparam da guerra com vida, encontrarão,
por certo, vários polemistas de esquina, soldados da reta-
guarda em todos os combates, que com eles discutirão, enfa-

tieamente, a batalha... de que não participaram... ,

O polemista de esquina entende de bomba atômica, de estra-
térja militar, de sociologia, psicanálise, ciência, arte, política,
enfim, de tudo, mais do que os maiores gênios.da bumanida-
de! Todavia, não sabe resolver seus mais Ínfimos problemas.
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Sairá em J-i de dezem-
bro porá BAHIA (ev.)l
IAS PAUSAS - CANNESC

e GÊNOVA.
LINEA C.

AGÊNCIA MARÍTIMA
S.A. - Avenida Rio
Branco, 4 - V andar

Telefono 43-7691

Para muitos desses polemistas
de esquina, Churchill, aos oi-
tenta anos da nma vida insig-

ne, nio passa de um
«palhaço»...

_______ vm e3mi_*W_k íiíl
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nata jovem le, tranquilamen-
te, o sen livro, até que um
desses polemistas de esquina
surja para criticá-lo, ridícula-
riaar a leitora, escarnecer do
autor, debochar o tema em
causa a nor fim. diser como
éle, o hulo sarcástico, o igno-
rante infatuado, o escreveria
para a posteridade ou para.'..

o lixo...
Existem, também, polemistas intencionais, one procuram per-
turbar o trabalho alheio, desviando a oijtrei a- da sua muitas
vezes grave responsabilidade, como é o caso do mecânico que
examina ahé|j_%^êJ^9-^^s-ê-íMiéna0menuneamente se áifi-
=_jf-ii«^rcãu8a de um companheiro, quiçá nondo em risco nrf-

merosas vidas...

Et certo alarme univerwlle
Est 1'ouvrage d'«n

nowcheran...
(IAFONTAINE — Le

lion et le. moucheron)
Reportagem de ARY KERNER

(Especial para SINGRA)

CONTA-SE 
que Ptolomeu So-

ter, rei-do Egito, tendo
encarregado Euclldes de

redigir um tratado geométrico,
em que aa noções tossem ex-
postas -com clareza e «timpll-
(fldade, surpreendeu-se quando
êste entregou-lhe um volumo-
«o trabalho. Perguntou-lhe, en-
tão. ae nio havia um caminho
mais suave para êle, Soter, ai-
cantar o conhecimento da geo-
metrla. — Nfto! respondeu Eu-
clldes; e, concluiu: em materna-
tica nfto existe caminho algum
leito especialmente para os
reis...

Tal fato me ocorre em (ace
da impertlnêncla de certos Indl-
vlduos cacetes e fanáticos, cuja
prosa, enfadonhamento metlculo-
sa nos detalhes e deduções pue-ria é sempre uma Interpelação
quanto a. nossa atitude ou pon-tos de vista, obrigando-nos a
uma definição a que eles, de
forma hábil e prudente, se ea-
qulvam, sobretudo com rela-
Cio à política...

E ponderam, e argumentam,
e provocam pronunrlamentos fts
vezes ásperos, mas a que eles
nfto passam recibo, pois sabem,
perfeitamente, o quanto sfto
«chatos» (perdoem-me a gl-lia...) e o nível mental que
possuem...

Parturiunt montes... e, como
nao estamos dispostos a amar-
gurar o instante de lazer queno pcrmlte_ circular, despreo-
cupadamente, pelas ruas tíon-
calves Dlaa,' Ouvidor ou na d-
nel&ndüL os tais C4UMtf>itUttl>>>
concluem seus raciocínios com
a mediocridade e a fraseologla
acadana do costume, pretendeu-do lmpor-nos suas idílis em
tom dogmático e ameaçador.

tanto mais agrerslvo quando ae
trate de política.

«Tolerância, disse Van Loon,
é um luxo que .só está ao ai-
cance daqueles que adquiriram
um grande desenvolvimento ln-
telectual, pessoas cuja mentar
lidade está. longe doa esU-eitos
Íireconceltos 

de seus semelhnn-
es mala atrasados»...

For Isso, ao lembrar-nos. dês-
ses polemistas, de esquina, asso-
damos aua condição à de Fto-
losneu Soter. pois também nfto
existem argumentos esclareci-
dos que se possam opor à ver-
borréia barata e intolerante dos
*n&clOB que nos fazem- parar'
quase- a fOrca, estendem-nos a
mfto suada, soltam-nos perdlgo-tos na cara e ainda querendoImplnglr-noa asneiras de toda a
espécie!

«Vad*. retro I»
Durante um cafezinho, o po-
lemista de esquina discorre,
audaciosamente, sobre a falta
de senso psicológico de Freud,
sobre a incapacidade polftica
de Chamberlain, sobre a má
orientação estratégica de Mac
Arthur, sôbfe erros noB eál-
cnlos de Einstein, sobre fá-
lhas nas decisões intangíveis
do Papa, sempre dixendo: —
eu, faria isso! Eu, faria aqui-
lo! acabando por pedir di-

nheiro emprestado...
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geant • Organdla • Nylon -
Failles - Unho» . Cetins -
Eatampadoa - (Novidades emAlgodões).
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NAS FAIM&CMS

Usar durante três meses.

GANHE MARAVILHOSOS BRINDES E FELICITE SEUS
AMIGOS E PARENTES COM UMA MENSAGEM DE NA-

TAL DIFERENTE

Você pode ganhar maravilhosos brindes inteiramente grá-
tis. Basta pedir 2 envelopes NOVIDADES COPACABANA
contendo 20 maravilhosos e originais Calendários para
Felicitações de Boas Festas e Feliz. Ano Novo por ape-
nas Cr? 60,00 para receber 2 cupons numerados para con-
correr a valiosos prêmios. Não mande dinheiro, pamie sò-
méhlè 

"deDOÍs de receber pelo Correio. Pedidos a:
ORG. VIEffiA EDITORA LTDA. — Caixa Postal, 106 —

COPACABANA — RIO DE JANEIRO.

CONFECÇÕES AMAURY,
_, ;;• "AMAURY", O REI DOS BUÍSÕES J _

Oferece excepcionalmente, e diretamente da Fábrica, a
preços nunca vistos

' Blusões, puro linho Crí 350,00 í
Blusões, Shantung Cr$ 180,00 :
Blusões, Frizela xadrez Cr$ 160,00 ..
Blusões, tipo <Italiano» Cr$ 220.00
Camisas Bmncas, e para militares Cr$ 180,00 j
Calças de Linho Nacional Cr$ 220,00'

, Calças de Cambraia e Tropical Cr$ 300,00 r
Calças Americanas . Cr$ 100,00 '<

Completo e variado stoeh de Pijamas, Cuecas, Calças 3x4,
Sborts, etc. — Descontos de 10% para revendedores.

'// RUA DA ALFÂNDEGA, 318 - 1» ANDAR — RIO ;..i
Atenção! Atendemos pelo Reembolso Postal.
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A equipe atoai do Flamengo qae Inte pela conquista do tri-campeonato

FLAMENGO de HOJE
A CONTRIBUIÇÃO DE ALGUNS DE SEUS HOMENS — DO PADRE GÓES AO INCANSAVEC

GILBERTO CARDOSO Por ALBERTO^IIRHT

e veja como será mais prática
a sua viagem ao

TRIÂNGULO MINEIRO
via "NACIONAL"

VIAGENS DIÁRIAS do Rio da Janeiro, São Pau-
Io, Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá e Campo
Grande, para as importantes cidades da região
do 'Triângulo Mineiro", tornam ainda mais fa-
voráveis os serviços da NACIONAL TRANSPOR-
TES AÉREOS. Mas não ésó: examine tambem
as ligações entre os municípios e ainda as linhas
que prosseguem através os Estados de Goiás e
Mato Grosso. E, na sua próxima visita ao
Triângulo Mineiro", viaje melhor dando prefe-
rencia aos aviões da

***Y '' m^mm

Padre Góes também recebeu a
faixa de campeão

NESTA 
semana em que co-

memorara o seu sexagé-
almo ano de existência.

»m as solenidades de praxe, e

o regozijo natural de aua lroen-
sa torcida, o Flamengo continua
a aua marcha vitoriosa atravésdoa tempos, sem que esta tra-
Jetéria tenha sofrido qualquersolucfio de continuidade, no to-cante a participação em todasas competições esportivas, queaté hoje se Wm realizado, na-:ionai ou internacionalmente.

Assim é que, fundado com ò
objetivo de difundir o despor-
to, o Club de Regatas do Fia-
mengo Jamais se afastou dessa
diretriz, como bem poderão
atestar as estatísticas de cam-
peonatos verificados em nossa
metrópole, onde o rubro-negi-o,
depois do Fluminense Football
Club, é o grêmio que maior nú-
mero de titulo Já conquistou. .

Sobre seus feitos, desde sua
fundação, nos detlvemos em re-
portagens anteriores, apontando
com datas e fatos, suas inume-
r&veis proezas, tanto no setordos esportes terrestres, comotambém, no dos esportes aquá-
tiros

O FLAMENGO DE HOJE —
Agora, em pleno transcurso de
aua data magna, nao mais fa-
la remos do Flamengo do passa-do, cujos feitos de outrora só po-der&o servir de exemplos para.novos êxitos e lnquebrantável
desejo de manter as tradições
gloriosas das lutas Ja superadas.

Desta feita, ocorreu-nos aIdéia de, prestigiando sua equl-
pe atual de futebol e alguns de

Gilberto e Dario: dois presidentes e duas épocas brilhantes
do rubro-negro

_

/&. TRANSPORTES AÉREOS
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seus principais adeptos e dirl-
B-ntes, trazer a público algu-
mas passagens ligadas a esses
mesmos homens, as quais multo
caracterizam o poder de atração
do Flamengo, e, como até que
ponto pode isto influir em suas
atividades, as mais diversas, pa-ra Isso, as vezes, com grandessacririclos.

A CAMPANHA DO tTRI» —
Depois de nove anos, em per-manente corrida para a con-
qulsta do titulo máximo de fu-
tebol. logrou o Flamengo a ob-
tencao do almejado cetro quan-do, apôs brilhante atuação em
três turnos, sagrou-se campeio
carioca de 1953. Tal evento, co-
mo sempre acontece, resultou
em segunda edição do nosso car-
naval, comemorado em quasetodos os bairros desta capital.

Logo a seguir, Isto ê, no mes--mo ano, Ja se ouvia falar no
imenso desejo de seus dlrlgen-
tes de obterem o titulo do cam-
peonato seguinte, mas, que, na
verdade, outra'' coisa nio visa-
vam senão a repetição do feito
da gestão Dario Melo Pinto —
o tri-campeonato.

Houvera, o presidente Dario.
em campanha brilhante, dado
ao Flamengo três títulos conse-
cutlvros, 42-43-44, e isto bem
poderia novamente ocorrer.

Para a concretização do ln-
tento lancara-se o Flamengo a
lula, através de seu novo presi-dente Gilberto Cardoso e dos
seus melhores colaboradores e
fervorosos flamengos: Fadei
Fadei-, José Alves de Moraes,
Marcus Vinícius e seu «cônsul-
tório dentário», Zé do Uns do
Kégo, e outros tantos apaixo-
nados.

