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Alastra-se por toda a Colômbia a greve
geral contra o governo do general Pinilla

Mais três mortos com os incidentes em Cali, onde foi imposta a lei marcial -
O presidente Pinilla acha que, com a mensagem de apoio dos comandou-
tes militares, o governo está firme - Comentário do "New York Times'9
BOGOTÁ, T — O movimento de re-

slsténcia passiva contra o governo
do general Gustavo Rojas Pinilla
continuou hoje a alastrar-se grada-
tivamentc, apesar da «evera adver-
téncla feita pelo presidente de que
adotará todas as "medidas necessá-
rias" para dominar a situação. O
governo, advertiu Roja» Pinilla em
discurso pelo rádio, conta com o
apoio da» forças armada» para salvar
o pala contra os que pretendem

de uma greve geral
A paralisia, no entanto, ccntlnua a

apossar-se lentamente das atividades
nacionais, ao mesmo tempo que pro»-
»eguem as manifestações populares
de descontentamento.

O próprio presidente, em teu dl»-
cur»o, revelou que ocorreu ontem
um Incidente cm Cáli, onde três,
pessoas perderam ¦ vida; com os
deis Jovens morto» em Bogotá, ele-
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SVESTDIJK, Holanda — A rainha Juliana comemorou recen-
temente seu aniversário e um doi "presentes" de nu marido, o
príncipe Bcrnhard, foi um passeio de jipe — para receber ai ma-
nlfestações de simpatia de seu povo. (Foto — I.N.P.).

arrastá-lo á "aventura Irresponsável" va-se a cinco o saldo de baixai em
seis dia» de agitação.

Embora o governo náo tenha dado
informação pormenorizada sobre o
Incidente de Cáll, noticia» dessa ei-
dade dizem que foi imposta a lei
marcial naquela cidade e em todo
o Departamento do Vale de Cauca.

Em Bogotá, o» banco» não abriram
na manha de hoje, a despeito de ter
o superintendente dos banco», Car-
los Monroy. anunciado ontem que ti-
nha promessa formal do» gerente» no
sentido de que voltariam a fundo-
nar normalmente a partir de hoje.
Os bancos e a Bolsa de Valores
eitão fechados desde o meio-dia de
ontem.

A paralisia do comércio continuou
a estender-ie durante o dia, como
resultado de um apelo em favor-do
fechamento aprovado pela FederaçSo
Naclonil dos Comerciantes. Embora
a Associação Nacional dos Industriais
nio tenha tomado nenhuma resolu-
çio, algumas fábricas e estabeleci-
mentos industrial» aderiram à greve
aqui e em Medellin, á segunda dela-
de da Colômbia, por decisão pessoal
de seus dirigentes.

Embora oi serviços de transportes
urbanos funcionem normalmente, bem
como muitos escritórios, o clima na
capital é de pesada calma, multa ten-
sâo e enerme expectativa. A vlgilân-
cia policial e militar foi redobrada,
o mesmo acontecendo com a censura.

A paralisação das atividades edu-
cacionais »e generalizou hoje em
conseqüência da ordem para o fecha-
mento das escola», colégios e univer-
sldades, dada ontem pelo ministro da
Educação, "por motivos de" ordem
pública".

A atitude do governo foi exposta
ontem pelo presidente Rojas Pinilla,
num discurso que os observadores
consideraram "enérgico e firme, po-rém sereno"."Não existe nenhum conflito pen-

Em Bonn o primeiro-ministro
da Grã-Bretanha

Adenauer teria exortado a Grã-Bretanha a que não
retirasse suas tropas dá Alemanha

BONN, 7 — O primeiro ministro britânico MacMillan desceu
no aeródromo de Wahn, nas proximidades de Bonn, às 11 horas de
hoje. F. P.

BONN, 7 — 'Rejubilo-me p*las con-
versações pessoais e aprofundadas que
vou ter com o chanceler Adenauer só-
hre importantes questões que temo.»
de estudar e resolver juntos", dorla-
rou Harold MacMillan, primolro-mí-
nistro da Grã-Bretanha, ao chegar a
c»la capital.

Depois de ter salientado quo a ma-
nutenção da divisão da Alemanha
constituía tanto uma tragédia numa-
na como um grave problema potitloo,
o primeiro-ministro acrescentou: 'Náo

é possível nenhuma solução vcrcla-
ricira dos problonias europeus en-
quanlo não fôr resolvido o da divi-
são da Alemanha".

Respondendo- a MacMillan, Adc-
naiier salientou principalmente qus"uma nova Europa e a paz mundial
não poderão 6er edificadas nalguns
meses ou mesmo nalguns anos". FP.

APELO DE ADENAUER

BONN. 7 (.losoph W. Grigg, da Uni-
ted Press) — O chanceler Adenauer

instou hoje l Grã-Bretanha a adiar
seu» propósitos de retirar tropa» da
Alemanha até que o novo Exército
alemão seja. uma /orça efetiva de
combate.

fontes autorizadas disseram que
Adenauer advertiu o primeiro-mlnla-
tro britânico Harold MacMillan de
que a rçtiracja imediata de uma gran-
de parte d0 magnífico Exército brltâ.
nico do Reno deixaria um perigoso
vácuo nas defesas ocidentais.

As mesmas fontes disseram que,
cm conseqüência, o chanceler enca-
receu a MacMillan que adie a retira-
da de tropas pelo menos até que:

2) A criação do novo Exército ale-
mão tenha progredido mais;

2) Haja armas atômicas disponíveis
para substituir as tropas que a Grã-
Bretanha pensa retirar.

O chanceler alemão fèz este pedido
na primeira das três conferência» som
MacMillan, na Chancelaria.

O primeiro-ministro chegou hoje
de Londres, via aérea, em visita ofi-
ciai de três dias. t a prirheira vez que
um primeiro-ministro britânico visita
ma Alemanha soberana desde que
Ncville Chamberlain se entrevistou
com Hitler em 1938. U.P.

REVISÃO GERAL

BONN, 7 — "Uma revisão geral"
abriu a entrevista de hoje á_ tard?,
entre o sr. MacMillan e o chanceler
Adenauer, cercados apenas dos srs.
Selwyn Lloyd e Walter Hallsteln (res-
pectiv.imente ministro britânico das
Relações Exteriores e secretário de
Estado alemão, e de Von Herwarlh e
Sir Chrístopher Stcele, o primeiro, em-
balxador da República Federal çm
Londres, e 0 segunda embaixador da
Grã-Bretanha nesta capital.

Depois, (oram abordados o proble-
ma da.» relações entre Leste e Oeste,
as perspectiva.» de negociações sobre
o desarmamento, e finalmente oi res-
pectivos papeis da Grã-Bretanha e da
Alemanha, na Aliança Atlântica e no

Outros Informantes recêm-rhega-' seio da União Européia Ocidental,
dos disseram que os comunistas sei ,ij j. ni
apoderaram do Palácio do Dalal , 

,
Lama c o converteram cm quartel I «pcra-se que 0s próximos assun-
militar. U.P. i los a serem discutidos sejam refe-

TERROR COMUNISTA
NO TIBÉ
LAHORE, Paquistão, 7 — Infor-

mações aqui divulgadas dizem que
milhares dc partidários do Dalal
Lama pereceram cm recentes cho-
quês com os comunistas, os quais
implantaram o lei'ror no Tibê. que
conquistaram pela força das armas.

Refugiados procedentes do Tlbé
Informaram que o próprio Dalai
Lama foi enviado á China Comunls-
ta, ostensivamente com o propôsl-
to de submetê-lo a um tratamento
ti» saúde.

Diz-se em Tóquio que o Dalal La-
ma está em "alguma parte dc Pe-
qulm". em prisão domiciliar. Seus
captores o ameaçaram de morte., se
nfto Impuser as "reformas" comu-
nl»ta» a seu povo. >

O Dalal Lama opôs-se terminan-
temente As exigências doa comunls-
tas

rentes ao mercado comum europeu e
zona de livre câmbio, vindo depois
aa questões estratégicas. F.P.

COMENTÁRIOS' ALEMÃES EM
TORNO DA VISITA DE MACMILLAN

. . EM BONN
>T_"__L » '¦ *

BONN. 7 — Sobre a visita do prl-meiro-mintitro MacMillan à Bonn,
mandou o correspondente londrino do
jornal alemgo "Welt" o seguinte des-
pacho: "Com a sua decisão de reor-
ganizar a defesa da Grã-Bretanha á

(Continua na 13a pág.)

dente entre patrõei e 'trabalhadores, mogeneai nas igrejas e enquanto o
não há nenhuma reclamação entre
un» e outroí no que íe refere A
defeia de »eu» interesse» pessoal»"— disse o oreíldente. "No entanto,
»e tem falado de greve» provocada»,
não pelo» trabalhadores, ma» porelemento» patronal» que Ins-nsata-
mente sucumbiram A nreaaão da» oll-
garqulas oue pretendem lançar o»
rperârio» A» rua», conseguindo com'sto apenas desorezar os verdadeiro»
Interesse» deste». Essa» greve» sãofrancamente ilegal» e o governo ado-tara a» medida» necessária» oara queo funcionamento das fábrica» con-
tinue normalmente ou se reinicie e
que emoregados e trabalhador-.» não
sejam despojado» de seu direito ao
trabalho".

O presidente Roja» Pinilla desmen-
tiu também os rumores que. segundo
disse, foram noitoi em circulação
nara "desorientar e criar situações
difíceis", insinuando que as Fôrçás
Armada» estão divididas.

Salientou o chefe do governo a se-renidade e a prudência da Policia
e do Exército, que nío atiraram
contra ninguém, apesar das provo-cacõe» e Insultos, "o que talvez te*
nha sido Interpretado como fraqueza
por certd» elementos".

Enquanto isto. doze Influentes jor-nais da oposição conservadora e II-
beral continuaram hoje de portasfechadas, voluntariamente, clrculan-
do apenas os jornais oficiais e go-vernlstas.

Revelou o general Roja» Pinilla
que os comandantes militares de todoo pais lhe enviaram uma mensagem
de adesão, na qual disseram que"estão unides em torno do presi-dente", e dispostos a morrer em seus
pestos, se fôr necessário. Acha o pre-sfdente que isto significa que o go-vêrno está. firme.

Defendeu o presidente sua oolitica
de saneamento da economia, fomento
da produção e defesa do trabalho,
acrescentando: "Nunca como agora
contaram as forças vivas> da economia
e, em particular, da indústria e da
agricultura com maiores garantia» eapoio da parte do Estado". U.P.

"OS FRUTOS DA TIRANIA"

NOVA YORK, 7 — O "New York
Times" publica hoje editorial sobre
a situa"Çâo política da Colômbia, sob
o titulo de "Os Frutos da Tirania"
Entre outras coisas, o influente órgSo
diz: ' .'"Uma vez mais, o povo de um paisda América Latina se levanta contra
uma ditadura, desta vez na Colôm-
bla.