E, para a coroac&o desse so-
nho, tudo parece concretizar-se:
o Flamengo vence mais uma
etapa, ao laurear-se no ano de
1954.

Resta, agora, esperar o resul-
tado da luta que êle trava com
os seus competidores, espera
que já tem motivado desgates
físicos; prejuízos corporais ao
seu torcedor, volta e mela en-
volvido em pugnas diferentes
nas arquibancadas e gerais do
Maracanã; perdas em apostas
altas; e tudo Isto em razão de
um símbolo, um nome, para
cuja defesa só mesmo o Flamen-
go é capaz de conseguir.

SEM CONVENÇÕES — Evo-
rindo, em ligeiras Unhas, o de-
senrolar desses fatos, abrimos
um capitulo h. parte, para revi-
ver também, a dedicação de ou-
tros flamengos, cujo trabalho,
aparentemente Ignorado vem a
baila por forca de seu significa-
do, e que a Imprensa tem o de-
ver de. divulgar.

Se falarmos em Luiz Gonzaga
de Campos Góes, de Afogados de
Ingazelra, Pernambuco, talvez
ninguém o conheça, pelo menos
os que se interessam pela vida
e coisas do rubro-negro. Entre,
tanto, quem ouvir falar simples-
mente no padre Góes, náo deve
Desconhecer ser êle o próprioFlamengo sem convenções de
qualquer natureza.

Sacerdote há quase trinta
anos, dedicando-se assim a ca-

ou se do catoUetsmo, e atual-
mente capelio da Igreja de Sao
juüug Tadeu, comente em" 1950

SINGRA
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passou a conhecer a história diFlamengo, que lhe fora conta-da pelo amigo e seu Lntrodutorno clube «mala querido do Bra-sil», José Alves de Moraes.
Dal para irente, sua missãode sacerdote estendeu-se até aoFlamengo, a ponto de haverrealizado um sem número debatizados, como ainda haver

promovido em sua paróquia ai-gumas horas antes dos emba-tes do clube, a missa dominicaleom a assistência dos Jogadoresrubro-negros.
Hoje, é o padre Gáes & &L-

pressão máxima na concentra-
Cio do Flamengo. Todos sio
seus verdadeiros amigos,- e en-
contram nele um amparo espl-
ritual, seu aniversário, come-
morado a 1* de novembro, aer-
viu de oportunidade para uma
singela homenagem por partedos craques, traduzida em lem-
branca ofertada pelos mesmos.
Seu apego ao Flamengo, bemestaria simbolizado através deuma Ilfimula do clube nos seusaposentos.

Graças à dedicação que em-
presta ao pavilhão do campeio
de terra e mar, estamos segu-ramente informados de que o
padre Góes ainda este ano rece-berá do Conselho Deliberativo otitulo de sócio honorário, dis-tinçfto rara concedida por umclube.

Assim fazendo, reconhece oFlamengo o trabalho de um ho-mem, cuja sublime missão, Jarepresenta um subsidio incom-
porá vel aos seus desígnios.

Esta é a parcela daquele quechegou a receber no estádio doMaracanã, ante grande assls-
tenda, a faixa de bl-campe&ocarioca de futebol.

UM EX-PRESIDENTE DA RE-PütíUCA — Mas, a' vida doClub de Regatas do Flamengo
é ainda marcada por uma paa-sagem de grande significação,
qual aeja a de ter sido ilumina-da pela presença em seu selo,de um ex-presidente da Repü-bllca. o qual desde aluno da
Escola Militar vem se dedlcan-
do ativamente em prol do seuengrandeclmento. Falamos domarechal Dutra, sob cuja influ-íncia, obteve o Flamengo, o fl-nanclamento para construcSo deaua sede. no Morro da Viúva,
patrimônio atualmente, calcula-
do em mala de 300 milhões decruzeiros. Participa de todas as
decisões do Conselho Dellberatl-
vo, na qualidade de seu Grande-Benemérito. E' um rubronegro.

O PREÇO DE UMA APOSTA— Reconhecidamente como um
doa mais «doentes» fiamenguls-
tas, Ary Barroso, sem exagero,
é também um daqueles quemala se tem batido peloa assun-
tos do clube. A êle vinculado
durante muitos anos, relevantes
serviços marcam sua trajetória
de torcedor apaixonado e deho-
mem de prestigio do Flamenga

Mas, para o resto da vida AryBarroso carregara o peso de
uma derrota frente ao Fluml-

Ao marechal Dutra deve o Flamengo a construção de sua
nova sede

nehse quando apostou seu «bl-
gode> contra o «cabelo» de seU
colega de rádio, Haroldo Bar*
bosa.

A CHARANGA — Criada porJayme de Carvalho, homem do
povo, e fervoroso rubro-ncgro.
a torcida organizada do Fia-
mengo. mais conhecida como a
charanga, sem dúvida alguma
e a mola propulsora das gran-des vitórias dos quadros de fu-
tebol. basquete, vollbol e de tan-
tos outros que representam aa
cores preta e vermelha.

Assim é que, nao deve Jamais
ser esquecida a contribuição
desta simples figura que se en-
trega de corpo e alma ao Fia-
mengo. Jayme de Carvalho me-
rece pois neste capitulo, a refe-remia que ora fazemos.

O INCANSÁVEL GILBERTO
CARDOSO — Reservamo-noa,
ao final desta reportagem, parafalar de Gilberto Cardoso, atual
presidente do clube, e figura sa-
llente na conquista doa títulos
de 53 e 54 e outros recentemen-
te obtidos, tais como o de re-
mo, basquetebol, vollbol etc.,frutos de seu esplendido traba-
lho à frente dos destinos do
Flamengo.

Comparecendo habitualmente
em todos os Jogos do rubro-ne-

gro, Gilberto Cardoso, nao tem
manhas, dias, nem noites. Seu
amor ao Flamengo, nfio é so-
mente reconhecido pelos pró-
orlos amigos, como também por
aqueles que estão ligados a ou-
tros clubes, que lhe atribuem
os maiores encOmlos, tal o es-
forco, dedicação e assistência
assídua que empresta às atlvl-
dades do grêmio da GAvea.

Sem favor algum, Gilberto
Cardoso marcará época na his-
tória dos presidentes do Fia-
mengo, dada as suas quallcU-
des de administrador c de ho-
meta dotado de uma fonte lnea-
gotável de simpatia que contri-
bul decisivamente para o gran-de prestigio que goza entre sua
Imensa torcida.' Antes era' Gilberto Cardoso
um médico com apreciável so-
ma de clientes. Agora, nao sa-
bemoa se o mesmo vem aconte-
cendo, visto que Jamais qual-
quer flamengo tem posslbllida-de de encontrá-lo em seu con-sul torto.

Por isso e por outros tantos
sacrifícios em beneficio do clu-
be, é hoje, Gilberto Cardoso,
conhecido e chamado pela sua
torcida, como o «presidente de
todo* 03 flamengos».

A charanga do Jayme de Carvalho, em uroe de grande público: Fia * Flu
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EVTTA O ENJÔO NA GHAVT-
DEZ. Nas boas casas do ramo.
Pelo reembolso aéreo, Or$.'.">
50,00 c simples CrJ 35,00. CV
Postal 6, Meyer - Rio. fj

HEMORROIDES
V.RÓDido

íUfa ManZan

INItkNAS ou síT- EX7ESNAS

Rápido alívio con

FAÇA EM CASA
O Tratamento do
Beleza dos Seios

do Dr. O. Ricabal tmnmtim o
dA aos seios firmeza, perfei-
çjlo r- encanto. PR/. TICO, DIS-
CRETO e EFICIENTE. Gnran-
tia absoluta, comprovada em,
famosos Institutos de helesa.
Ka* drogs; farms. e perfs. —
Pelo reembolso aéreo, Cr$
03,00. C. Postal 6, Meyer - Blo
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GANHE MUITO DINHEIRO
lli, \\\\\ /// ComoT Revendendo eatre aeos
\i\'// \ amigos e conhecidos estes mag-
\ '•'/ _r__. \\ I ] //. niflcos anéis, banhados a ouro e

vw\ \ '/ com Brande pedra dn ruol». esme-'-- ruída, ametista, água marinha
legitimas. Artigo Importado da

Is—v*\ Checoslováqula, multo interei-
li \H sante oara auem queira ganhar
iVWRJh dinheiro. SAO EXATAMENTEto?*a*dm COMO NO CLICHÊ ACIMA. Es-

turnos vendendo a titulo dei pro-
pagundu. Aproveitem ainda hoje
enquanto o preço está baixo.
Amunh» poderá custar multo
mr.lsl

PREÇOS PARA REVENDEDORES
1 Mala em caixa apropriada  Cri 240,00

J/* 120,00
X dúglon para cima fazemos a 220 00

Por via aérea mais CrS 20,00 por despacho.
Náo cobramos embalagens.

PEDIDOS A: EXPEDITORA "A GRANFI NESSE"
Caixo Postal: 10.128

SÃO PAULO

TEMOS TAMBÉM: Magníficos brincou, broche», rolares, pulseiras,etc., etc. Itustu uutorlzar que enviaremos a
ótimo» preço» de aturado.
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do Brasil. •



INSPIRAÇÃO ORIENTAL
vnenie com seus costumes exóticos e suas oeiezas es-

_._w.^nfta-*ím Wj^ndado, através de todos os tempos,escritores, poetas, pintores e artistas do burü que perpetua-ram em romances contos, novelas, poemas, esLátuas e tetasmagníficas seu valor e comportamento social prendendoa atenção dos estudiosos sempre ávidos de novos conheci-mentos dos usos e costumes dos povos em tôdas as évo-cas. Dior, o poeta da moda parisiense, não poderia àei-xar de imprimir em suas criações, sempre revolucionáriasmas sempre vitoriosas, alguma coisa de extraordinária
para encerrar as realizações de 1955. Nas páginas da his-torta do legendário Oriente, buscou inspiração para suanova tinha "Y" que em recente desfile em Paris e em NovaYork deixou em suspenso a respiração das elegantes que aaaamaram com entusiasmo Absolutamente ______ n_típicos trajes Orientais a linha "Y" de Dior traz para os
feéricos sãões do Ocidente a graça, simplicidade e levezadas chinesas s japonesas. Em tecidos tipicamente orientaiscom seus arabexos, florões e coloridos suaves e repousan-tes, de bom gosto excepcional, Dior confeccionou modeios
que podemos resumir em fourrure de um só colorido decorte reto, com abertura de um lado para facilitar o mo-

IP A SILVA
vimento dos passos, sobre a qual túnica longa até aos jóó-lhos em seda de original estamparia desperta atenções tfaplausos. Nisso ressume-se a linha "Y" de Dior fadada aómais completo triunfo. Temos quase certeza de que dentroem breve não faltará nos guarda-roupas femininos, prin-ctpaimente das que acompanham a modia com especia. de-dicação, um modelo linha "Y" de Dior, isto é, um vestidotipicamente oriental. Podemos afirmar que a mulher ele-gante, aquela que mantém o charme aU mesmo entre asparedes de seu lar, não dispensará um desses modelos queiembram os pijamas japoneses ou chineses com os quaismuitas recebem amigas para um lunch ou chá servidos emsa a tipicamente decorada à oriental que nos immvcrta
^Li^'^LJ^J^á^-^-^bulmr-ijfmhlè^Co^ essa-«re^rSsaõ-vrtótian Dior de novo movimenta o panorama damoda até agora plácido e silencioso mantendo em voga erespeitando as criações de Fath com sua sobriediãe e ele-Qãncla de Pierre Balmain com sua tradicional "Jolu Ma-aarne , de Givanchy com seus costumes graciosos e juvenis,porém sem grande expressão de beleza, enquanto Dessescontinua com seus drapeados, chapeados, apanhados emvariações confeccionadas em gaze e musselina, seda pura,

Zi^-L.0^?** *? sed?- Entretanto Baanciaga Ude-
ZZfZ.iJi0"1*. *££# de~er^ atenção de críticos com luas
Z^lmm^m ^ gôsto- ^opcionalmente estravagante mas
fà^^t^J^.^"1*1 N*o se pode9di£r™
^^£a-í!níta *5 in*PÍrMo nisto ou naqufío, podemosdizer que nos traz à mente pintores futuristas com seus
ÍSSSSSl «<?«•?*» que lembra algo IndefinidTou mei^rexpressando, alguma coisa fora da órbita terrestre

MOm e ELEGaíOA

Mi

^^Ê^^^^^^^^^^^^tmmmmmmfí_^__*_t*srv'.--- ' Y-1-'- - ¦. ¦*^i^ir&rí_7}^^__j__f*SrW»,¦»«¦¦.•. •+-«K,,-.|^".r;,;, 'mxj____$_tâl&Am&!fâffi

** V&\

__f ^fl I
_________ m—ter-' ' ¦***' 

fl

R - ... "J I

BilSflfl K_W_ _^y»\\IP?- ••* r ¦ -t\*ÇW**m_\ _\_T****3__^I*^~ ^fl_*-'\_K-'.'.'aí.sa8_S___l hm^""-^ p_______________________^___H

L_____^_________BP^S^s?'!!,*:^"' ^^^^B^_________B
l_H____9 S__3'í2f'"*' '""Mm ^^Bi___H

YrL\ íP^^ •"< ^!fl
P ¦*!« H|pÉ_^,\_V.;,.t-.*^^*-- ^J

í S_ JmWmÍWm
1 má ¦**¦ jjà W/ü

r ^_n____E-8____r ^^mmr —W_* _^_h-,:^-^t^rjft fl '¦ __ú' ______rí^iw_5

[^_\_\\\*****i' (j^yftfn'
flfl^^B ______! __P^ ''_mt/r' _>-____E 1

i ¦ *^^^______^^*"^5____WÈ^_f^_t"í '-____b'1 •""'¦'' **_• n -'iH_\ ^^_i *W w»:> ' ^*m»

_-:-Y' fl ¦< **mA_m_*< _»_
mtiiÈl I >M __M>

h_\

____________ fllHI i 9i V v ü

r 
^^^^^^_^:^_m_m<¦:-'¦^^^^

V^mSmWmmWmmkmWb"- _. mmWkW^^^^^^^^^Êm
¦ •» "i- -MB' ¦)-?^.,',-:'«____SsÉ_i'!'!'<'' .. - . 1

p • Y'-:*?* v y-Yfl • WY!-JY; •¦ ;..¦/•.;,: YvY^Y;.ív:^j

^ '*'""" ''''mSHR' YY?Bitfl
_P_S"'>_rai !

.¦•¦¦¦•¦; ,....;¦:¦;¦.:. -, \**f*\*^mm*m\\mmW ^-f-PHID MU l^fl-P JlB_CFiai---L MWTIZ 1

^^íi-^fi'*'*!* ílVt>?*^^iVfff23V

_____%$%& m-fl___-_l®|,er '"__!____.' 'fl
__H?\*'_íS_tT'r'.'¦••¦"•* \"'-HS ';*.? ;ia*__iia¦. ¦ __i__¦»__£?_!->->•'¦.-. \-.I ___P.- . y-•_!_£___¦ _¦£_.* ______! is,-*'^ _»' ^.i.kvj_g __._¦ I_1 _uÍl:it»l_':Y . ^UCflU_J__lig#i'.-> ^w fly .aa

].___! • __ jfifty-tf-T**1 ___L_^____I '
l__BB_n_.r'-'/ 

^^H_______l _____^BR

__É_rl __P

i: y> mi. B^*___?*H_^3 IBHEi^^M ___________ : ' -!^-j;-^^; . •'¦•aB Hlr^'iiiii-A ffS*^^-^_E?^MBB^feM^||Éj|BB™ IwBuj

l»'*i'._rirí_- Jb IB''^'w'CTW ~t WMir^^-^SW''¦ '¦ '•"¦^¦'" '-^f'"'- 
_^j_^_M_r'-- 2fe_5**fl| *%__!

¦ ~*> R_L-t___w.>*^ y !______ ííC.tVIl . \ • ¦ If - - " iikiw-iiii-^_____hhhi^^H-H BBVBMB ___L^_____^flH .!r£yn iS * : n______B_^__l^_________fll___f .-*¦*«
[_____________. '___!______** li IÍt_ií^^**^^fes^^___^_llfeàí^rÉs_____Bim__¦ H'' * '41 B__l B__l'll''''y:'Wnm\ m\" mmWWÊmimmWr91^ '

~ «¦ í u*>&__rr, __¦' 'i IB HSÜ___7 _^_n^L—l1Sm^_Ji\^**^^^__}^_m_____«¦_______________)f3^__M_l _aè_________i'T_____i _.' "^SB. HP_e* ____oi_________k___l___i __H
í SH'FmT ___B_nt ____H_____ _P__i Bf
\ 

* *** *^ ¦ ^H^^^^BF' Jü ü§9- '

JLEMBRJJJO-
DE xygviLLA

AyR.UR.GIA
EXTRATO -LOÇÃO • ÁGUA DE COLÔN IA

m*.
>Y íi*.

Vf^«

ít-vi 5- - "

Y-1

rúSí*
i

M___c___JI' ¦___¦
fl i__y_3

JÊkm
3S

'¦iV

.a >

!%_!.

rc:&

rf
Elegante con-
junto em bro-
cado numa fe-
liz inspiração

:Y" Y"-' orientol, mo-
. _. _' _ dê I o Canadá

Veludo de lê-
da numa feliz

i n j p iração.
Amplo decore
e mangas fô-
fas, a novida-
de do mo-

mento

#¦ 
' 
f

"Í-*-

-" *¦ *

SJSü^l

¦ KÍ^Éí %Ll 1 Es . .;3$M feesv'í^^*l*lBB I fl
_ ¦^7&^JmW^ "¦'^.iHT.rS*.: tvJ________H ¦ 'VÍâfT**'". .í- f^'1'•^TO-^-^ic^íSrVv ^ .'-PF^ _______________________________J__Fy*"***> "JE 

^^^^^^^^^™fl"íifl^flW^^flflflflflflfll 
___H

fl '.,.,.*,¦ &^.*'"#1*^9.*"**m ^ *»?-^P^ç5^i*^ffi«s .1 . ¦gf_g iS^Btaí^^üiY_^»3^^ff*;??flflHl fl»iiir_ifrTirii^_]__H___fl^_nK-S____EEU -'.',:^| ¦£;"¦.¦ ^.ilVn, *v* fl _B '^fl» 
"''"^^ÍSfll 

í flflflfl
¦ B)Y;;:i?í8k.'*:*___ __r^J j9 fe«n-^_______i I

B__^ 

_______! I I
ü^;-' !____¦__¦ 'S** • V'mm_I ¦

__m____B t-íívíi'-:'1- B ¦¦ ¦ yH ¦ ¦-' ¦ ^.^9hJ_I flfl_B ¦- H '.58 i "^6_i m
¦fl flflStS^^V .flfl flfl ;iií ¦ ^|

B^^-.-^Í^^B flfl flB^__B I ^__l
i-^ajflfl ¦lWr®i:*v'' '¦¦ ¦¦ ! T____P^fl P^ji fl flflflM flflflfll
_____________¦¦ t'"-*'- - I __¦ ^_B !^l__Jf*-___!*/____B _____! flu I ___l

HHl9J_I flKJ_______"^______________*! ___________ fl_flflHHHHBBi i___________iflfl HB> _____! ____kfl-__J____l ____L'flH ^^^B^B
_____! ________^ __V______l___________i BBBPB

___mV^_H ____r_____i ____É_W'___________! flflflflilpflPfl flf_B ___^____Bfl I H

I ftfl I m%
l^__i_____-W_________^flflJ^T_Wflflfl9WBMflflflflMH«-_8_ t'_________¦flBflPfl ^|

iTiQ _ Jri _____r7T_™i?^r_T^™ní^^__B ¦ fl___l

MJM^MM__B______—___w_____M____n___n_____-iiiiii mi Jraü

i ¦ .¦*{.:
ÜEHh

0_B__

•¦.••'.-. .¦..¦¦••.'-¦'¦ .-¦ •'¦'. -¦•....-.-.... .¦ ;¦¦¦:'- ¦..":. -.¦..' KS^r»''Y' K2

" apt*&n i

,£.. MODAS
OPACABANA. 960-A Em frente ao Edl. rio CINE ROXY

wÈÈÊ 1^ É SIS S ÍI^ •";--';y¦•¦:-l-'. *
..)......_..' p __n_si»

S-i yyYyy..!

~*wi____BB_m\mm~\
*~~'' ' .^^m^______________TTTwCir^-"irirjJi.--'--:- -r¦.—: i..l i.'' •': i' : .,' .~n-r.awj.iji*** > 5'¦_.jTTT ?.,_.*."!.'¦,'_]T-__ •^;Y4;a>:vi^^üJY"--^^-^^

¦
i,__„_c__K-_~..~-""- •-»* ^ T,r,'a.- _

'' "¦ '^'': .-:. ¦¦:Yfe.ift'tf1^; ¦'.."v.'l">Ya



_ ___ _______________________________________________________________________

- ^_fl E__3_____É !____. W';^- ¦ "^""«1 H
*TJ^ ________4_É_-?"^^' -"-*". »yi_rt_?'^" -^^^^^9

COH/iítTÔA/O 7>//CO£Ó?/CO
•!._.% Í-ÍSSI*' d»,Sle*to*» ». Bln-W « ap»esen*sd. eoia o obje-
^.-«SSSrf "" íí^*? • "»»"«el«MW problesnas do espirito ha.muno Cart». para: Dr. W. Bltuld, nu BteCfeuelo, IM — SDÍQUA*""¦¦ _mo.

Um tratamento psíquico far desaparecer, um a um, todos
os ointomao angustiantes...