A situação é tensa e pode-se di-zer sem exagero que todo o pais,com a importante exceção do Exér-
cito, está contra o presidente gene-ral Gustavo Rojas Pinilla.

Tem havido algumas lutas.pela II-
berdttde e é significativo o fato de
que, como em Cuba, os que tom-
baram foram universitários. Eoram
estudantes também os que s»? en-
contravam na ,luta qontra' Perón. na1
Argentina. Outro ¦ paralelo: ná aituá-
ção com a Argentina é que o dita-
dor colombiano está encontrando
oposição pòr pàrU de importante ae-tor da Igreja, que mostra agora
grande preocupação ante A luta po-litica.

O presidente Rojas Pinilla poderáse sustentar enquanto a policia con-
tinuar atacando selvagemente os e«-
tudantea e lançando bombas lacri-

Exército tiver em aeu poder quantos
tanques e canhões couberem »m Bo*
gota. Mas resta ver »e poderá te
sustentar Indefinidamente pela força
contra um povo como o colombiano,
que sabe o que é a liberdade.

De todo» os modo», o povo colom-
bíano dá uma lição prática de queo» fruto» da ditadura íe tornam cada
dia mais amargos na América La-tina". U.P.

ONDA DE BOLETINS ,
BOGOTÁ, 7 — A circulação de

noticias foi restringida notória-

(Continua na 7.» página)

MANIFESTO
DO COMUNISMO
INDEPENDENTE

DESCENTRALIZAÇÃO DA ECONOMIA/
RUSSA ANUNCIADA EM MOSCOU

Extintos 31 ministérios de indústrias •— Kruchev elogia
a U. P. — Esqneeido Slalin, o criador do primeiro
plano qüinqüenal —• Criticado o ministério dirigido

por Mololov
MOSCOU, 7 (Henry Sharplro, da'categoria de potência induitriil do refere A eon«truçio econômica t eul-U.P.). O lecretArlo do Partido Co* |mundo. Itural.

Lançado em Estocolmo qExplicou °chéí

pelo biógrafo do maré-
chal Tilo

muniita Runo, Nlkita Kruchev, pediu
a extinção de 31 ministério» de in-
dústria» e uma radical reforma da
economia, no prazo de. dois meses.

No »eu relatório de quatro horas,
perante o Supremo Sovlele, o chefe
comunista propôs a divisão do pai»,
ante» de fin» de julho, em 02 re-
giôe» econômica» isolada». A» prin-
ripei» partes do plano já tinham si-
do anunciada» pela Comissão Cen-
trai do Partido, a 30 de março.

Afirmou que devem ser conserva-
dos apenas oito ministérios indus-
triais, entre os qual» o da Constru-
ção de Máquinas Médias e o das Cen-
trais Elétricas, dirigido este pelo ex-
primeiro ministro .^lalcnkov. Este úl-
timo deverá fundir-se com o da jConstrução de Centrais Elétricas. Os
outros são: Construção Aeronáutica, ]
Construção Naval, Radiotécnlca, Qui- |
mica, Máquinas de Transportes e In
dústria de Defesa, este último fun
dido com o da Construção de Má

Recomendou o dirigente russo a
modernização das fábricas existentes
e disse que aa fábricas de autornó-
veis Gorki e Moscou ainda usam ma-
quinaria antiquada, embora tenha si-
do fabricado equipamento mal» mo-
derno para a China.

O secretário do PC Russo censu-
rou particularmente o Ministério do
Controle do Estado, dirigido pelo vi-
cc-primeiro ministro Vyachcslav Mo-
lotow dizendo que nêlc há "lérlai
deficiências", pretende ampliar sua»
funções e fiscalizar tudo quanto ae

Explicou o chefe russo que a reor-
ganlzação i exigida pelo grande de-
senvolvimento da indústria, que tor-
nou antiquados os antigos métodos de
administração. Essa reforma tende a

ESTOCOLMO, 7 — Wladimlr. De- aumentar a eficiência, a produção
dijer, o biógrafo do marechal Tlto
ex-membro do Comitê Central da
União dos Comunistas Iuguslavos,
demetldo de todas suas funções, e
condenado a um mês de prisão, com"sursls", em 1952, por. sua atlvlda-
de política, acaba de lançar, em
Estocolmo, um verdadeiro manifes-
to do "comunismo livre".

Convidado pela Universidade de Es-
toçolmo, na qualidade de especlalis-
ta em Direito Internacional, Dedl-
Jer pronunciou uma conferência de-
dlcada aos problemas Ideológicos do
socialismo. O antigo companheiro
do marechal Tito recusou, categòrl-
camente, A Rússia o direito de ser
qualificada como nação socialista e,
analisando o» problemas da integra-
çio européia, criticou longamente a
Integração pela força, que á Rússia
procura realizar. O Conferencista ièt-
se apologista de uma Integração re-
almente européia, da. qual os parti-
dos toclallstas tomariam a inlciatl-
ta.

No plano teórico, Dedljer consl-
derou que o problema do "depere-
cimento necessário do Estado"
constitui o problema essencial do
socialismo moderno: acentuou que,num regime socialista, os "produto-
res direitos" não devem somente
participar na distribuição da renda
nacional, mas ter. Igualmente, o di-
relto de participar nos negócios do
Estado. "Isso," acrescentou, sômen-
te pode ser realizado por meio de
garantiaa constitucionais, e do

exercício das liberdades políticas
fundamentais de reunião, de orga
nixaçáó, e de expressão do pensamento". F.P.

UM PLANO DE BELEZA... EM 14 DIAS
P%};*l-*Í!*-( Madame: com os stus encanto», Você não

precisa dele. Mat.. • bom que venha a conhecer o PLANODE BELEZA... EM 14 DIAS, que o Correio da Manhã irá pu-blicar, a partir do próximo domingo, dia 12; diariamente, na3.* páglm do 2.* caderno, ao lado dos FLAGRANTES, doi Jo-ta», doi problemas de XADREZ • de PALAVRAS CRUZADAS,
dai noticies de VAMOS FALAR DE MULHERES? e de FIGU-
RAS E FATOS, dai piadai do "Profenor" a outrai publicaçõesdiveriai.

"per capita". Desmentindo o qualifi
cativo estrangeiro de "descentraliza-
ção" aplicado A reorganização, decla-
rou Kruchev que se trata apenas da"transferência do centralismo ás -o-
nas onde se desenvolve o progresso
industrial, o que não significa um
grau menor, mas um grau maior de
centralização".

O secretário do PC Russo apro-
veltou a oportunidade para defen-
der-ie dos críticos estrangeiros do
progresso russo, dizendo que os pia-
noi russos estão superados e "anl-
qullam os desejos doi obtusos pro-
fetas doi jornais burgueses de fazer
prognósticos ignorantes". Admitiu,
no entanto, que alguns jornais bur-
gueses "informam objetivamente aô-
bre o progresso econômico da Rús-
sla".

"Certos órgãos da .imprensa bur-
guesa — disse — vêem-se obrigados
a fazer uma apreciação mais ou me-
nos objetiva. A U.P., agência ameri-
cana, chegou A conclusão, em Seus
comentários, de que a reorganização
da administração industrial russa"conduzirá a um nível de vida mais
elevado" na Rússia".

No cuno de sua oração, citou co-
pioiamentc Lenin, ma» não mencio-
nou Stalin, o arquiteto do primeiro
plano ' qüinqüenal russo, que elevou
o pais de nação agrícola atrasada A

A reforma da economia russa
Descentralização para evitar os entraves

v burocráticos
W. N. Ewcr

Londres — Durante a sessão Compreendeu-se que a atual
do Supremo Soviete, Kruchev estrutura da maquina econômica
apresentou uma proposição para
reformar a organização econômi-
ca da União Soviética. A pro-
posta foi feita em nome do Pre-
sídio da Comissão Central do
Partido Comunista e do Conse-
lho de Ministros da Rússia; toda-
via, embora o documento na apa-
rência seja um trabalho coletivo
não há dúvida de que, em es-
sência, é criação do próprio
Kruchev.

PROGRAMA EUROPEU
de instalações nucleares

Relatório dos "Três Sábios" do EUR ÁTOMO
TAR1S, 1. Os "Três Sábios" do Eu- vão de reatores do tipo que já en-

retomo". Louis Armano, da França,1 trou em fase de aplicação industrial
Franz Etzcl. da Alemanha, e Fran-jna Grã-Bretanha e manterá técnicos
cesco Giordani. da Itália, propuseram A disposição do EURATOMO. O Ca-
no relatório que ontem apresentaram|nada está disposto a fornecer as
aol aeis governos signatários do tra- quantidídes de urânio natural neces-
tado um programa que prevê a cons-|»árias para completar os recursos eu-
trução, antes do fim do ano dc 196",jropeus, com a condição de que as
de instalaçócs nucleares dc 15 mi-! necessidades lhe sejam notificadas
lhões de combustível da Europa no'vários anos antes e que o EURATOMO
nível que atingirão dentro de 5 ou se comprometa a se servir desse urá-
6 anos. tsse objetivo representa duas nio para fins exclusivamente pací-
vezes e mela o atual programa brl-ftcos.
,'inlco. Alem disso, deve haver uma cola-

CONFERÊNCIA DE CHEFES
DE ESTADO ÁRABES

Comentários dos jornais de Damasco .sobre as eleições
comunistas — Nehru convidado a visitar a Síria

BEIRUTE. 7 — De acordo com os
principais matutinos libaneses de ho-
je, é encarada a realização de uma
conferência entre o» rei.» Husseln da
Jordânia, Saud da Arábia Saudita e
Fatçal do Iraque e o presidente da
República Libanesa, Camille Cha-
moun. Realizar-sc-ia essa conferên-
cia em futuro próximo, acrescentam
os mesmos jornais manifestando a es-
perança de que a conferência tenha
resultados satisfatórios para o esta-
belecimento de melhor compreensão
entre os quatro países e a Siria
"cuja política e cuja conduta, aalien-
tam oi matutinos libaneses, consti-
tuem um perigo para o» seu» vizi-
nhos".

Declaram ainda os jornais que nes
sa reunião poderiam ser estudados os
diferentes problemas que provocam
inquietação entre os países árabes,
como o triunfo dos extremistas nas
eleições parciais da Siria, ai ativida-
de» subversivas egípcias na Arábia'Saudita 

e ns Jordânia e o conflito
aberto entre o Iraque * o Egito. Decla-
ra o rjornal 'Al Amai" em editorial:
'Essa conferência é indispensável por-
que somente uma ação urgente dos
chefes responsáveis pode afastar

alvoroço, considerando-a um golpe i
Jordânia.

Afirmam os jornais esquerdistas que
a vitória constituiu uma derrota para
os partidários de "pactos e agente»
de Eisenhower". e expressam que "os
círculos imperialista» receberam um
golpe com a noticia do triunfo"
U.P. *

convidou hoje o sr. Jswanharlal Neh-

PATRIOTAS
CONDENADOS
À MORTE
NA HUNGRIA
VIENA; 7 — Tré» revolucionários

húngaros foram condenado» A mor-
te por um tribunal de Budapeste,
segundo informa a Rádio Buda-
peste. Acrescentou a emissora que
os réus, Ferenc Palhazl. Reszoe Var-

russa é grotescamente ineficien
te e, de. tal compreensão, surgiu
a proposta. Os passos dados fo-
ram certamente grandes, porém,
a um custo enorme. Significa-
ram sofrimento e sacrifício para
os trabalhadores, que não podem
ser sobrecarregados inefefinida-
mente. As queixas e as criticas
vêm aumentando. Viu-se clara-
mente que existem duas alter-
nativas: ou se volta a empregar
os métodos stalinistas, ou então
será necessário fazer mudanças
drásticas. Compreende-se, igual-
mente, que o primeiro meia, po-
deria tornar-se perigoso para o
regime.

Na opinião de Kruchev, a cau-
sa mais importante das dificul-
dades é a centralização em ex-
cesso. O sistema, que íoi procla-
mado ante o mundo, como a obra
perfeita do planejamento comu-
nista, báseia-se na idéia de que
cada indústria deve estar con-
trolada por um dos ministérios
de Moscou, sob a direção geral do
Governo Central e seguindo as
normas de um único plano esta-
tal.

BUROCRACIA
Em teoria, o sistema é admi-

rável. Na prática, os resultados
têm sido em muitas ocasiões ver-
dadeiramente desastrosos. Uma
mina de carvão que, por exem-
pio, precisa de suportes. Tem de
fazer um pedido ao Ministério
de Minas, o qual por sua vez tem
de se dirigir ao Ministério encar-
regado do aprovisionamento de

paris. 7 - Anuncia » Rário Cairo. ™deirj} e ^ste ordena ao centro
citando os matutinos egípcios de hoje, regional respectivo que efetue a
que ti presidente Nasser será Igual-
mente presidente do Agrupamento
Nacional Egipclo (partido único de
República Egípcia). F.P.

ru, primeiro ministro da Índia, para
visitar a Siria, anunciou a Agência
Egípcia do Oriente Médio, pitada pe-
Ia Rádio Cairo,

Embora não tenha sido marcada
nenhuma data para a vliita, de Neh-
ru A Siria, acrescentou a Agência
Egipcia. o governo d>e Damasco au-
geriu que o primeiro miniitro da fn-

' dia a efetuasse A sua volta da confe-
NEHRU CONVIDADO A VISITAR I renci. da "Commonwealth". que de-

A SÍRIA | ve realizar-se em julho vindouro, em
• I Londres-. F.P.

PARIS, 7 — O governo de Damasco I
MAIS PODER PARA NASSER

ga e Sz-oltan Svejz, foram os prlncl
o pais colaboradores de Jozsef Dudas,

perigo de uma catástrofe »nt"s que a |um dos dirigentes da Revolução de
me-ma se torne Inevitável'. FP; íOu,t,ibr0vx<,Ue„?0r s,m T" ,oi exe";

leutado há várias semanas.
! Acrescentou 1 Rádio Budapeste I --,,,"„" oni^ „ , >
que'outro réu. Karolr Serkocal foiIcon,ro com ° 'rnba.xadorELEIÇÕES COMUNISTAS

ISRAEL APOIARA A DOUTRINA
EISENHOWER

JERUSALÉM 7 — Fontes bem in-
formadas revelaram que o gabinete
de Israel anunciará, dentro em bre-
ve, sua aprovação A Doutrina Else-
nhower. A notiicia íoi divulgada de-
pois de uma reunião do gabinete, du-
rante a qual o primeiro ministro Ben-
Gurion falou a respeito d« »eu en-

especial

^•Sirai» •¦ 
° ^o-a, moderado

crescentes necessidades de energia da \° \ Áustria e os naiseT escand ! i ^ 
^T 

T' 
" ltlÇÒtS C°m"

Europa, cujas importações dobrarão!C 
* * °* ^iSt' eSC,"d'" i P-»-»«»-ar.a de dom.ngo. ganhas pe-

condenado a uma
prisão. U.P.

cm 10 ano* e triplicarão em 20 .noa.! 
*" 

, .. ,, | 
lo» esquerdistas, fortalecendo assim

F*sa» necessidades de Importação po-:JO,J.,SâbÍ0' calculam em J bUMas a posição do governo. ,e "caracten-

viam cm perigo o Impulso econAmi-:de dólares a quantia total necessá-1 -•«- peb, comunismo .

co da Europa e mesmo a sua legu-
rança política, como demonstraram
w recentes acontecimentos do Oricn-
te Próximo. Por isso, a Europa deve,
salientam élcs, encontrar outras fon-

ria para adquirir combustíveis que! 
"0s comunistas estiveram extrema,

permitam realizar o objetivo de 1S j mente ativos", disse. "Em verdade.
milhões de quilowatts-hora em 1937.'O 

preço da corrente elétrica produ-
:ida pela energia nuclear aerá a
principio tensivelmente igual ao da

a» eleições se caracterizam pelo co-
munismo. A embaixada russa inter-
veio" abertamente
execução de eeus

ESTADOS UNIDOS

entrega do material necessitado.
Somente íoi possível evitar a pa-ralização do trabalho em minas
ou fábricas, pondo-se de lado o
papelório burocrático e seus trâ-
mites. Os dirigentes faiem os
acordos necessários particular-mente, e somente assim, po-dem cumprir seu progra-ma de produção. Todavia, ape-
sar de o método ter mantido
a indústria em marcha, encerra
um perigo para o regime. A in-
dústria estava fugindo ao con-
trôle do governo e do partido.Chegou-se a tal grau de centra-
lização no controle que se tornou
ineficiente e, por fim, começava a
deixar de funcionar.

O plano de Kruchev para fa-
zer frente à sempre crescente
ameaça de uma situação perigosaé, em essência, o seguinte: o pia-neiamento global continuará es-

!orA^T^n.ç*«"°^.,i?"scu"° d0 treitarnente centralizado e sob a

longa pena de americano, Jame» Richards. n» sex-
ta-feira passada. U.P.

Resenha Internacional
O diretor de "La Prensa", de Bue-'

no» Aires, dr. Alberto Gainza Par. par-i

próximo debate financeiro. direção da Comissão Estatal de
Planejamento, porém, a adminis-

,tiu de regresso à Argentina, depois d.U Roma^V tíla S do corrente. A ,ua tra«0 e o controle do funciona
ni*n„. I™, n. Ium»..pfrm,.nèn5" d« clnc°, »«rn»nastvisit. retribuição A visita feira .1 ca- ~ento das industrias ja nao fl-planos, em -^-JgJV<£<^/-*_£)$„S2_,$!_?9Ü_- -*»-' trances», no ano passado, pescarão nas mão? dos ministérios.

Í^ÍcÍm^ès:^o^^i=,e ,,UÍU m" WMrt ^dUÍl1^CH"-P-íntar d. ^^-1^^
iLVFgXT^ZZ .'et O tot.1 d„ inverte, previstas Pa- ^^^e^^^Lct] Anuncia JSBKíí a _,Üft-tt_ÍffV ««-^8^^ S"f"

nal. que compreende partidot oficiais ria toinunlite rh;„->* da re-iío ae mantido incansavelmente pela diplo*; , '-Ssas sao as DrincioaiS caracte-
e comunista e obteve JO 808 voto» con- *"">? -ipareu 31 tiro» «entra as po* m*cl* desde o fim da -nierra. jristicas do novo plano. Os con-
tra 1»S do candidato Mustafi Sibai rit6e- nacionalista» da ltna de «íue- | selhos, apesar de serem chama-
Os esquerdistas timbém ganharam en>'í' "" t*°"r »•"•»-"-- GRA-BRBTAVBA ídos "nacionais", na realidade se-
Hotns ( Souweidi FRANCA rao reeionais. Com efeito, foi

;»Jg* S5*«_" t£«Él\ ° Co"~lh» d« -'»««« sutorirouia exp^r*.0.- _^°«ue„e^:!Pr0POSta 3 Cn',Ca'° d° Um """
receberam a xitona eequeniiita eant o ar. Guy MeUet a apresentar a «uea-i (Continua na ».* páf_a> | (Ontinu* »* 1J." ps-ina:

liberação dos Estados Unidos. da n realizar o programa recomendado
Grã-Bretanha e do Canadá. Os Esta-iPelo relatório dos "Três SAbioi* do
doi Unido» fornecerão as matérias EURATOMO íe elevaria a t bilhões
fiseiveis e o» conhecimentos técnico» ' *&> milhõei de dólares em 10 anoi.
indispeniáveij. A Grã-Bretanha faci- *> por cento do» quais em divisas
litarà o» contato» entre firmai bri*j
tínicas a européias para a constru*' (Caattau n» 7.» pttataa)

QUER O JAPÃO
ARMAS NUCLEARES
TÓQUIO, 7 — A premler. NotobMke

Ki»hi, cujo governo denunciou re-
petldamente a» armas ' nucleares
como «meaça á humanidade,- «uge*
riu que, eventualmente, o Japão
poderia construir suas defesas' em
torno das armas nucleares.

O premler nipônlco cajrsou verda-
delra surpresa no pais ao declarar
ante a comissão ministerial na Cá-
mara dos Deputado» que. de acôr-
do com a Constituição japonesa de
post-guerra, ae permite que o Ja-
pão conte com armas nucleares de
tipo defensivo. U.P.

j De acordo com a reorganização iu-
!gerida, o Conselho de Ministro abran-
:e,erá o» oito» ministério» industriail,

ai< m do» da Defesa, Exterior e Cul*
tura e o» plrmelros-minlstroí dai II
republicai federal!., A República Rus-

\s», a maior dela», terá o grosso da
economia, com 68 Conselhos Econõ-
micos Regional». A Ucrânia terá 11,

Ia haverá um em cada uma das de-
mai» repúblicas. Também «eráo trani-
feriria» para outra» áreas muitas tns-
titulções cientificas e de invcstlgaçâe»
de Moscou e Lenlngrado. Além dis«
10/ serão construídas novas indúl-

Itrlas na Sibéria e na Ásia Central.
| , Revelou Kruchev que Já foram
ltransferida» do controle federal para
o regional 15.000 empresas industriais,
a fim de estimular a Iniciativa local,
¦desenvolver os recursos naturais, da
,cada república e dai maior autorl-
dade aos sindicatos, diretores de fá«

|bricà« e capatazes. Contudo, adver-
^lu contra a excessiva regionaliza-
|çâo e contra o fomento de lnterês-
se» regionais prejudicial». • U.P.

Nota da R. — Ver o artigo que pu-
bllcamos na 1.» página "Reforma da
Economia Rusca".