FENÔMENOS
PSÍQUICOS DO

INCONSCIENTE
SE 

a policia proíbe dctermi-
nado partido político, porconsiderar lua existência

perigosa para o Estado, e se dis-solve suas formações, desartl-cuia sua organização e o decla-ra «rom da lei», este partido po-lltlro deixa de existir legalmen-
te. Mas, nem por Isto deixa sua
continuidade. Torna-se ilegal,
subterrâneo, usa determinado
disfarce, toma outro nome, tingenfio ser político, e usa mll e uma

urumanhas para Iludir as auto-
rldades a respeito de sua atlvi-
dade. O leigo pensa que o res-
pcetlvo partido nfio existe mais;
contudo, o chefe de polida é de
outra oplnlfio. E se de repente
organiza uma associação apa-
rcntemente Inofensiva e lnocen-
te que afirma ter como única
finalidade a promocfio de Idéias
acerca da paz mundial, ou a dl-
vulgacfto de um meio cultural, os
respectivos departamentos logo
desconfiam serem essas novas
organizações, formas camufla-
das, disfarçadas e mascaradas
do antigo partido proibido. An-
tes lega), agora Ilegal, continua
da mesma forma. só que na sua
neva fase desapareceu da super-
flcle, dando assim ao leigo a

VOCÊ PODE GÍNHuR MWS DINHEIRO
Iproveife suas horas vagas!
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Faça como eu!
Ganho 3 mil cru-
zeiros por môs,
vendendo jóias
de fantasia nas
horas vagas.
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É isto mesmo! É
muito fácil ganhar
dinheiro venden-
do jóias de fanta-
sia. Não é preci-
so ter experiên-
cia alguma. ,

Faça como mais do 1.000 pessoas em lodo o
Brasil: funcionários, costureiros, professoras,
comerciantes, militares, cabelereiras, donas de
casa, industriários, comerciários, que jà estão
vendendo jóias de fantasia sem prejudicar
suas ocupações.

Hós lhe ensinaremos como ganhar
dinheiro negociando

Visiie-nos ou recorte este cupon e envie" »lu,uu em selos. Remeteremos um livro
explicativo.

16
Nome.
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Rua

Cidade

Estado

P. KELLEMEN
COMERCIO EJNDUSTRIfl S. fl.
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jparéncla, embora falsa,-de terdeixado de existir.
Temos aqui um perfeito para-telo com os fenômenos psíquicosbanidos ao «Inconsciente--.
Um submarino, atacado poram destróier inimigo, afunda e

desaparece da superfície do mar.
Kol atingido pelas granadas- e
destruído, ou apenas mergulhou-'
deliberadamente? O leigo, depois
de uma observação de algumas
boras, diria que fot mesmo ani-
quitado, e que o navio desapu-
recido deixou de existir. Os tee-
nicos, porém, os oficiais do des-
troler, por exemplo, logo reco-
nhecem que o submarino conti-
nua vivo. Reconhecem isso peloruído daa maquinas captado poraparelhos muito sensíveis e poroutros sinais só acessíveis ao
e.-pectallsla.

Assim con» o partidário de-
ciarado ilegal apenas clandestl-
namente corta tios de telefone
e comete Mda espécie de atos
de sabotagem, nem aparecer
iiDcrtamtnte na rua, traoaihan-
do no subterrâneo; assim como
u submarino, embora desapare-
vido na superfície do mar e In-
visível a qualquer observador
superficial, pode ser localizado
pelo ruído de suas máquinas, o
impulso oe alegria, manifestado
Pcia moca pela morte de sua
irm* .vide artigo «Manifesta-
cões do inconsciente na Pslca-
iijiuse»), enamorada pelo própriocunhado, marido da lalcciuu, per-feuamente consciente da llegaii-
nade de tal amor, viu-se Incon-
unente sob a reacao de sausfa-
cão. de um falso Júbilo, irai-
coclro, de alivio nefasto.

Seu estado em seguida, tornou-
se puramente psíquico, esque-
cenuo o juduo manifestado, per-maneceu reprimiao. eom sinto-
mas de histeria, cneganuo a tal
ponto de náo poder mais andar,
paralisada, e às vezes u.ci__n___ ue
engolir cousa alguma.

O Impulso inicial, manifesta-
do peia jovem, e logo lançado
fora de sua alma. tendo auto,
por assim dizer, declarado «ile-
gal», lugiu paia o suuuüi-imeo,
«submergiu» e jazendo no fundo
ua sua personalidade começa a
Oeseavolver uma inu_o_a aavl-
uade ue sabotagem, i-mnr__i «pa-ra Limas sintomas alarmantes
ue pwiHiisia, ae melancolia, tle
falta de manada. *.n„.nu.m ta-
ses que, por náo utn.m nenkuma
causa iisica, isto e, nao ____ej_i
ocaslonauaa por Benauina ie~ai»
orgânica, se chamam «sintomas
de oistena» também, «Neuroses
ou fenômenos psíquicos do ln-
consciente».

Até na pouco tempo, médicos
e leigos costumavam considerar
com certo eesprézo ial_. fenome-
nos equipaianuo-os. mais ou me-
nos, a nuinuea caçoes Oe simula-
cao, a tentativas de enganar eDu.lar o próximo.

«Cumu e possível, que uma
pessoa uo repente nao possa ino-
vimenuu- o uraco. se nao houve
lesão uu> mnsfiilns. nci-vos uu
ossos T» Argumentavam os mé-
dkoo aiaua: «Se a radiografia
nio acusa _t^»_H_rr__i mttatitea&o
orgânica, coma se pode explicar
que um moco, até ontem em ex-
celente estado de saúde, hoje co-
meca a mancar e náo queiramais andar direito?!»

Com o advento da PstcomSü-
se, tais fenômenos, até entto in-
compreensíveis, olhado» com
suspeita e quase sempre tncuri-
veis, tornaram-se inteleg_n_i*,
claros e cur A veis. Um balamcn-
to psíquico faz desaparecer um
a um, todos esses sintomas an-

—SBStíS^teS-e o paciente volta a
ficar k*o e salvo.

A esfera Calma, onde conti-
Unuam os Impulsos «reprimi-
dos» sabotando a vida do lndl-
vlduo, chama-se «Inconsciente»,
uma vez que a pessoa n&o temconsciência de sua existência, ia-to é, nio pode controlá-la e in-fluencia-la pelos meios comuns.
A psicanálise mostrou que a ati-
yldade «sabotadora» do incons-
ciente assume proporções real-
mente gigantesca durante o sO-
no do Indivíduo, período na vida
diária Je todos nós em que oConsciente th» desligado, lnatl-vo. E- uma sltuacio como se apolicia (para voltarmos ao
exemplo do partido Ilegal) ti-
vesse se retirado, exausta e can-soda, deixando aos adversários
O campo, pelo menos por certotempo. Claro que em tala dr-punstanclaa de Intervalos de.completa ausência de vigilância
das fOrcas «legais», as Ilegais

nâo perdem tempo.
Aumentam de um modo assus-

tador Os atentados, os atos desabotagem, pilhagens e vlolOn-
cias e o movimento subterrâneo
torna-se t&o aberto e manifes-to que em nada é inferior s>acfto das unidades legais...

Assim, temos uma aemonsfa-
c&o teórica acerca dos renome-
nos psíquicos do inconsciente.

Maria Helena — Klo de Ja-neiro — P.: «Que devo fazer?...
Como reagir ,ontra tudo isto
que me assalta?...»

R.t — Notei na leitura da Suacarta, uma falta dé segurança
nas próprias resoluções e atlvi-dades.

Nio está mais em idade decriar no temor das emoções asua personalidade, pois o «ego»continua ainda inerte, aconsc-
lho-a a lutar para emancipá-lo.
Procure anall.ar com ncutrali-dade seus problemas, de s&consciência; execute Isso «pràtl-comento. Já náo é tempo dedeixar satisfações aos egocêntrl-cos personagens que ladeiamcom interesse... Pense bem!Com ponderaçüo e senso, acon-selho-a a ler do dr. Frltz KUn-ke) e Ruth Gardner «What do
you advlse?» — traduzido parao espanhol no titulo «El ConseloPsicológico», de K. Lewin (au-tor de várias obras de proble-mas sociais).

CONSULTÓRIO
m BELEZA
TOda correspondência deve ae»endereçada á Léa Silva — Beda-

fi? d" aroGRA. rna IUachuelo,
f. — infelizmente possuo so-brancelhas talas e claras. Quafaser para consegui-las espessase escuros. — Diana, Klo Oraadedo 8«I; Maria K. Concel.fio, M-

5^"- Sio Paulo; Maria de tonr-dea Silva, Belo HorUonte (Ml-MM|/a

_ — Os superemos merecemcuidados espadais que consislemcm mantê-los limpos, escovadose brilhantes. Mulheres zelosasue sua beleza n&o negligenciam
esses simples cuidados. A escO-va (há uma escovlnha especialdeve ser passada, delicadamentetanto na parte externa como na
parte interna das sobrancelhas.Em certas pessoas os superclllosapresentam falhas, películas e,âs vezes, ressecados. Convém
passar, nesses casos, um poucode óleo de riclno Inodoro. Paratorna-los mais escuros e espes-sos Dr. Renato Khel aconselha:
AJeoolato de Floravante .. a/a
Álcool canforado _H) gTintura de quina  5 g
Passar com um pedaço de algo-dão, frlcclonando, cuidadosa-
mente, os superemos. Experl-mentem e nos escrevam contan-do os resultados.

P. — Cientes de quo nesse»
iprobleman D„0 dlfieels de «sr«raolvldoo, mas na esperança desolueioná-los com indicações for.oiccldno pelo utillsslmo Consulto-rio de Beleza de SDÍGBA, a êlerecorremos certas de que obtere-«noa angestOes preciosas, como
por exemplo a melhor maneirade desenvolver os músculos das
pernas tornando-as, dessa ma-neira, mais grossas — Moreni-nha Pálida, Pamiba do Sul; Trls-
tonbn de Pouso Alegre; Esperan-
çosa^ de Santos; JUcia Meneses.-áa-SsriraâsF-íBanuT); rrisionha
de Santos; Matrlamat Barros SU-va. Beclfe.

R. — Pernas bem torneadas,
rollças, dc pele Usa e perfeitasào índices de beleza. Para de-senvotver os músculos das per-nas existem vários exercidoseficazes como por exemplo: Posl-
cao Inicial — M5os na cintura,
pernas separadas. Levantar aperna direita o mais possível.Abaixa-la e, em seguida levan-
tar a esquerda. Continuar cexercício alternando o movlmen-to, quantas vezes puder, a»;Em pé, corpo direito, mftos nos
quadris, ombros para trás, pésquase unidos, mas paralelos, Is-to ê. sem as pontas viradas parafora. Elevar o corpo nas pontasdos pés o mais possível. Abai-xar o maio possível, mantendoos joelhos separados, sem pen-der o tronco para a frente. Re-petlr quantas vezes ouder. 3»)

Continua na pág. 14
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Ima linda senhora, visita o II
Solflo dos Decoradores e Anti-
qnárlos, ao Copacabana Palaee-

Botei
Realizar-se-á brevemente,' em

Posse - 5» Distrito de Petrópo-
lis. - a homenagem que os ve-ranlstas pretendem prestar aosr. Oswaldo Pcrllngelro, dando
o nome de «Avenida Perllngel-
ro» a um dos melhores pontosdaquêje município.