O ÁTOMO NA FRANCA

P^ __fiÍlÍlilÍ!
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—Ha nlil ¦>¦ HnlaH HlMi;'.i
Enquanto Rússia e Estados Unidos lutam (pelos alto-falan-

tes da propaganda) no sentido de provarem ao mundo que um
está, comendo o outro em matéria de progresso atômioo, a Fran-
ca, quase silenciosamente, vai realizando o seu programa d*
aplicação da energia nuclear em fins pacíficos. Eis, por exemplo
uma das primeiras fotografias divulgadas sobre a "chaminé"
nuclear de Marcoule, onde se realizam experiências sobre a fôr-
«a atômica.
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A primeira pilha de potência francesa (energia de 40.000 ,kws) funciona em Marcoule. Em sua construção, que durou ano

• meio, foram empregados 2.800 toneladas de ferro e 30.000
metros cúbicos de asfalto. Aqui aparece, por exemplo, o cha*
mado "quadro de carga", dotado de 1.337 orifícios onde sio
colocados os tubos de urânio.
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Nio, não é um exercício de guerra química. Trata-se ape-
nas de um operário cuid?ndo, em Le Bouchet, da alimentação da
um forno de secagem de BénhçMa dc urânio. O reator atômico
francês foi o ponto de partida do "Flano de Produção de Uri-
nio", tarefa principal do Centro de Marcoule. Por falar nisto:
• • no$so reator?

I .*4
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 d« Maio de 1057 !.• Caderno

EMISSÕES DE PAPEL-MOEDA
O Ministério tia Fazenda deu da no primeiro qnndriniestre dos

ontem publicidade a um informe últimos anos, com 03 seguintes ai-
"elativo às emissões de papel-nioc-garisinos:

Cr$
*

1953  45 milhões
1954 ;.  595 "
1955  631 "
1956  97 "

acrescentando que ao fim do pri-
meiro quadrimestre do ano correu-
te, haviam sido retirados da cir-
culação Cr$ 406 milhões.

Acontece que o primeiro quadri-
mestre de 1955 foi quase todo de
minha administração no Ministé-
rio da Fazenda, a qual findou a
13 de abril desse ano. Daí o meu
direito de protestar contra a com-
paração. ,

Não que os algarismos publica-
dos pelo Ministério estejam erra-
dos; são os dados oficiais de fim
de mês. Mas há circunstâncias
que alteram substancialmente o
lentido da comparação.

E* que no período que medeou

entre a exoneração minha e do
presidente do Banco do Brasil sr.
Clemente Mariani (4 de abril) e
a da transmissão do cargo a meu
sucessor (13 de abril), os altos
funcionários do Banco, receiosos
da ausência do ministro demissid-
náriõ c do ministro entrante, pro-
curaram se cobrir de autorizações
para que lhes não viesse a faltar
caixa e pediram autorização para
mais 1 bilhão de emissões.

Foi por isso que a caixa da
Agência Central do Banco do Bra-
sil atingiu, em meados de abril, à
cifra excepcional de 1.599 milhões
em vez dos 300 ou 400 milhões
usuais, como se vê dos seguintes
algarismos:

CAIXA DA AGÊNCIA CENTRAL DO BANCO
DO BRASIL

CrJ

31 de dezembro de 1954 320 milhões
16 de abril de 1955  1-599 "

31 de dezembro de 1955
31 de março de 1956 ...,
14 de abril de 1956 ....

468
85

401

Basta examinar estes algarismos
para ver que eu poderia ter reco-
Ihido um bilhão de cruzeiros, dei-
xando ainda muito boa caixa no
Banco.

Além disso, importa notar que
eu tinha nos cofres da SUMOC
mais Cr$ 600 milhões, pois que
na minha administração as quan-
tias exigidas dos bancos comer-
ciais na forma da. Instrução 108
eram esterilizadas na SUMOC e

.não entregues, como atualmente,
ao Banco do Brasil.

Donde se vê que, para efeitos
comparativos de minha adminis-
tração, o algarismo de emissão

•em meados de abril de 1955 é,
não de 633 milhões, e sim de me- , ,. Ann _•!!.- errados, é claro'que a minha conclu-nos 400 milhões ou de menos um «So nio subsiste nesse ponto

bilhão, conforme se queria ou nao
computar o encaixe disponível na
SUMOC.

E acredito que a 'comparação

ainda ficaria muito mais desfavò-
rável à atual administração, se
ela publicasse o algarismo da cai
xa da Agência Central do Banco
do Brasil em 30 de abril...

Como se prometera demonstrar.

Eugênio Gudin

F.S. — A propósito de meu último
artigo Intitulado "Nota Má", decla-
rou o Ministério da Fazenda ter ha
vido erro no Relatório da Contado
ria Centra], Item 33, em. que eu ba-
seara uma parte da minha critica.
Se os dados do Ministério estavam

APREENSÃO DE VEÍCULOS
ainda não emplacados

Segundo edital baixado pelo Departamento de Con-
cessões, serão apreendidos todos os ônibus, micrônibus
e lotações, que não foram ainda emplacados no corrente
exercício.

Aumento do preço do pão
Compensação em promessa: peixe na tabela

ARTICULAM-SE OS MARÍTIMOS
PARA A GREVE DO DIA 14

Importante reunião na tarde de ontem entre os presidentes de sindi-
catos — Confibm no vice-presidente da República — Juros nos finan-
ciamentos imobiliários do IAPC — Eleições no Sindicato de Bebidas
— Calma np indústria de calçados — Dia 1.° de junho o aumento

dos fumageiros

FRASES

O sr. Vicente Alvarez, diretor
da Federação Nacional dos Morl-
liiuu.s, declarou, ontem, à noite,
ao Correio da Manhã, que está
sendo aguardada, a qualquer mo-
mento, uma decisão das autori-
dades sobro a equiparação-sala-
rial dos marítimos. Informou,
também que sabe que as autori-
dades estão examinando a mate-
ria. Mas, apesar da transigência
da classe quanto aos prazos já
concedidos, e adiados várias vê-
zes, não foi assinado nenhum
acordo, nem. muito menos, foram
proporcionados os meios, reclama-
dos pelos armadores para a con-
cessão do aumento.

CONFIRMAÇÃO DA GREVE

Anteontem e ontem foram dias
de intensa atividade dos dirigen-
tes sindicais da Marinha Mercan-
te. Foram homolagadas pelo Con-
selho de Representante da Fe-
deração dos Maritimos, as deli-
berações das assembléias de 11
sindicatos sobre a deflagração da
greve parcial a zero hora do^ia
14 do corrente. J^a tarde de on-
tem, porém, é que a situação se
agravou. Em uma reunião dos
presidentes de sindicatos, cujos
objetivos e finalidades, os lide-
res da Marinha Mercante não re-
velaram, teriam sido discutidos
detalhes da greve, a ser- defla-
grada no dia 14. Questões finan-
ceiras, alimentação, propaganda,
articulação com os Estados, con-
servação dos navios, tráfego Rio-
Niterói, enfim, vários assuntos
atinentes à parede.

NOS ES.TADOS
A reportagem do Correio da

Manhã apurou, entre o? mariti-
mos, que a situação nos portosestaduais é a melhor possível, no
que diz respeito à greve. Os sin-
dicatos e delegacias regionais já
estão tomando as providencias ca-
bíveis no caso. Estão sendo or-
ganizadas as comissões ihtersln-
dicais. Provavelmente caberá ao
pessoal das transmissões radiote-
legráficas a principal tarefa
quando rebentar o movimento.

CONFIANÇA NO SR. JOÃO
GOULART

Por outro lado, os marítimos
acreditam que com a intervenção
direta do sr. João Goulart possaser resolvida, até antes do dia 13,
o problema salarial dos mariti-
mos. O vice-presidente da Repú-
blica possui forte base sindical
entre os marítimos. Cohta com
o apoio da quase totalidade dos
diretores de sindicatos da Mari-
nha Mercante e com a totalidade
da Federação Nacional dos Ma-
ritimos. Por essa razão, o sr.
João Goulart está interessado nu-
ma solução do caso, tendo afir-
mado aos marítimos que conside-
rava justa e até mesmo patrióti-
ca a campanha da equiparação.
Portanto, parece certa a equipa-
ração salarial, ou, então, um au-
mento de 40%, o que eqüivale a
mesma coisa.

tendida majoração. O máximo
que poderia ser aceito era de ...
9%. Na mesma ocasião, o sr.
Jofio Goulart deu ordens ao pre-sidente do IAPC para vender,
imediatamente, os apartamentos
dos jornalistas, no "Jardim de
Alan";

DIA 1° O AUMENTO DOS
FUMAGEIROS

A partir do dia Io de junho os
trabalhadores das fábricas de ei-
garros começarão a ganhar mais
10%. A melhoria concedida in-
depende de acordo entre o sin-
dlcato patronal e o dos empre-
gados. Contudo, resultou das
cenversações entre as diretorias
das duas entidades. Destarte, de

janeiro até junho os fumageiros
terão conquistado 25% de aumen-
to. Bateram o recorde nesta Ca-
pitai.

CALMA NA INDÚSTRIA DE
CALÇADOS

Reina calma na indústria de
calçados. Os industriais não le-
varam avante o propósito de re-
duzir a semana para 4 dias de
trabalho. Mas em vários esta-
belecimentos, principalmente nos
menores, tem havido demissões
de operários braçals e- especinli-
zados. Mesmo assim, esse setor
está calmo, não havendo, ao me-
nos por enquanto, ameaça de gre-ve, como declarou há dias o pre-sidente do órgão dos empregados.

' ¦ ¦¦¦ '¦¦ ¦¦' ¦'¦ 'i ¦ ii  —..— ..— ..,..,. i, , ¦

A, A e A
Às vésperas do Dia das Mães

8 QUILOS E 750 GRAMAS:

TRIGÊMEOS NO CATETE
Nomes que receberão: Adauto, Alda e Adriana
— Família pobre recebeu com alegria o nasci-

mento das crianças v
Anteontem >ntre 8,15 e 8,45 e Adriana, que nasceram res-horas, nasceram trigêmios na pectivamente com'3 quilos e 200

maternidade do Hospital da Be-
neficência Portuguesa, na r\ia
Santo Amaro. A mãe, senhora

TARIFAS E AUMENTO
. SALARIAL

Desde há alguns anos que os
armadores vêm concedendo au-

Já se encontra no Departa- fermento, açúcar, gordura, ener
mento de Planejamento de Pre- gia elétrica e lenha.
ços, da COFAP, o memorial em

;õue o Sindicato dos Proprietários PEIXE DENTRO DA TABELA
de Padarias solicita a liberação

,do preço do pão, a fim de que Encontra-se também em exa-| mentos 
'salariais 

aos'seus"emp"re-possa fazer lace ao aumento do me, na COFAP, a pretensão dos gados Mas sem fugir à regra de
preço de custo do produto. Ale- varejistas de peixe, nas íeiras-li-l outros setores econômicos, isto é,
gam os donos ae padarias que vres. Desejam eles o íornecimen-lcondicionam a melhoria dos or-.não é mais possível fabricar pão to de uma certa quantidade de penados ao reajustamento dás ta-com os aumentos verificados no peixeL_do órgão responsável pelojrifas. Agora verifica-se, a mesma

coisa. Os armadores somente as-

DR. COSTA JÚNIOR
CLÍNICA DE TUMORES

OANCEROLOQIA, RADIOTERAPIA
Rua México, 08, 4o. — Tel. 22-1587.