Tetra de Teffé acaba de pu-blicar o. seu novo livro «Morrer
para renascer».
A O diretor do Instituto Inter-
Americano de Proteção à Iníftn-
da, professor Roberto Berro, seencontra no Rio.

No Município de Colatlna,
£sp. Santo, realizou-se a inau-
guraçfio da «Escola de Aper-
fetcoamento de Professoras Ru-rais», a primeira, na Airférica doSUL

O Clube de Poesia de Cam-
pos, vai promover um «Sal&o de
Poesia».

Realizou-se, na residência do
casal Pedro Calmon um almOco
tipicamente brasileiro, entrecor-
tado de canções regionais.
ijc Fundou uma editora em S&o
Paulo, o escritor Edgard cava-
lhelro.
íj. O professor Celso Kelly. In-
tegrando o curso de «Estudos
Brasileiros», realizou várias con-
ferências sObre arte brasileira,
na Casa do Estudante.
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YemeniUs de. Sana. nu ablaçõe» do «Id B Ratar, CB nutigtaciatenaf

¥Wâa/t,a fetra ondeviverjaefantástico
. af^íSí *."? dos Palsesmals•• _ir inacessíveis do mundo. E
U_»__. *?lnb*m un> do» mais an-««os: é a terra daquele Oriente
*__££_ onde 08.rel» eram en-acusados e as rainhas do__ui__.
ter IA reinado a rainha de Sa?
_iiádm,____?or*íe WoMUTe m-
____,« jLT°,2a..do «Cântico dosCtaHcos». Assim, o Yemen con.
aníia__f-Tl!2.de ,enaM- estaido
rrtacâo aos demais países 4rí

dn°_»_?cl,A*' °" Kovernadores
Sfr,_5Ü°' **?!* temendo cons-piraoOej, manfem um ambientede Idade Média. Esu é a S"£ íjotada por Atocd IhSSflue recusa aW as portaT dê
*5*n,ao *?' eatrangelnas tod,^
SS" í £refere a P°breza ««o Es-
« Ít._fL Í*IU.S» conseguida coma extração do petróleo.
„9 PW° yemenlte. um dos maisresignados que existem conu-nua a morrer dizimado pelas eni-
SS_f" * fflft "¦» *tencto h5s-pltalar e medicamentos, enquan-
. K^t iSbrevlventes, olviaando
!í...„»mW^,a¦• entregam-se ao«quau — espécie de hasehlscke
rãlso16 

°* raMm entrever ° P»-

_ ÍSS; I5!5v 8en2° k"* d" MU«Uma Noites, é apenas conhe-
Jido pelos árabes, {«totem 1_£wis e multo menos hospitais,mas tem um Ministro da Saúdee tres médicos ao todo... Sendomembro da OJ..U. n&o possui re-•K^a.tMtea diplomáticos, cons-otulcáo. Parlamento ou «uai-quer tribunal. •
AlS^ÍLSS Taer' ? P1**4Anmea governa seu pais enter-mo no palácio-íortoleza de Sala•empre a temer algum compiot
Sm MS8J»lB»to. Sexagenária énm grande apreciador do soroBogomoletz que lhe é presente!.
2?_ twa,meíí__ P*10 «overno so-«ético; em virtude do qual con-serva um físico lovem, apesarde enrugado e de barbas tintas.A mulher Yemenlta continua
yeiada, sem aprender a lêr e es-
Tufi _?*?_?* «» *«e anose ]á e considerada velha aos?inte e ctneo, o que é uma pena,^oS^Sna__r.U,Kl0p0r-

No Yemen Ignoram-se as esta-tísUcas. A população varia en-tre dois a quatro milhões Sa-»aa-ft capital, possui entre trin-
Ja mu a cinqüenta mU habltan-tes e Taer, cidade do Pachá. con-ta de quinze a vinte e cinco al-mas."

Do modernismo e do conlArtodos «infiéis» o yeuenlta adotoua eletricidade, o telégrafo semfio e as bicicletas. E' proibidor> cinema, o fonógrafo e as be-bidas alcoolizadas. O luxo dei-xa-o Indiferente; continua um¦ ser primitivo e simples, apenasinspirado pelas cores: suas ves-tes sáo verdadeiros arco-íris.Quanto ao porte éle se asseme-lha aos seus Irmãos árabes: por-te mediano, rosto ovalado, cye-mini» — espécie de turbante —
•Obre a cabeça raspada, punhala esquerda para as classes mé-dias e & direita, para os nobrest descendentes do Profeta.

Em Taez, a paisagem é Intel-ramente oriental; descansa aos
pés de uma montanha pardacen-ta cDjebl ei Sabr» — a mon-tanha da «Paciência», onde comu-mente marca 50 graus & sombra,"•nom em aea redor exista um
paralco de - verdura dominado
pelas palmeiras.
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KATMOND LOIR (A.P.P.JJá em Mar*.b, o ambiente é bi-Mico. Trata-se de uma vila be-dulna, em pleno deserto què vi-ve em razáo das ruínas: o tem-pio da rainha Sabá Balkls. AUresidem os «djlns» — or homensazuis — pertencentes a tribos
guerreiras, que vigiam constan-
temente o palácio. Sempre ves-
tidos de azul, devotam ódio san-
gulnário aos estrangeiros quetentam profanar o recinto sa-
grado da Rainha, files caml-
nham,'a noite, lantando salmos

^^^F*W1Wmmmm^^mmmmm^^mM£BswWyiWtuIIW^

Qo «Aflkaris» da armada yemenita W WZW. l__3rM

de Uma tristeza infinita queevoca a reslgnac&o e a molan-colia da terra deserta, outroraun» reino verdejante, domínio deSabá Balkls, a mfle ,los reis...O Yemen, um dos Últimos re-fugios da poesia oriental, ofere-cc contrastantes cenários: des-de a mulher andrajosa, pestUen-ta. os ladrões agrllhoados, os«askarla» descalços, atinados develhos íusls, aquela orgia ue cô-res do por do sol, á hora daprece, ao brilho ofuscame dos

palácios, em cujos Jardins fio-
rescem os mais perfumados'era-vos...

Afinal quando ésse ancl&o e
rebelde pais abrirá suas janelas
para o mundo ocidental?
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NHO QUEIRA SER UM VELHO...
Use JU VI GOL D e goze todas as alegriasda juventude. J U VI G O L D - rejuvenesce o«Turgor Vitae» proporcionando a recuperação

das funções orgânicas. Nas farmácias ou CaixaPostal. 4306 —Rio

Kulnas do templo da rainha, de Sabá Mareb
Um pdtóo em Sanaiy, cujas janelas sio decoradas com ara-oescos tao delicados e alvos que se diriam de rendas
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EM 11MESES
(moDURezo)

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA^
PARA MAIOR ESCLARECIMENTO

PREENCHA 0 COUPON ABAIXO

INSTITUTO DE CULTURA TÉCNICA E GINASIAL
CAIXA POSTAL 6583 - SÃO PAULO

INOME
I rua *.!.!.'!!!!.....!..

JBAIRRO C. POSTAL
g^gCIDADE.....' ESTADO '..

(mahoeCr»2/)0eh sãos para as o_sp_s/_.)-S.I. .v-é3i:.

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA
ASSEGURE SEU FUTURO. .,'Estude agora em sua casa a fascinante

profissão de ] relojoeiro através do nosso
moderníssimo método de " ~

ensino! Não perca tempo,
Ganhe mais dinheiro/

GRÁTIS!
INSTITUTO TÉCNICO CULTURAL

SÀO PAULOCAIXA POSTAI, 7«
Sr. Dirttar

".¦ço tmnm-ma .-^., -.-.,..__™.^.. .....
amo 6a EÜO)Oa30 por cofraipoadcucio.

11
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Cada dia do ano tem 330 horas! > i

Você vive 24 horas por dia, mas a Real-
Aerovias vive, diariamente^ 330 horas de vôo!
Diariamente, mais de 4.000 passageiros são
transportados pela Real-Aerovias, através de
60.480 quilômetros de linhas aéreas que ser-
vem mais do 100 cidades no Brasil e no
estrangeiro Bastam esses números.

Vá
Ao viajar pela Real-Aerovias,
lembre-se de que uma organiza-
ção de 5.000 homens experien-

tes, em terra e no ar, zela pelo seu
bem-estar e pelo seu conforto

Basta recordar que a Real-Aerovias trans-
porta mais pessoas por ano que qualquer ou-
tra companhia de aviação em toda a América
do Sul, para sentir que você está com a ex-
periência de milhares e milhares de passa-
geiros, ao confiar na Real-Aerovias! Prefira
sempre a Real-Aerovias... e boa viagem !

e volte pela "Frota da boa viagem"

f '•' i^^l^^^^ _^^S^_____^^__________^^^^^^^____^^____\:'X:'^'-y: 1
__________W j^__^_\\\\\\\\\\\r ^__W__\r ^^^ Jr ^Mk  ^m ^Ê ^r"-/*^. .-*¦• ->•¦•,*•_—_..'•
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A maior empresa de transportes aéreos da América Latina.
Rio: Av Rio Branco, 277 - loja G - Tel 32-4300São Paulo: R. Cons. Crispimancí 375 - Tel." 35-815?

**
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JORNAL DE BRASÍLIA
FUNDAÇÃO COIMBRA BUENO PELA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Ano ít . N» 65 - Avenleta Anhan»ruer« n» ü -'~ÃJ^ST^&de Oo»»-
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O Central Polly Coelho a caminho du das montanhas calcáreas no Planalto Goiano -

R preparação da mUDfínÇfl da CRPITRL
E 

multo Interessante poder-moi observar a opinião doGeneral Djalma Polly Coe-ino, quanto aoi cuidado* concer-nentes * lei de preparação datransferencia da Capital da" Re-pública para o Planalto Centra)Em aeu magnífico trabalho«Façamos a mudança da Capl-tal, mas façamo-la bem feita»disse o 2» Presidente da SegundaComissão de Localização da Ca-pitai o seguinte:
tConvlrá multo que a lei depreparação da mudança seja exe-cutada sob as vistas de toda aNação, sujeita a todas as eapé-cies de fiscalização que teremnecessárias. O Distrito Federaluma vez Instalado sob um Go-vêrno provisório, poderá e deve-rá ser visitado por todos quan-tos desejem faze-lo, o que serágrandemente facilitado pela redeelo estradas de rodagem e pelasUnhas de navegação aérea Já emfranca utilização».

Para Isso técnicos de reconhe-cldo valor, como manda a Cons-tttulcao, em diversas épocas, Jáse manifestaram a respeito, apósos estudos aprimorados feitos«In loco».
Para que essa mudança sejaefetuada com a mais perfeitatécnica, acrescentou o GeneralPolly Coelho:
«A pressa nao deve existir; ascriticas e as retificações devemser sempre levadas em conta pe-Ias autoridades. Assim somente

poderemos evitar qualquer erroessencial de preparação, do quala Nação venha a se arrependerfuturamente.
Mais adiante afirma:
«Ninguém pode pretender quea Mudança da capitai seja umaoperação Isente de dificuldades,e multas. Mas elas nio serftoInvencíveis, se houver técnica,método e vontade de vencer.
A técnica empregada em pri-melro lugar para uma perfeitapreparação da Mudança da Ca-pitai será a desapropriação.>
Neste Intuito é que vem o se-nador Coimbra Bueno, que éuma das maiores autoridades noassunto, debatendo-se continua-mente no Senado, para que asprovidencias nesse sentido sejamtomadas quanto antes pelas au-torldades competentes, a fim deque a Nova Capitei Federal sejaplanejada nos mais perfeitosmoldes, em que compensem os

ÍScWfíc?'. Pen°MS * ChelM de
E* por isso que o senador Cotm-bra Bueno, em seus reiteradosdiscursos, nfio oe cansa de Insls-tlr sobre o cuidado que se deve

nutS)fmplLpreParac&0 ««o* NotoDistrito Federal, mostrando sem-
£EL*S"°Í *Jue «««trem no es-tudo disse importante problemaO povo brasileiro Já pode no-ter que a mudança da Capita»deve abranger o planejamentoperfeito para a instalação da íu-tura Capital, porque a Nacio
S*?híi*».veJa Prejudicada com umtrabalho Já realizado por técni-cos e especialistas eméritos.E por Isso que nesse traba-lho, a que nos entregamos háanos vimos observando no mo-mento certa curiosidade pelotempo, em que se processará aconstrução da Nova Capitei^As reportagens, que temosapresentado aos leitores diste

11 o 17/11/1955

Escrevo DAISY PORTO
Jornal, vim corresponaenao acuriosidade do povo brasileiro,
em lugar de Informações dessadecantada mudança, que há maisde cinqüenta anos vem sendodiscutida, numa lute até agoranfto vitoriosa. Justamente pelasinterrupções, causadas pelo lndl-ferentlsmo dos que podem daresta vitória ao Brasil.

Os brasileiros precisam acocen-
panhar o desenvolvimento quevem tendo essa idéia. Precisamsaber da marcha dessa realiza-
Cfto, dos estudos que ora se pro-cessam pela Terceira Comissãode Locailzacfto da Mudança daNova Capitei.

Apelamos mesmo para que oSr. Presidente da atual Comis-
sfto constata muna exposição pú-. blica dos trabalhos da Empresa
Americana que os executou comrelação aos cinco sítios seleclo-nados para a escolha definitivade om deles, destinado ao NovoDistrito Federal.

«Cabe ao povo brasileiro pre-
parar-se para a «mudança da Ca-
pitai do Pais. Mas, segundo um
plano para este realização; um
planejamento com oa pontos es-
pectals, — como se referiu o Ge-neral Polly Coelho:

1» — precisamos de executar,na parte referente ao Brasil-
Central, o Plano Rodoviário, jáelaborado e aprovado, antes do
que a mudança da Capital seráobra multo difícil e morosa;

3* — precisamos de. colonizar
o Planalto, com colonos estran-
gelros, de preferência Italianos,"
alem&es, austríacos e holande-

3» —.antes de colonizar o Pia-
nalto, porém, precisamos de do-
tar algumas de suas cidades
atuais, como Corumbá, Planam-
na, Formosa, Cerca, Jaraguá, Pi-renãpoles. além de outras, deInstalação hidroelétricas modêr-nas, embora nfto de grande po-téncla, ou mesmo termoelétrlcas.
capazes de permitir a fixacfto
nelas, ou em suas imediações, deuma populacfto inicial, em condi-
cões de alcançar rápida prospe-ridade, por melo da agricultura,
da silvlcultura e da pecuária,três coisas que podem ter um
grande desenvolvimento no Pia-nalto;

4» — Finalmente precisamosde florestar intensamente o Pia-
nalto, utilizando para isso a
própria populacfto inicial, crian-
do assim uma forte base bloló-
glea para a civilização que de-sejamos implantar na região daNova Capitei.»

E assim esclarecidos, unidos,
os brasileiros concretizarão
grande movimento com o lema,
âue 

nos foi deixado pelo mulo
o livro do General Polly Coelho

a respeito cMtae problema da
preparação de mudança da Capl-
tal: «Façamos a mudança da Ca-
pitei, mas facamo-la bem feita».

A valorlcaçao nos terrenos
«to Brasília será ao do .Go-
virão; asas a valorização d»
reato «lo Brasil, decorrente
•to Braallte, será de todos os
brasileiros.

REUMATISMO! DORES MS JUNTAS!
paforrnonte, agudo ou crônico, ciático., agudo „„ «»..,hWf ««nco,lumbogo, obtém-se ótimos resultados"itttti p pwr úvrxmiw 6 mmwirúo «wrttfgrc»»-

ANTI-REUMATICO VIBTUS'ethidade
nc seu

com o legitimo Relógio Cuco
KEMtOLSODESPACHO PEIO „

rido manda dinheiro! Pogus ira
quando receber a or

sim Agência Postal,

995 - Vinoio c iiny„imo rata»
fllo "CUCO", Itglllma, am modairo da
Ul, lindamente ornamentado ã mão,
artíitico dtienho, excelenler móauina,"batendo horai e, melai horai j-aa..anunciá-lo,, o CUCO abri o bico a oca-
no ai aiinhai. Dimtniãot 49x41 cot*.
Modçlo extremamente original. Detpa-
cho MAU COMUM - Cel 1.690,00.

 âao««.l«»MHfaaaoSaJo>aiaaaa>*B«Mlaiaa«Ji ,
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"CUCO", 
madeiro c% JH i-i-Sla^B^fctfl

^_t Lei, ornamentação rúv c^LV L^LmK-1
B ,IC0 ^abalhada à mão, ex- «*H
1 r calanla maquino, bolando hoicu • mtio» *SB

horoí; oo onuncior ai hotoi, o "e~UCO" <M 
B

luroo à janelmha, abrindo o bko o morl- McV. Bi
manlondo oi alinha,.- Diméntâo: 3Et»30 cmi !'-%'*!^sWW^1 ÂVBl(DESPACHO, SOMENTE POR MAU CO- SÈBÚM MíM tST
MUMI - Embologcm pcrfeila. «K ERModíto verdadeiramente oiiginal. jPk«PÒt|H

OS 1.3C0,00. |j|, Wj jW\ Hj

k Nrf HL# ^ fzmr ti» -"cuco** ie-BS fl /
mj f&m ^VBTtW mrm It*wI guimoi Mod*in>H wmj

mma^ammmmm^amBamL ãmaW.ammm \ JJ d* ricoeienf.» B931061 ^BmBnmm mm^^^^ammfmWÊf ^S^ ornamenlodo 4 ¦¦
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rj mão, excelent*
^BBBÊ^Samm iraa^^V*«ssfeM máquina, betendo BB

tS^mà LVSJ «L HOUAS E meias V
^ -v H^m&ílmWm ^^WntW A. -HOIAÍ, oa conta.•ft 1 ^e ^^^^^m^Ê^Ê^^ae* ^ 'a*. ° ÓICO obro o bico a acona
I i m1mmmWÊmma^SamW*ÊÈiÈmmm^ a> ai'nno*- *^,,e mocWo encan-

Sl i ^^ ^-'v tçdor è de grande aceilação. DI- - -
' &n memão: 32x24 cm»* (Dcipa-'..'* 

jP EU ^1 cl,°- '^nvcnlo por MAU CO-'"'¦ 
aB fefí MUMI. Embalaaam perfoila; ;

/*-,, ^^jjKj^^"^ oferta ttoedal • Cr$ 1*250,00.

- - »v :v r^v^r^^fríjtf

mm\ BB JÉBb' \ I BB '¦v JH I

BOSS — E* este o nome ae inr
cachorro 4» rolo Nerte, verda-
tlolro lObo, que a soa flona pas-sela, na Franca, cewno se Msse
¦n peqneae clonlon». E •
«Bos», eüócü e tranqnllo, 6 ope-
¦as • rei «tos ekea eoninUn»
«to tremi* nas regues «reU4aa
da Foto. Tcraan-se o ca» are-
ferido para m» eeirpedlceea pote-

rese eheefltm aa Terra AdéUsv o
çropo «to cotos que pararam oatrenío, Ibbo daraate deis ano».
Compreendia os homens da ex-
pedlcfio e enlavo os sens eom-
panheiros de tiro. tBou» atoai-
mente tem U anos e etM apo-
sentado das aventarão noo ter.ras do feio eterno.

»
NOME.
«IM .
CIDADI
ABIIGC

r 9SJ —
Undo ralògla"CUCO" «n aa-
d.ifa da loi, ri-
comanla ornamln-
lodo, boa raáqul.
na, Koliolhanda
co« pi io; canta

dó 15 am 13 ovinuio»
IUMA SO" SATI0AI.
Oinveniâo: 33»J6 col.
Modelo da orando
procuro. . Dcçccho,

i6neniô~par MAU COMUM* v
Oferto da propoaolvda — -

cr$ tvim

Higpfli
R. rtÚXKO, SM2.*
CAKA POSTAI 3411

H0 0EMNBR0

A S« HCIMES ITO*
CUPOM

• 810 D! IAWÜ0 CAIXA rOSTM 3411
 (SI

ATENDE-SE TAMBÉM AO BALCÃO
MKGA AO DOMKfUO NO DB1UT0 KD.-1EL 42,

5
2

-stHGiA- — sunmaoo mo atbavés oe huuoosos joviais em todo o brasil

S83! |
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COMUNICADO

IDE
ESCAS

PAPEL DE IMPRENSA?
O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. QUE A RÚS-
SIA BOLCHEVISTA DIRIGE E MANTÉM NA NOSSA
PÁTRIA, EDITA 40 E TANTOS JORNAIS E REVISTAS!
&ÇO ILEGAIS SEGUNDO A LEI DE SEGURANÇA

ART. 2.°, HI

Enquanto os jornais legais e
legitimamente democratas
estão sofrendo uma dimi-
nuição de páginas por causa
da falta de papel, a ILEGAL
e quinta-colunista impren-
sa vermelha vem anuncian-
do "COMANDOS" 

para di-
fusão de muitas dezenas de
milhares de exemplares dês-
tes órgãos do extinto, porLei, Partido Comunista sec-
ção do Brasil.

POR QUE
desperdiçamos nossos magros abastecimentos de papelpara fins ilegais e subversivos?
Por que são facilitadas cambiais para essa imprensa ven-ttida ao imperialismo escravocrata do Kremlin?
Esses pasquins procuram aniquilar e minar as energiasvitais do povo para tentar íevá-lo a aceitar como inevi-tavel a escravização do Brasil ã expansionista Rússia

Soviética.
A Cruzada Brasileira Anticomunista já enviou ao Mi-nisterio da Justiça um processo-representação con-tra a existência desses pasquins russófilos.
Urge agora fazer cumprir, o mais rapidamente possí-vel, as leis nacionais!

Abaixo com a imprensa bolchevista!!!