17252
"|| 

ÍT B m H l curo sem opt*
IIL H fi IH fração t repouso

PROCESSO AMC8ICAN0 (râpiflo e iidolor)
Dr. Hamilton Gonçalves'Maiçat Hora: Tels.: 52-0032 e ?2-9ÓQ5

controle de preços e abasteci-
mento, assegurando que reven-
derão o pescado, sempre pela ta-
bela.

ANIVERSÁRIO DO IAPC
Realiza-se hoje, às 17 horas, no

Auditório do IAPC, mais uma
conferência do ciclo comemora-
tivo do aniversário dessa autar-
quia. Falará o padre Pedro Be-
lisário Veloso Rabelo, S. J. an-
tigo reitor da Universidade Pon-
tlficia. Tema da conferência:. —"Serviço Social e Assistência So-
ciai".

Doenças da Pele e Cabelo
tratamento do» cravos, espinhas, eciemas. Extração definitiva e sem cl-catriz dos pêlos do rosto, sinais e verrugas — Pelada — Queda do cabelo

DR PIRFÇ Prit Ho't>- Berlim, Paris, Viena, Nova York.fc*l\. I IIM.J Ru, Mexic0( 3I) 15... Tel 22.0425. Das 1 As S.

DR. ARMANDO AMARAL
Participa a seus clientes e amigos a

inauguração do seu novo consultório de Clíni-
ca Cirúrgica e Traumato-Ortopédica na Av.
Rio Branco, 185 — 4.° andar — Grupo 412,
segundas, quartas e sextas-feiras — das 16
horas em diante. Telefone: 22-9624. 66*6
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Para Las Palmas, Lisboa,
Barcelona, Cannes •

Gênova
A N N A C.

1-0-57
137-57
24-8-57

Para Las Palmas, Cannes
e Gênova

ANDRÉA C.
&A.57
29-7-57
17-9-57

Para Santos, Montevidéu
e Buenos Aires

AN NA
22-5-57

ANDRÉA
27-5-57

AN NA C.
3-7-57
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AR CONDICIONADO EM TODA A 1" e 2.a CLASSE
10% DESCONTO NAS PASSAGENS AEROMARtTIMAS
INFORMES EM TODAS AS AGENCIAS DE TURISMO

E NA
LINEA "C" AGf NCIA MARÍTIMA (RIO) S. A.

Avenida Rio Branco, 4 - 2.° andar — Tel.: 43-7691

slnarão acordo se obtiverem au-
torização governamental para
elevar as tarifas. Contudo, surge
outro problema: a majoração dos
fretes afastaria muitas mercado-
rias do# navios. Lucrariam com
isto as. companhias rodoviárias.'

CALMA ENTRE AS AUTO-
RIDADES

As autoridades governamentais
estão aparentemente calmas com
relação à anunciada greve dos
marítimos. Parece, no entanto,
que somente na véspera da gre-
ve é que terão andamento as ne-
gociações entre marítimos, arma-
dores e o governo. Contudo, a
Federação dos Marítimos espera
o pronunciamento das autorida-
des sobre a equiparação.
ELEIÇÕES NO SINDICATO DE

BEBIDAS
Nos dias 13 e 14 do corrente

serão processadas as eleições no
Sindicato dos Trabalhadores em
Bebidas. Concorre apenas uma
chapa. É encabeçada pelo verea-
dor Waldemar Viana, ex-presi-
dente da entidade e operário que
há muitos anos milita nessa enti-
dade. Segunda e terça-feira se-
rá o 2o escrutínio, já que no pri-
meiro não houve quorum. A di-
rètoria do Sindicato estará de-
senvolvendo esforços para que se-
ia atingido o número que permi-
ta a legalidade do pleito.

OS JUROS NOS FINANCIA-
MENTOS DO IAPC

O sr. João Goulart foi procura-
do por alguns jornalistas que lhe
deram informações sobre um pro

Wilma Ferreira Santos Madalena
ouvida pela nbssa reportagem,
assim se expressou:' Embora eue
meu marido sejamos pobres, esta-
mos muito felizes com o nasci-
mento das três crianças; foi o
melhor presente que eu como
mãe, poderia receber, às vésperas
do Dia das Mães.

CASADA HA TRÊS ANOS
- Dona Wilma que tem 28 anos e
reside na rua Jacumã, 2, apto.
302, na Tijuca, é casada com o
sr. Alexandre José Magdalena há
três anos. Desta'união já-tinham
um filho de 1 ano e 6 meses. O
marido exerce, as funções de cm-
preiteiro; ela é funcionária da
Secção de Cadastro do Instituto
de Aposentadoria, e Pensões dos
Industriáriosl Família que vive
exclusivamente de seus proven-tos, recebem com surpresa o
acontecido, mas tanto pai como
mãe, estão radiantes com a íi-
lharada. » -

. TUDO EM A
Terá o nome de Adauto o me-

nino que nasceu primeiro (com
três quilos) e as meninas, Alda

HOMENAGEM. A CATUL0
Serenata junto à sua hérnia,

no Jardim do Monroe
Assinalando a passagem do 11°.

aniversário da morte de Catu-
lo da Paixão Cearense, antigos
admiradores «e amigos do poeta,
com o patrocínio do Centro Ca-
rioca, vão prestar à sua-memó-
ria uma homenagem, com a reali-
zação, no próximo dia 10, às 21
horas, de uma serenata junto à
sua herma, no Jardim do Mon-
roe.

A Comissão^ promotora da ho-
menagem é constituída dos srs.
Othon Costa, presidente do Cen-
tro Carioca; — ministro Paschoal
Carlos Magno, poeta Pádúa fle
Almeida, maestro A. Martinez
Grau, Astério de Campos, profes-sor Tito Bezerra de Menezes,
pintor Jordão de Oliveira, jor-
nalistâ Mário José de Almejda e
Joaquim de Oliveira Lima.

Tomarão parte na serenata, in-
terpretando composições de Catu-
lo, os artistas Vicente Celestino,
Floriano Faissal, Gilberto Alves,
Gastão Formenti, Paulo Tapajós,

A declaração feita por João
Goulart, de que "ou acaba a po-
lítica na Previdência ou 'a políti-
ca acaba com a Previdência So-
ciai", parece-me, data vênia, que
foi apenas uma paródia daquela
outra afirmativa de certo minis-
tro da Agricultura, segundo a qual"ou acabamos com a saúva, ou a
saúva acaba com o Brasil".

Sim, porque, a oportuna frase
do vice-presidente da República
foi pronunciada nos primeiros
tempos do atual governo e até lio-
je não se tem vista nada de novo
no setor-a que ela se refere, com
a agravante de ser precisamente
o jovem chefe do PTB o respon-
sái'cl pelo que ocorre no parti-
cular.

A formiga continua acabando
com o Brasil, o petebismo implan-
tou-sc nos Institutos e não me
consta que os mesmos hajam me-
lhorado depois que passaram a no-
vós donos.

Creio, portanto, que foi apenas
o desejo de soltar aos ventos uma
frase bonita que levou o simfíáti-
co moço de São Borja a proferi-Ia, sem conseqüência.

On talvez haja uma razão mais
profunda, aquela que decorre do
amor dos gaúchos pelas frases re-
tumbantes. "O poder t o poder",
gritou certa vez Silveira Martins-,
o ciclópico. Pinheiro Machado ti-
nha entusiasmo por isse gênero dc
expressão. Coelho Cavalcanti, ter-
rivel panfletário cuja vida desre-
grada cedo se extinguiu, escreveu
uma página memorável sobre o te-
ma. "Quem cavalga a razão não
precisa esporas" — disse Pinhei-
ro Machado^ Borges de Medeiros,
ainda bem vivo, aproximando-se
do primeiro centenário, teve esta."O empréstimo i um elemento
de. progresso". Gctúlio: — "A
história falará por mim". Osvaldo
Aranha.: "Este 

país â um deserto
de homens e de idéias". Flores:"Vou morrer no Rio Grande".".Quem vem lán" — Luzardo.
João Neves antes do "Acuso": —"Vamos 

para o pleito pacífico das
urnas ou quiçá para o prelio san-
grento das armas". Dc Assis Bra
sil: — "Voltar ao parlamcntaris-mo é retroagir". "Pela- ordem",
ainda Borges. "Idéias não são me-
tais que se fundem" ¦ — Silveira
Martins outra ve,

[ Naturalmente existirão muitas

ATOS OFICIAIS
Realização do coiicui-hoh nus onrrciras onde hnjn

interinos
. A (Im de quo seja mantido o prl-
mado do sistema do mérito no ser-
viço 'público federal, e, ao mesmo
tempo, regularizar a attunçfio dos
servidores Interinos, encaminhou o
DASP ao presidente exposição de
motivos ressaltando a conveniência
da realização de concursos, cxclu-
slvamente para «s carreiras onde ha-
jn interinos.

Iteporta-se aquele órj;no A determt-
nacAo do chefe do governo de sustar
a realização de concursos gerais, pa<
ra preenchimento de cargos vagos
existentes nas diversas carreira!, co
mo parte do programa de rigorosa
compressão de despesas públicas, de.
terminação que vem sendo cumpri
da. Contudo, observa o DASP que
a suspensão de concursos para as
carreiras onde há Interinos não ''
aconselhável, inclusive pelo que es
tabelece o Estatuto dos Funcionários,
ao limitar em dois anos o periodo
de interlnldadc, a qual se torna lie
gal, excedido esse prazo.

Depois de tecer outros comentários
sobre a sltuaçüo desses servidores,
salienta o DASP que a realização
de concursos, em tais condições, f
a providência que se manifesta únl
ca e aplicável, visto que nSo acarre-
ta aumento de despesas com In
gresso de pessoal novo no fundo
naltsmo. O interino, que já vem
percebendo vencimentos, irá dar lu-
gar ao que se habilita em concurso,
com a vantagem de propiciar à ad-
mlnistraç&o, sem qualquer aumen-
to de despesa, servidores dc com-
peteneta publicamente* demonstrada e
aferlda.

. O presidente despachou favorável-
mente a exposição do DASP.