Brasileiros: combatam a intervenção soviética no Brasil I
Ajudem à Cruzada. Dirijam-se à Caixa Postal 910

RIO DE JANEIRO

ÊJD
CRUZADA BRASILEIRA

ANTI-COMUNISTA

l*

K

O MUSEU DO LOUVRE.-.
Conclusão da pá;. 4

Anet, ao redor da qual estãoagrupadas obras de Goujon Ger-maln Pllon; a sala Italiana é do.minada pelos famosos escravosde Miguel Ângelo, dos quais osJogos de luzes, pondo em relevoa mascara dolorosa, lazom sal-tar a musculatura sõbrc-ivima-na. Nas trta últimas salas estiloexpostas as obras de esculturado século de Luis XIV: Coyse-vojc e Puget que encontra, denoite, a luz brilhante de sua Pro-vença.
A Galeria de Apoio, construi-da sob Carlos IV entre o aparta-mento do Rei e a Galeria «dubord de l'eau», encerra »ob ostetos , magníficos pintados porLe Brun e Delacrolx, uma cole-«o sem preço de objetos pre-ciosos, gemas da Coroa de Fran-ca, coroa de SSo Luis, coroa daSagração de Lula XV e de Ná-poleSo, diamantes únicos, vasossacros, cetros e escudos, esporase acessórios da sagração de nos-sos reis e, mais comovente aindaJoyeuse, a fabulosa espada deouro que vem, diz a tradição, dotempo de Carlos Magno.

Nas salas da colunara, reuni-ram as coleções . de objetos dearte da Idade Média, da Renas-cenca: encadernações, esmaltesde Ltonoges, marfins de Paris,tapeçarias de Flandres, cer&mi-cj. e bronzes italianos que adqul-rem na iluminação artificial umaspecto ainda mais brilhante.
Mesmo para as pessoas acos-

tumadas a ver essas obras em
longas visitas diurnas, as mes-
mas assim apresentadas anl-
mam-se sob a claridade dos pro-
Jetores com uma vida nova e
mais Intensa. A própria beleza
de certas salas históricas do ve-
lho Palácio fica beneficiada nes-
sa penumbra misteriosa de onde
parecem surgir fantasmas me-
lancólicos, testemunhos de épo-
cas Idas.
CONSULTÓRIO DE BELFZA

Conclusão da pág. 10
Repetir o mesmo exercido, po-rém, elevando o corpo na pontade um só pé, alternando ora na
ponta do pé direito, ora ha pon-ta do pé esquerdo. Quando em-tiver bem prática fazer o exer-ciclo sobre uma só perna esten-dendo a outra para frente. Rl- *
petlr alternando as pernas.

>¦
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O \

Pareça
mais jovem
acabando com seus
cabelos brancos I

o

Pareça mais jovem, acabando
rápida, cientificamente e sem
tinturas, com os seus cabelos
brancos. *

Muitas vezes um excesso de
sebo cutâneo, que produz a cas-
pa, impede o crescimento e o
desenvolvimento dos cabelos,
enf raquecendo-os e causando a
perda do brilho e da própria côr.

Restaure a côr dos seus cabe-
los cientificamente, friccionan-
do o couro cabeludo com Loção
Restauradora Juvenia. Sua no-
va fórmula cientifica restaura a
saúde do couro cabeludo, elimi-
nando a caspa, e devolvendo,
sem tinturas, a côr dos cabelo..

Tal é a confiança que os fa-
bricantes de Loção Restaura-
dora Juvenia têm na eficácia
desse produto, que lhe oíere-
cem a oportunidade de efetuar,
gratuitamente, o primeiro pe-
ríodo de tratamento contra
cabelos brancos.

Escreva para Bozzano S. A.,
Rua Joaquim Távora, 1010 —
São Paulo, enviando, junta-
mente com um recorte dêste
anúncio, seu nome e endereço
e receberá grátis, uma amostra,
tamanho natural, de Loção
Restauradora Juvenia. Tam-
bém à venda em todas as casas
do ramo. ,,

íí.™.^ ™ 
"^S*^ A ««""** SEMANA OS NOMEROS ADIREITA DE SEC SIGNO SDUSBKM SOBM5: «Si (Saúde). «A»(Amor). «N» (Negócios) o «Se» (Sorte).

\m MAIO Az» JUNHO

NASCIMENTO^"
\n MARÇO Ali ABMI.
» ABRIL A 1» MAIO

CARNEIRO

n JUNHO A Zl JULHO"
QBMEQ8

M JULHO A U AGOSTO
CARANGUEJO

» AGOSTO A tt SETEMBRO
«SETEMBRO A « (IITlBun
» OUTUBRO A 21 NOVEMBRO
ti NOVEMBRO A tt DEZEMBRO
g PEZEMBKO A i* DE JANEIRO
fl JANEIRO A 1» FEVEREIRO

SIGNOS

TOURO m
LEÃO
VIRGEM
BALANÇA
ESCORPIÃO
SAGITÁRIO
CAPRICÓRNIO

t* FEVEREIRO A tt MARCO
AQUÁRIO
FEIXES

.5.
48

3&

.44

19
34
M

aa
16

ãí. »
10_ 39
20 47

E52
86 ¦13
42
M21
15'

28.
^T
28.

Possibilidades artísticas. Sen-si bilidade.
Negócios pouco expressivos.Prorure alimentar suas ami-zades.

,3 Entrelaçamentos afetivos fa-vorávels - 47.
4 Oportunidade para tentar na\ loteria.
5\Ares dispersivos. Nao exijademasiado do organismo - 14.t> Os pedidos de empréstimosn&o terão azo propicio.Domínio emocional, nfio sedeixe 'evar pelos impulsos.Sucesso1 nas viagens.Negatlvldade sortllega10 Clima salutar - 41 .11 Tendência para realizar ne-góclos dispersivos.12 Será necessário amadurecersuas dejclsões afetivas.13 As amizades estarão a ofe-

Irecer 
oportunidades lucrati-vaa.

14 Acautele-se contra a anemia.15 Rumo certo na profissão - 2816 O amor continuara bem as-trallzado.
17 Semana calma e bem ampa-rada.
18 Problemas financeiros orlun-doa de atitudes Impulsivas.19 Prisma sentimental satlsfa-tório.
20 Perturbações hepátlcas.21 Tema confuso, angústias, re-ceios.
22 Poderá reatar uma antiga equerida correspondência.
23 Estabilidade financeira.
24 Inspiração nos jogos.

X

2&M
3iM

31
ytt

f-fr^lm
32

Í5 A slderaçao poderá refletirneurastenla.
26 Êxitos mundanos.
27 Preocupações (materiais doml-narao o terreno sentimental.23 Panorama financeiro desanu-vlado.
29 Para escalar a montanha dascifras n&o se afaste dos pia-nos JA realizados.
30 Semana pouco propicia parafirmar compromissos senti-mentais.
31 A maledlcêncla poderá cau-sar aborrecimentos.
J32 Indiferença astral.33 Encontros galantes. Bonseflúvlos.
34 Ilusões perniciosas ao cora-cio.
|35 Insõnla. Origem psicológica.36 A amblç&o poderá sofrer de-senganos.
37 Possíveis dádivas do Curlnga.38 Quadratura Invejável paraas finanças.
39 O amor antigo, dado comoImpossível poderá reatar-se.40 Poderfto ocorrer contratam-

pos com objetos cortantes.41 Animo, disposição orgânica.42 Privilégios nas transações co-merdas.
43 Uma gratificação benfazela- 37.

144 Abandone os pensamentos do-entlos.
45 Tema emocionai amplamente

fluido - 39.
46 Momento ideal para normall-zar as finanças - 23..47 Elos românticos, aproveite-48 Salutarmente tudo bem.

SINGRA



NERVOSOS!:
Desassossôgo, nervosismo,
aflição, palpitaçõos, inió-
nia. nourastenia • ataques:
ótimos resultados com o
uso constant* do remédio
opo-quimio-vagetal

MARAVALl
Colmanto dot Norvos

ATAQUES
EPILÉTICOS

São tratarei» ou" eVlíaveU.
«w«f» pera e aaat. Meai.,
Caba Poetai MS. - D. Metal.
Ser-Ihe-Ao fenM-Maa co__ps_-

tnfsra-actoo

Fósforo
queimado,

NAO!
Como

homem,
V. ainda nio éum -hesitado! Re-

. coaquiife sua vlrilldodo,' livrando- se desse terrível com-
plezo dc inferioridade que o
deprime moral« fisicamente
peranie a lodsdsde.
CATUASE COMPOSTA _ o
remédio que V. tanto procura-va. Preparado com um araodevoQotai de nossa flora, suas
propriedades estimulantes e
vitalixadonu. em combinaçio
com o alcalóide da "loitnbe-
heôa" c hormflnlo cerebral
e tsi titule r, aaem rlpida-
mente no combate a debili-
dade neuro-musculu e viril,
ajtenia ((raqueta nervosa).
do.dnlmo.lhar3___sn-agvi.-i.

GãTUÂSE «POSTâ,
MOCU* NAS FABMÁCIAS

Ganhe Muito
Dinheiro

A fábrica, de con.ecçOei,
GAULLIER oferece aos Srs.
oportunidade excepcional co.
mo revendedores enviando
pelo Reembolso Postal, pelo
mesmo preco que vende por
atacado no Rio de Janeiro,
lembrando que sua mercado-
ria dará um lucro certo no
mínimo de 40%.

Cr*
Bluzões puro llnho . 295,00
Camisas italianas (2/
cores)  130,00

Camisas trlcollne
(branca)  110,00

BluzSes de Couro
(Pelica)  750,00

Calca corlnga legl-
Uma  95,00

Calca Imitação co-
rlnga  75,00

Pijamas em cores
sortldas  110,00

Meias c/embalag. de
luxo (duzla)  120,00

Corte tropical t/In-
glés (corte)  450,00

Corte tropical popular 280,00
Mela espuma de

nylon  80,00
Slalcs de veludo  550,00
Calças de Unho na-

cional .  200,00
Calças de tropical

misto  110.00
Calças de cambraia . 220,00
Calças de llnho ir-

landes  380,00
Calças cambraia

«Santista»  400,00
BlusSes de albene .. 140,00
Blusões de xadrès .. 140,00
Blusüo tipo nylon ... 95,00
Blusão de algodão .. 65,00

E mais um milhão de ar-
tlgos por preços especiais.

, Vendas por atacado e vare-
Jo, tendo descontos especiais
para pedidos de atacado.
«Solicitem relação de preçon»

"GAULLIER"

RUA OA ALFÂNDEGA. 333 -
sobrado — Tel. 43-7241 —

Rio de Janeiro
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OUVDÍHA UE CARVALHO __________Y^Í_''-V -'.^..'.¦.' Y' 19
COMPLETOU VINTE ANOS DE WbWW''' _' Vl^^M-M'.;. ..,'. Wm\
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OUVINHA DE CARVALHO
COMPLETOU VINTE ANOS DERADIO, aa dia 8 de outubro.
Desde oa dnco ano» a fadista
vem t, batalhando pela propaga-c-a da m-slc pertaga«ei_o
Bnull. Peta «aa—¦— de seu
primavera radlof «nicas e de ida-
dr OUvlnha fal fcotaeaageada —
programBa de Panlo Gnacindo e
Manoel Barcelos, respectivnmen-
te, m «MU Nacional, a cajo
€!©•€• pcrt__too.