Decretos assinados — O presidente
assinou os seguintes decretos:

Concedendo autorizaçSo para o fun.
clonamento dos cursos de letras néo
latinas, letras anglo-germánlcas, hls
torta e pedagogia, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e tetras de Tau
bate;

Concedendo reconhecimento aos

gramas e 2 quilos e 550 gramas.Peso total: 8 quilos e 750 gramas.Os trigêmios estão passando'bem, ontrne /,.„,.„. ,„,.„..„ jtanto que ao serem fotografados! • J™" curiosas'dos nossos
am-se muito satisfeitos"nos\a'">9°s da fronteira sul, que 0agitavam'

seus berçinhos enfllèiradõs,', no
apartamento 303

MAE - POEMA DE AMOR
Comemorar o "Dia das Mães"

Cooperando para o êxito do"Dia das Mães",, o vereador Ed-
gar de Carvalho vem de lançaro livro "Mãe—Poema de Amor",reunindo os mais belos sonetos
que»exaltam a mais sublime detodas as mulheres — A Mãe.Convém destacar . a iniciativado sr. Edgar de Carvalho quemandou imprimir dez.mil exem-
plares para distribuição gratuitano "Dia das Mães" e apenas milexemplares serão vendidos naslivrarias da cidade. O livro dosr. Edgar de Carvalho além deapresentar uma série de sonetosde consagrados poetas, não sóbrasileiros como estrangeiros,
apresenta também em cada pá-gina um pensamento sobre aMae. .

A imprensa, n rádio e a tele-visão, vem cada ano tornando i,vt,wí maiores, mas daí a querer co-maior as comemorações do "Dia brar-llte a execução, como iêè oo^S SSS^^jS^ S#^ ^ ^ati, o
ção, trazer também a sua coope-1 ¦ dc maw> no Campo do Vasco,ração definitiva para maior êxl-i*'0''¦ uma grande distância.to dessa data gloriosa que mere-ce todo o respeito e ternura. ¦•- AH Right

, quesenador Mem dc Sá não quer quese diga sejam descendentes de es-
panhóis, porém essas que aí fi-cam, mesmo poucas, serão sufi-cientes para demonstrar a nossatese.

¦ "Receberei a bala", celebrizou otaciturno Floriano. "Quarenta sé-culos vos contemplam'" — foi 0incentivo de Napolcãoaos seussoldados ao pé das pirâmides. "O
Brasil espera que cada um cum-
pra o seu dever", levou os maru-
jos do "Barroso'-' à] vitória.em
Humaitá. "Meu lugar é aqui!" —
imortalizou Rodrigues Alves. Sãooutras tantas frases.

Tudo isso é muito bonito, e iiiiodeixa de ter certo efeito no entusiasmo dos jovens.
João Goulart está ainda em pieno viço da idade. Compreende-se

que atítí. às frases, a exemplo dos

DE PORTUGAL
APELO DO MINISTRO MARCELO CAETA-

NO ÀS NOVAS GERAÇÕES PORTUGUÊ-
SAS

CONGRESSO DE PESCA
LISBOA, 7 — Um apelo àsnovas gerações portuguesas paravencerem a tentação da impa-ciência e do desespero e aderi-rem a uma política construtiva

POSSE DO DIRETOR
de. Organização Sanitária
O sr. Nilson Guimarães

é um dos nossos mais
distintos 1 sanitaristas

Toma posse hoje, no gabi-
nete dó ministro da Saúde, às
16 horas, o novo diretor da Di-
visão de Arganização Sanitária,

CONGRESSO DE PESCA
LISBOA, 7 — 0 Congresso Na-

cional de Pesca, o quinto quese realiza, vai reunir-se este ano
Mt„„ , ,: ¦# oc AcciiJ^c;, vai i i:uiiii.-.ic caie «nulançado pelo prof. Marcelo jem Angola — segundo informouCaetano, num discurso que prO'feriu há dias em Braga. o comandante. Henrique Tenreiro,

delegado do governo junto dosO prof. Marcelo Caetano, que i organismos de pesca.ocupando o cargo de ministro da
Presidência se coloca na hierar-
quia governamental imediata
mente a seguir ao presidente SaStephana Macedo e Pixmguinha e, ]azar, é desde há muito uma dasseu conmnto. Apoiando a inicia-1 fjguras mais destacadas da poli-tiva, a Rádio Roquete Pinto fará tica portuguesa. As suas decla-irradiar a serenata. rações revestem-se, por isso, de
particular importância.

No discurso em referência, o
0 PRESIDENTF DA COMPANHIA cSdo^frLÍSTar^rco-

laboração na obra de renovação¦em que o país está empenhado,
se não exige a adesão aos prinrcipios políticos que orientam o

No Rio hoje

FRANCESA DE SEGURO PARA
ft COMÉRCIO EXTERIOR

Chega hoje ao Rio o sr. Jacques reeinH> 
" 

vÍEentp 
'Frisou

Levy, presidente da Companhia Fran- SSSSfcT'6 ™™a$™deram ínlormaçoes SODre Um pro- ^vy, presiueme aa L-umpamia rran- projjosUócesso em trâmite no DNPS que «*a de seguro para o Comercio ninguém se pcde a renuncia dosVisa a elevar para 12% OS. juros Exterior, que permanecerá um mes ori£c(pios er£ aue tormou a sua
nos financiamentos imobiliários "o Brasil. -on-^iênc-a cívica e aue consti
do IAPC. O vice-presidente da A Companhia Franccsr dc seguro {uem" os scus ideais». salientouRepublica chamou ao reu íabi,- '¦'¦'¦'"' " '"'O"-'•'•¦" ¦•'•>.<>¦ .• um ¦„¦- ... ...
nete o presidente dessa entida
de e fêz recomendações no sen- por função garantir .as vendas para râueTõenTem causa" o"que°Vdetido de ser evitado esse aumen- , administrações e serviços públicos mais sa^.ado tod0s veneramos —
to. Falou, também, com O dire- estrangeiros, bem como as vendas Deus_ pátria e FamI1ia os por.ter do DNPS acerca dos juros,,a meio prazo efetuadas com socieda-; tuguêses não devem ver outrodizendo-lhe que era contra a pre- des particulares estrangeiras. Kstu' faj0 „ue ng0 seja a defesa do

^ompahhia osti habilitada a outor- que constitui a essência'da civi-~~  l*™ ?os exportadores garantias de llzaçg0 crist5 latina".bôa execução de contratos, preser-! Q apêlo à unidade feito pelovando-as contra os riscos de nto pa- ministro da Presidência teve vas-
R.-mento, de nSo transferência, de ta repercussão nos meios políti-câmbio, etc... j cos portugueses. Um diário ves-o valor coberto atualmente no. pertino de Lisboa, de tendências

O Congresso se deverá realizar
de 27 de setembro a 7 de outu-
bro próximos, em Luanda, pre-sidindo possivelmente a sua aber-
tura o ministro da Marinha, ai-
mirante Américo Tomás. Entre
os problemas á debater figurarão
alguns que dizem diretamente
respeito ao desenvolvimento da
produção pesqueira nas provín-cias ultramarinas portuguesas,especialmente em Angola.

Os congressos anteriormente
realizados — segundo o coman-
dante Tenreiro informou aós jor-nalistas — tiveram proveitososnte. Frisou a esseTresultad0S, expressos no'fato denomeadamente: A das 168 moções apresentadas nos
três primeiros já terem sido exe-
cutadas pelas entidades oficiais
100.

O desenvolvimento da produção

MAIS DE 200 MILHÕES,
EM 1956 A ARRECADAÇÃO

FEDERAL NA PARAÍBA

••,i .po rio governo íranc; que tem" tod£ulia' <*ue ''na hora em 1ueipesqueira portuguesa tem-se- ' q P°r «se_ mundo soam ameaças acentuado nos ultimas anos,. Em
1936 o país importava noventa
por cento do peixe, especialmen-
te o bacalhau, que consumia.
Hoje, a produção, que subiu mais
de oito vezes corresponde a 90
por cento das necessidades do
pais. ANI
ESTEVE EM LISBOA O ALMI-

r* RANTE WRIGHT
LISBOA, 7 — O almirantemundo inteiro pela Companhia Fran-, liberais e politicamente indepen- í Wright, comandante supremo dasKm 1956 as repartições fiscais na cesa de Seguro para o Comercio Ex- dente, ffe eco da projeção das; forças navais do Atlântico, este-paraíba arrecadaram, de diTeiros tri- terior pode ser dificilmente avalia- paiavras do prof. Marcelo .Caefa-! ve ontem em Lisboa e conferen-butos e taxas, a Imncrtânci» de Crt do, sendo que os "compromissos" pa- no, dedicando-lhe um editorial! ciou com membros do governo123.6E7.913.1C. enquanto a ünlão dls-|ra com Brasil se elevam aproxima- en, qUC «pi-y-Jis Si afirmações| português.

por êle_ expendidas a respeito [' Q almirante, que chegara de
de manhã, partiu por via aérea.

Falando aos jornalistas, exprimiu
a sua confiança no futuro da
OTAN. ANI

pendeu no Estado Crt 467.S2i.7i7.40, damente a 60 bilhões de francos.
í de serviços públicos, auxílios diversos. | Isto testemunha a relevância deste da unidade' nacional livre"
i obras de emergência, planos agrlco-; organismo e a Importância da vlsl- qualquer sujeição ideológica.

Ias e rodoviários e trabalhoi vários, li* do «eu presidente ocupa no campo' o discurso do ministro da
; Nessa última quantia lnclul-ie S por i do intercâmbio franco-brasileiro. pj ^sidência, por se seguir a ou-
; cento de pagamentos % servidores fe-! M. Jacques Levy é um econo-; tros de membros do elenco mi-
Iderais t aposentados. TaU Informa-!mista de fama Internacional e de-; nisterial focando 0 mesmo tema,! PARTIU PARA PARIS O PA-çôes foram prestada» pel» Delegacia ,tja. durante sua estada no Brasil.' mostra que o governo — não ab-1 TRIARCA DE LISBOAFiscal na Paraíba. I estabelecer contato direto com a rea- dicando aliás dos princípios que

Conslder»cdo-s» as verba» pagasp«- [lidade econômica brasileira. Avistar-, orientam a sua política — está- LISBOA, 7 — O cardeal pa-
;io Btnco do Brasil ou recebida» di-.se-à com autoridades govemamen-.interessado em estruturar a uni- triarca de Lisboa, D. Manuel
! retamente pela» entidade» beneficia- j tais e administrativa» deste pais, de- dade nacional em volta de prin-! Gonçalves Cerejeira, partiu on-
ida», no Rio, calcula-»* qu» t> União(vendo viíitar vário» Estados onde cipios aDolíticos e em bases arr.-jtem para Paris onde vai assistir
aplicou naquela unidade a soma acro- | dará prosseguimento ao» »eu» tatu- j pias e de fácil aceitação por tó-
xlmada> d* 000 milboes di cruzeiros. Ido» com as autoridades locais. jplasIdas as correntes. ANI {Contlnna na 14.*- piiflna)

.. ¦¦¦' ¦,:¦;,-. y/;:-.::-.::-:V.-r\; :...:;¦.¦¦-.',,¦¦¦,:;. ¦
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Dr. Nelson Guimarães

sr. Nilson Guimarães. Trata-
se de um dos mais distintos
sanitaristas brasileiros, 'tendo
ocupado importantes funções;
Exclusivamente dedicado às
atividades' sanitárias, foi dire-
tor do Departamento de Saú-
de do Estado de Sergipe, de'e-
gado federal de saúde nos Es-
tados de Mato Grosso e Goiás,
assistente do diretor-geral do
Departamento Nacional de Saú-
de, consultor e assessor técni-
no resoectivãmente dos minis-
tros Mário Pinotti e Àramis
Ataíde. Nos últimos seis anos,
o sr. Nilfon Guimarães vinha

.exercendo as funções de che-
fe ,de secção de administração
.sanitária da Divisão da qual foi
agora nomeado diretor.

Diplomado em 1938 pela Ta-
culdade de Medicina da Bahia,
ingressou na carreira sanitá-
ria em 1940, quando realizou
o curso de saúde pública do
Instituto Osvaldo Cruz. "

Também exerce magistério
nos cursos de saúde pública do
D.N.S., no dé puericultura do
Departamento Nacional da Cri-
anca e no da Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas
Gerais, iá tendo participado de
delegações que representaram o
país em congreSsos de higiene
internacionais e sido durante
vários anos secretário executivo
da Sociedade Brasileira de Hi-
giene, de cujo conselho cônsul-
tivo atualmente é membro.,

cursos — de Serviço Social da Fa»
culdade de Serviço Social do Distrlt*
Federal; de Bachoreladq da Faculda-
de de Direito Cândido Mendes, de»-
ta capital; de Auxiliar de Enferma-
gem da Escola de Enfermagem Frei
Eugênio, com sede em Ub<raba, Minas;
e. de Serviço Social da Escola de
Serviço Social de Manaus;

Concedendo autorização para fun-
cionarem como empresas de minera-
çfio, & Cia. Agro-Pastorll e Indus-
trlal de Minas Gerais, com sede em
Montes Claro», Minas, e â empresa
Arub Moglnna Limitada, com sede
em Mogl das Cruzes, SAo Paulo;

Concedendo i sociedade anônima"Gillette Safety Razor Company of
Brazll'' autorização' para continuar a
funcionar na República;

Autorizando — José Marques Fur-
tado a pesquisar areias tlmenltlcas
no município de Aratoses, Maranhão;
Dlogo Betõnico a lavrar minério de
ferro e associados no município de
Itabira, Minas; e, à Água Mineral
Tlmbo Ltda. a pesquisar água mine-
ral no município de Almirante Ta-
mandaré, Paraná; e,

Aposentando Antônio van Xrven'de Melo Barreto, no cargo de cônsul
privativo, padrão M e nomeando, pa-ra o mesmo cargo, Lourenço Soares)
de Macedo.

Decretos no C.N.A.E.S. — O preil-
dente, assinou decretos, no Conselho
Nacional de Agun» e energia Elétrica,
do Ministério da Agricultura, outor-
gando,

A Companhia Catarinense de Fftr-
ça e Luz S.A. concessão para o apro-
veitamento progressivo da energia
hidráulica de um desnível existente
no rio Caveiras, distrito aede do mu-
nlclplo de Lages, S. Catarina, des-
tlnado â produção, transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica para ser-
viço público em sua zona de concei-
são; e,

A Prefeitura Municipal de Caràzl-
nho concessão para o 'aproveitamert-
to de energia hidráulica de uma que-
da dágua, existente 'no rio Jacul-
Mirim, nos limites dos municípios de
Carâzinho e Cruz Alta, R. G. do
Sul, destinado i produção, tranimls-
sSo e distribuição de energia elétrl-
ca p-ra serviço público na. sede do
município de Carâzinho. .

Reservatório elevado no Horto Fio-
restai de Maceió — No Horto Flores-
tal de Maceió vai ser construído um
reservatório elevado com capacidade
para armazenamento de 90.000 litros
dágua. As obras, cujos projeto, plan-
tas e especificações foram aprovadas
polo presidente, cstfio orçadas em
CrS 348.560,00, correndo a despesa à
conta das dotações orçamentárias do
Ministério da Agricultura.

Previsões orçamentárias — O minis»
tro aprovou as previsões orçamen-
tárlos dos seguintes Sindicatos: dos
Despachantes Aduaneiros do Rio de
Janeiro; dos Trabalhadores na Indús-
tria da Extração do Sal de Cabo
Frio; dos Hotels do Rio de Janeiro;
dos Engenheiros da Bahia; dos Tra-
balhadores na Indústria de Flaç&o e
Tecelagem de Penado; dos Trabalha-
dores em Empresas Telefônicas do
Rio de Janeiro; dos Contabilistas no
Estado do Amazonas; do Comércio
Atacadista de Secaria em Geral, de
Santos; dos Trabalhadores na Indús-
trla do Sal de Macau; e do Comércio
Atacadista de Louças, Tintas e Fer-
ragens do Rio de Janeiro.

Foram aprovadas, tambénC as pre-
visões orçamentárias das Federações
Nacionais de Empregados Vendedores
e Viajantes do Comércio e dos Con-
dutores Autônomos de Veículos Ro-
dovlários, bem assim as da Federa-
ção dos Trabalhadores nas Indústrias
de Construção e de Mobiliário do
Estado de Minas Gerais.

Anulação de pleito — Tendo em vis-
ta as. provas constantes do processo
e respeito da prática de lrregularida-
des, o ministro anulou as eleições
realizadas no Sindicato dos Arruma-
dores de Nova Iguaçu, no Estado do
Rio de Janeiro.

Pelo mesmo despacho delegou pode-
res ao delegado regional do Trabalho
para designar o interventor que nssu-
mira a direção do aludido órgüo, com
a incumbência de adotar todas as me-
dldas necessárias ao seu normal fun-
cloromento, inclusive realizar «lei-
ções.

FESTIVAL DE AUXILIO À OBRA
MISSIONÁRIA DO CORRENTE

Realiza-se hoje, às 15 horáSf-no
Palácio Guanabara, sob, a presi-dência da senhora Negrão de Li-
m?., a segunda reunião da Co-
missão que. está programando. o
festival de auxílio à obra mlssio-
nária da cidade de Corrente, no
sul do Estado do Piauí, sob. a
chefia do padre Efrem Marti-
nez;

Comparecerão diversas senho-
ras da sociedade carioca, da co-
lônia espanhola . e da colônia
piauiense desta C.apital. Tam-
bém estarão presentes as espô-
sas de diversos embaixadores la-
tinos-americanõs, inclusive a
embaixatriz da França, madame
Hartion_. ¦

Dr. AGENCIO TOSTA FILHO
Clinica-Médict

Rua Álvaro Alvim, 24 — tal» 604 —
às 3ns., lias. e sábados a partir daa
13 horas.

ATENDE A DOMICILIO
Fones: 42-0327 — 45-0540.

17073

DR. E««M!0 DA SILVA CARMO
DOENÇAS DO CORAÇÃO

PREVENÇÃO — DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTt»
Ausculta eletrônica — Electrocardlografla — Ralos X — Oxigênio.

Fellow do American College of Cardlology, Membro da «American
Ileart Assonlatlon" — Consulta» com hora mareada,

Consultório: Rua México, 41 - s. 1.204 — 32-6235 — 57-4488. 41817
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TODOS OS TIPOS
P1RI

TODOS OS FINS
Um produto do

IHCÚSTRIÜ BRASILEIRA DE EMBALAGENS S. A.
Escritório centrai no Rio do Janeiro i

Rua Santa Luzia, 305 - Lojas - Telefonei 32-7362
fábricas: Rio - S. rnvio • Utinga - Recife - f. Alegro • Belém
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O DERRAME DE CÉDULAS FALSAS

NOTAS DE MIL CRUZEIROS FALSIFICADAS APREENDIDAS
NO BANCO DO BRASIL E NA CAIXA DE AMORTIZAÇÃO

Nfio acredita o «liretor «Ia Caixa dn Amortizarão cm grande derrame — CaraeteríMioaa das nota* faUa*
pertencentes a três série» — Os diversos tipos dc falsificações

A respeito do derrame de cé- Idade, dentro dn pais. Continuan- teristicos das cédulas fraudadas,
dulas falsas, correspondendo a do, disse o sr. Claudionor não ha- Na parte da efígie de Pedro Al-
uma emissão sem precedentes dc .ver, até agora, recebido qualquer vares Cabral, tanto o cabelo co-
dinheiro brasileiro, promovido por 'dado oficial sôbrc a quantidade ;mo a'barba estão mais claros. No
•uma quadrilha com sede em Bue- tle dinheiro apreendido pela Po- ; verso, a coloração também é mais
nos Aires, que vinha agindo há llcla'. jclara e a Impressão é visivclmen

Adulteradas cédulas

cerca dc quatro anos, entrevis
tamos na tarde de ontem o dire
tor da Caixa de Amortização, sr.
Claudionor dc Souza Lemos e o
tesoureiro rio Banco do Brasil, sr.
Eduardo Roxo de La Rocque.

A quadrilha, desarticularia pela

DERRAME NO RIO DE
JANEIRO

Uc má. Náo há um alinhamento
I perfeito na numeração das_ notas
;e o papel usado na confecção das
i cédulas, é mais fino que a ver-

Até agora conforme declarou o,madeira.
diretor da Caixa de Amortização, I Continuando, afirmou o tesou-
foram apreendidas seis cédulas reiro do Banco do Brasil, que

Interpol, teiin passado milhões rie dt) mil cruzeiros, provando assim essas características só sáo per-
cruzeiros, lendo corrido que as [o.s poucos benefícios que os fal- :ceptíveis a um técnico. Somente
notas falsas ascenderiam a um sifjcadorcs obtiveram, dada a pe- pessoas habituadas a examinar as

j cédulas poderão notar a sua ile-
, gitimidade.
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AS SÉRIES

As notas recolhidas até agora
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Parte de uma das notas falsificadas de mil cruzeiros
apreendidas na Tesouraria do Banco do Brasil

vessem um tamanho diferente pa- pelos atuais falsificadores é: Mui-
rá cada valor, já teríamos certa- 'tilite e Off-set.

pela Tesouraria do Banco do Bra- ' mente, eliminado essa possibili- ; Quanto ao derrame de notas
sil pertencem às séries 262, 376 c,ade dc falsificação por adulte-, falsas no território nacional, a
e 382. Cada série, segundo de- VaÇ?0,'»-. . .. ... ___„,„_._____,__„,_,! Caixa de Amortização e Tesoura-O outro tipo, alias empregado jr|a do Banco d|) Brasi, tomaram

todas as providências necessárias,

A nota é de dez, o valor é de quinhentos e a efigie
é dc uma cédula de cinco cruzeiros

valor de 600.000,00 cruzeiros e.quena quantidade, e todas elas
depois somente á quantia de
500.080 cruzeiros.