Já se encontram em lavra as
Jazidas de areias monazltlcas de
Sfto Rafael (Rio Grande do Nor-
te). Embora náo se disponham
de dados certos, pode-se adiou-
tar que as reservas «Ao vulto-
sas. Estudos dos técnicos revê-'
Iam que as areias derivam da
rocha de plaglatlto.

A PROPAGANDA DE SIN-
GRA F FEITA PELOS SEUS

ANÜNCiANTEâ

Lápis Capilar
FLEURY

PROBLEMA N. 186
Osvágrio Rodrigues

1INGRH

Sol. H. 185 HORIZONTAIS :
3 - Engaste de

¦ ása-Eamisau pedra .preciosa.
I__i_-Pfl_"___a6 " Ilha das Ca-
li____ÍJ-íEEjBroIlnas- 8 " Pa"
IcHBjSHIÍE^- 9 - Sufixo
raggwgragldcslgnatlvo de

wmomU MT diminuição. ío -
a_m_JTn_w_ii Fazer-se ao lar-

go (o navio).
VERTICAIS: 1 - Interjel-

Cfto, Alto lá! 3 - (Brás.) Es-
pécle de peneira. 4 - Recitar.
5 - Onioo. 7 - Parte mais lar-
ira da perna das reses. -9 -
Vogar.

JTBMH.AI- GHiANTEfiCAS CP_UTIVADAS NAS MABGKNS DO
BIO S. FRANCISCO — O minis-
«-• Munhoi da Bach» recebeudo bispo de retrallna, D. Ava-lar Brandão, «a volume cantea-
da algumas cebola*, verdadeira-
mente gigantescas, produzidosnaqueta regUo banhada pela riaSâo Francisco, uma das quais
pecando cerca de l flnilo! Aoen-
tuou aquele prelado que, doran-
te a Sanana Barallste ali pra-movida recentemente pela Ser-
vice de Infonnacáa Agricoln, fi-
íurarom, na expasieka. cebolas
quo pesavam ate 1.ÍC0 grama».-aVafaw, «asas, ajsa % t«H_ia des-sa UÜAcea esU ta__aada grandeIncremento aas — —kipláa riba-rinhoa de retrallna, Caripí», Ca-

brobí, t*Uai a PetnU—dta, gro-
ntlllsados, per mela da moto-
bombas revendidas pelo Ministé-
ria d. Agricultura a radas «JA-
gua, financiadas, também, pelaGoverna. As variedades mala
cultivadas sfte aa cebolas ama-
relas das Canárias e pára da
Bio Grande do Sal.

As colheitas seriara ainda
mais compensadores se os lavra-
dores adotassem sementelra mala
rala e a transplante das mudas
eom 69 a 00 dias — esclarece-
ram es técnicos que ali estive-

Ha foto, « ministra
da Bocha quando apreciava aa
cebolas que lhe forem exibidas
pelo diretor do 8IA.

Íl. SÍ :íOIíII
Carlos F. Araujo — Salvador

(Bahia) — Diz V.S. que a lude-
nlzac&o recebida pelo acidente
do trabalho que sofreu foi mui-
to aquém do dano, acontecendo
que coube ao empregador pagar-lhe a Importância devida de
acordo com a declsio do dr. Juiz.
Realmente, nem sempre a repa-
racüo pelo acidente do trabalho
é ampla. Mas nada impede, no
etiso, uma aefio contra a empre-se clvllmente culpada, acáo quepoderá ser proposta náo sí porV.s. como pelo empregador.
Uma vez vencido o feito, o em-
pregador receberá t#das as des-
pesas feitas por êle em virtude
dc dano civil e V.S. ficará com
o recebido a mais. A acáo ésimples e encontra assento no
que dlspOe o art. 32 do Decreto-lei n. 7.036, de novembro de1944 e seus parágrafos.

D. 8. Lourego — Belo Horl-zonte (Minas) — o advogado
incumbido de ajuizar o seu des-
quite por mútuo consentimento
seu e de sua esposa, náo poderequerê-lo sen&o decorridos dois
anos do casamento. Se o casa-
mento foi em outubro de 1954,
ter-se-á que aguardar mais umano.

NOTA — TOda a correapondén-
ela para esta secáo deve ser dl-rigfda aa Dr. Enrico BraslL re-
daçfto de SINGRA, í. rua Ria-chuelo, 182 — Rio.

A Suécia é o pais europeu on-
de existem mais carros parti-
culares. Em fins de 1954, havia
545 mll carros na. Suécia, ou
seja, 1 para cada J_l habitantes.
Ultrapassam-na apenas os Esta-
dos Unidos, o Canadá, a Nova
Zelândia e a Austrália.

De 1950 para cá. o número de
automóveis foi mais do que du-
pllcado acudo de cerca de 30%
o aumento em 1954. Apesar de
ter sldo estabelecido, em prin-
cípios de fevereiro, um imposto
de 10% sôbre 0 preco dos auto-
móveis, a Suécia continua sen-
do um dos países da Europa on-
de os Impostos sôbre carros sao
menores. Enquanto que na Ale-
manha Ocidental este imposto -
de 35%, na Noruega, Bélgica e
Holanda de 40% e na Inglaterra
de 83%. na Suécia é de 25%
BDenas.

BOA NOTICIA

Os ferimentos nos olhos pro-
vocados por fragmentos metáll-
cos, tais como prata, bronze ou
cobre, Já n&o produzem fatal-
mente a cegueira. Um Ima ele-
trônico, que está sendo apertei-
coado, removerá aqueles metais^
que nio podem ser retirados pe.los lmás comuns, que só atraem
o ferro e o aco.

ASTRO E ESTBKUNHAS —
De «Ouro e Sangues. Ele John
Fayne, clna: Gajr Uailagher, En-
genia final, Jean Carrei e bacOle
Knox. Esse filme de Benedlet
Bogeaus, distribuído pela RKO,

Versa sAbre a obra de Bret Har-
to, da época da febre do ouro e
conta ainda eom tlüoad. Fie-
BSIag e Colleen «ray nos prin--
ripais papéis femininos.

ATAQUES!
(Nervosos ou

Epilépticos)
Desassotcngo, nervosismo,
aflição, palpitaçõos, incô-
nia e neurastenia: ótimos
resultados com o uso cons-
tante do remédio opo-
-quimio-vegetal

IMARAVAL
Colmonffo dos Mervos

Preço Cr? 35,00

Vendc-s»' em lóda a parle
e na Perfumaria Flctiry
Lida. - Kua Sele de Selem-
bro, 40 - Sobrado KIO DK
JANEIRO - Tel.: 22-4HKI.

CAS. MIRAS,
LINHOS

E
TROPICAIS

PELO REEMBOLSO POSTAL
PEÇAM AMOSTRAS GRÁTIS

CASIMIRAS. LINHOS, TROPICAIS
E AVIAMENTOS PARA ALFAIATES
GRANDE SORTIMENTO-DIltETAMEirfD

DAS FABRICAS-MENORES PREGOS
ATACADO E VAREJO

A FONTE DAS ROUPAS
E_. TUPINAMB.S. 316-Fono 40E5!

BELO -lOS.JJONTE — MINAS

AGENTES
PRECISAMOS

Para vender Casimiras
e Llnhos p/ Reembolso
Belo moBtruário grátisExcelente comissão!
TECIDOS LASCO
Caixa 8 305 - S, Paulc

ganhe
5.000 cruzeiros
mensais facilmente, qudsi brincando.

nos suai horas de folga

¦_r\. v___T l__ .___
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Lacra garantido
Torne-ie um nogocionio d» llâmulas

e seja o primeiro na suo cidade a

ap.ovoita. esle lucrativo negócio

70% de lucro em cada unidade

Envie $ 9,00 em tc.oi • receba o

cobre o negócio d* ftÔMwtoi.

fLÂMQLA CARIOCA
Av. Prós. Vargas, 4.fl, 9.* andor

Tel. <3-1B1B. — Rio de laneiro

¦
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'ompre 
pelo

fl_7,

| reembolsoi.

nas lojas

oucai
do Rio de Janeiro
Atendemos a pedidos do inte-
rior pelos mesmos preços do
Rio. Por vale postal, atendemos
sem qualquer despêza; nas lo-
calidades onde existe reem-
bolso aéreo, preferimos atender
por esta modalidade, dada a
maior rapidez que proporciona.
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CALÇA DE TROPICAL IDEAI, lioinglês, modelo sport, com regulo-
gem no coz, acabamento de altaclasse. Nas cores: beije, azul, pe-iroleo e marron. Peça pela refe-rência 1.227 e mande a medida dasua cintura e a que vai da cinturaale o pé pelo lado de fora.

cr$ 850,00

CAMISA SPORT, em "voai" de al-
godâo, tecido extra-lino, modelo
clássico, mangas curtas, nas cores-branca, azul marinho, amarelo everde claro. Peça pela referencia
F-201 e mande a medida do seucolarinho. CR$ 
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PALETÓ SPORT DE UNHO IONA-DO, com bolsos de chapa, abertootrás, nas cores: azul marinho, bei-
je areio, havana e cinza. Peça pe-Ia referencia 2.420 e mande a me-dida de seu peito e o comprimen-
to tirado do pé da gola até abarra, Dela costura Irazeira.

CR. 1.100,00

«n» 
iS-PÜMA " NVIONSETTER, com baguelii, embalagem

de bolinha plástica", nas cores-branca, azul roylo, azul celestemarinho, verde garrafa e cinza'Tamanho único. Peça pela referén-cia D"4 cr$ 130.00

SHORT em lecido listrado tipoSuersucker", modelo clássico
com sunga de malho, nas cores:azul, marron, verde e cinza Peça
pela referencia H-10. e mande amedida da sua cinlura.

135,co

CAMISA MARAJÓ TRUBENIZA-
DA, colarinho eterno indeformá-vel, em cambraia e popeline bran-cas, sanforizadas (não encolhenunco). Peça pela referencia A-2e monde a medido do seu colori-nho. CR$ 195,00 e

CR$ 250,00 respectivamente.

ÇRJ
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NOME
RUA

\ADE
TADO

REIOGIO DE PULSO, suisso, morcalANGTON, 17 rubis, antimagné-
tico, fundo de aço inoxidável, fo-Ineado a ouro. Peça pela referén-C0Z cr$ 1.150,00

SAPATO VülCABRAS. modelo
passeio, em cromo francês, solo esalto de borracha vulconizoda com
garantia mínima de 6 meses Ex-clusivo das LO.AS DUCAL Peca
pela referencia T 2ó8 e mande otamanho do seu pé. CR$ ^QA aq

fw 1A 
MARA,°. em popelineextra, branca, sanlorizada (não en-colhe nunca), colarinho aberto, mo-demo, com barbalanas. Peça pelareferencio AM-1 e mande a medi-do do seu colarinho. CR$ 1QSqq