NAO ACREDITA EM TAO
GRANDE DERRAME

... O diretor da Caixa de Amorti-
•ração afirmou não acreditar queexista uma falsificação de cédu-
Ias de mil cruzeiros em tão ele-"vada 

quantidade. Acredita, no
.entanto, rjue possam ter sido frau-
riaqas cerca cie quinhentos mil

clarações do sr. La Rocque, con
tém cem mil notas de mil cru-1
zeiros. Os falsificadores fatogra- jfáram notas de mil cruzeiros des-1
sas séries e por elas tiraram o
modelo das demais. Afirmou o
sr. La Rocque, que as primeiras
notas. falsas começaram a surgir
no mês de fevereiro do corren-
te ano, na cidade de Porto Ale-
gre. Com as declarações do te-
soureiro, podemos afirmar queapenas há três meses foi verifi-
ficado êsse derrame, não acredi-
tando o sr. La Rocque vir êsse
derrame sendo feito há quatro
anos, como foi noticiado.

TIPOS DE FALSIFICAÇÕES

A Tesouraria do Banco do Bra-
sil, vem apreendendo nesses úl-
timos anos, várias notas de di-
versos valores que foram falsi-
ficadas. Indagado a êsse respei-
to, o sr. La Rocque declarou, que
a diversidade de coloração de
notas do mesmo valor, tira a pos-
sibilidade do público se habituar
a distinguir as verdadeiras das
falsas. No dinheiro americano

FALECEU ARNALDO BLOCH

pertencem à série 376.
Na Tesouraria do Banco do

Brasil, segundo declarações do te-
fourciro foram recolhidas mais
oito cédulas de mil cruzeiros fal- Icontinuou o tesoureiro do Banco
sificadas, perfazendo, • portanto,
um total de quatorze notas apre-
er.didas aqui no Rio.

CARACTERÍSTICAS DAS
NOTAS FALSAS

O sr. Eduardo Roxo de La Roc-
cruzeiros, importância que nâo Ique, tesoureiro do Banco do Bra-
teria sido passada, em sua totali— | sil, explicou os detalhes carac-

DESFILE DE MODAS DE CALÇADOS

dc Brasil, há uniformidade nas
cores, que jamais se modificam.
Com o dinheiro brasileiro, isso
náo acontece, devido êle ser fa-
bricado, ora nos Estados Unidos,
ora na Inglaterra, não podendo
haver, portanto, uma côr padro-
nizada. Há dois tipos de falsifi-
cação .afirmou o sr. La Rocque.
Uma quando há aproveitamento
de partes da numeração de uma
cédula aplicada à outra, dando-
lhe maior valor. Isto porque tan-
to o número da nota de cinco
cruzeiros como a de quinhentos
ou cinqüenta, são todos do mes-
mo tamanho. Se os desenhos ti-
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i estando aguardando o resultado
Idas diligências policiais para a
ccmpleta elucidação do fato.

O CASO DA "EMISSÃO" DE
CRUZEIROS FALSOS: NADA

DE NOVO

Ainda a respeito da espetacular"emissão" de dinheiro brasileiro
em terras argentinas, onde agiam
os falsários de várias nacionali-
dades, procuramos ouvir o dele-
gado Dióçenes de Barros, que co-
mo noticiamos enviou a Curiti-
ba investigadores da Delegacia de
Roubos a fim de acompanhar as
diligências. Segundo aquela au-
tbridade, nada há de novo porenquanto, tendo apenas recebido
da Capital paranaense um tele-
grama comunicando que estava
sendo aguardada, a volta do de-
legado de Curitiba, Wilfredo Mi-
rí.nda, que se encontra em Bue-
nos Aires, para que prosseguis-
sem, conjuntamente, nos traba-

Vitima dr mui súbito faleceu,
ontem, o conhecido honjem' de
imprensa Arnaldo Bloch, um dos
irmãos Bloch que editam a re-
vista "Manchete", o extinto aca-
bara de completar 51 anos de Ida-
de it deixou viúva d.. Judith e três
filhos. Leonardo, Rosaly e Vera.
- O enterro sairá hoje às % horas
da ,Rua 5 de .lulho, 82 para o
cemltfrio israelita de Vila Rosaly.
A familia dispensa o envio dc
fl«Vei.
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Depoimento do organizador:
"PREJUDICADO O CONGRESSO

DE MUNICÍPIOS PELA POLÍTICA"
Temas fundamentais não puderam ser debatidos amplamente — O
remédio é esperar pelos Anais (dentro de dois meses) — Declarações

do presidente da Comissão Organizadora do certame
— "O Congresso Nacional de

Municípios retratou as inquieta
lhos finais, aquela autoridade; e |çüeS> a pobreza e as dificuldades
os policiais cariocas para lá envia
dos.

DEZ MILHÕES
para construção da rede

de esgotos em Sáo Borja
O ministro da Fazenda autori-

zou o Banco do Brasil a colocar
à disposição da Prefeitura Muni-
cipal de São Borja, no Estado do
Rio Grande do Sul, na agência
dêsse Banco naquela cidade, a im-
portância de . CrS 10.000.000,00,

ipara construção da. rede de esgo-,
Itos do referido município.
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NA CÂMARA DOS VEREADORES

Os edis precisam deixar o prefeito
à vontade para governar a cidade

Foi o que afirmou pela segunda vez o vereador, ao condenar as injiineõcs e
írocas de favores enlre a administração c os seus colegas — Criancinhas
passando fome no Colégio — Escola que vai" fechar por falÉa d'água ;—
Aprovadas as contas do prefeito do exercício de 1950 — Licenciou-se o
edil — Salário-família para os funcionários — A Comissão de Inquérito
concluiu suas atividades — Solicitou prorrogação do prazo — Considera-
do intempestivo pelo »r. Gama Filho o parecer contrário ao empréstimo dc

3 bilhões — Outros assuntos
A situação econômico-financeira da foi aprovado projeto de resolução

Prefeitura voltou a ser debatida on-jque fixa o valor do salário familia
tem na Câmara Municipal, desta feita'dos servidores da Câmara em 2SU
através da palavra do si\ Pedro Al- cruzeiros. •
ves Faria, que chamou a atenção dos

CONCLUSÕES

LICENCIOU-SE

Elizabeth era uma dos mane-
quins que desfilaram, com muita
graça, com os novos modelos
POLAR, pura n Inverno, no pro-
|rama 

"CONVITE A MÚSICA".

Ei-la, numa fase do desfile, que
constituiu êxito invulgar e que
teve a valiosa colaboração do fa-
moso organista Steve Bernard.

63320

seus pares para o fato de não existir
dinheiro sequer para remover o lixo
e saneai- as valas das ruas, sobretudo
do subúrbio carioca. As afirmações
do edil provocaram novo aparte do
sr. Mário PiraRibe que reproduziu j waldemar Viana. SerA convocadoconceitos emitidos na sessão ante-,parll substituído, o suplente do PRT
rlor, acentuando: a situação finan-1 A_varo de oiiveir? Pereira.
ceira é péssima e a única solução é jos vereadores abdicarem de qualquer;
pretensão junto ao Executivo, pondo
o prefeito a vontade para adminis- i
trar a cidade, sem as injunçfies ou |troca de favores.

várias em que se debate o nosso
país; constituiu um passo a mais
para consolidar a doutrina e as
aspirações dos municipalistas bra-
sileirot; infelizmente, porém, não
alcançou todos os grandes rcul-
tados técnicos e culturais que es-
perávamos e isso se deu por mo-
tivo alheio à nossa vontade", de-
clarou-nps o sr. Osório Nunes,
presidente da Comissão Nacional
Organizadora do eonclave, con-
firmando, aliás, pontos que já
adiantáramos ontem, numa aná-
lise sobre o assunto.

E esclareceu:
— "A agitação politica pari,

disputa dos cargos de direção da
Associação Brasileira de. Munici-
pios, perturbaram muito os nos-
sos trabalhos. A responsabilidade
por ésses atos de insensatez, que
várias vezes tumultuaram as Co-
missões e o Plenário, cabe aos ad-
versários da antiga direção da A.
B. M., aos falsos municipalistas.
oportunistas, «tc. Não lograram
realizar seus propósitos, mas per-
turbaram muito o Congresso Na-
cional de Municípios. Não íoi pos-

.sivel, por exemplo, dedicar um
diá todo à Discriminação de Ren-
das e aos planejamentos da Lei
Pró-Município".
NOS MOLDES DAS GRANDES

CONFERÊNCIAS
Continuando, declarou o sr.

Osório Nunes que procurou nre-
parar o Congresso nos moldes das
grandes conferências nacionais e
internacionais no gênero.

E prosseguindoc —¦ "Constitui-
mos uma Assessoria Técnica che-
fiada pelo jurista dr. Francisco Ma
chado Vila, tendo orientado a par-
te técnica do certame 'o pro. Rub-

bo Muller, da Escola de Sociologia
e Política de São Paulo, >especiali">-
ta em organização de Congressos,
tendo sido, por isso mesmo, de-
signado relator-geral. Os serviços
de secretaria funcionaram perfei-
tamente, sob a direção do assis-
tente administrativo sr. Linneu
Maria Vieira, realizando todos os
serviços de expediente e prestan-
do assistência aos congressistas,
sem retardar um só papel e uma
só providência. Funcionários com-
petentes tirados dos melhores ór-
gãos da administração pública e
de -empresas particulares foram
contratados com salários módi-

O relatório do ar. Raul Brunini foi
dividido em duas partes, com duas
conclusões respectivas. Na primeira,
sfibre as denúncias formuladas pelo
sr. Celso Lisboa, concluiu: que não

O plenário também aprovou pro. j houve peculato Hos funcionários; não
jeto de resolução que concede 65 dias ficou configurado estorno de verba: Te!_
para t-atamento dc saúde ao vereador valeu-se a prlmelra-neeretárla Ligia

Bastos, em 1955, dos poderes que lhe
são atribuídos para efetuar despesas,
com base nos pareceres da Diretoria
Geral, da Diretoria dc Contabilidade
e da Consultoria Jurídica; a Comissão
condena tal processo, sendo mesmo
passível de censura; a opinião dos
órgãos diretivos da casa, assim como
da Consultoria .Hiridica, íoram, em

MILHO EM FORTALEZA

cos. O Serviço de Divulgação, t
cargo do jornalista Sérvulo dt
Melo, desenvolveu intenso traba-
lho preparatório na difusão e es*
clarecimento dos altos objetivoi
do certamv:".

DISCUSSÃO APRESSADA
E a seguir: — "A engrenagem

dêsse mecanismo funcionou em
ordem, não se verificando falha
de uma só peça. A única coisa a
lamentar foi, sem dúvida, a dis-
cussãò apressada de alguns te-
mas e a falta de oportunidade quetiveram muitos congressistas de
tomar conhecimento mais profun-do dos temas debatidos nas onze
Comissões Técnicas, em conse-
quência dá agitação política. A
experiência, entretanto, serviu,
para orientar os próximos encon-
tros. Apesar de tudo, o munici-

QUE A VIDA ESTÁ BARATEANDO Sa^SÊK
diatas para os problemas do nos-

Otimismo oficial
DIRETORES DO SAPS ACHAM

— "O SAPS vem cumprindo a
parte que lhe cabe na batalha do
abastecimento e da alimentação.
Sua atuação faz-se sentir direta-
mente nas regiões de maior den-
sidade operária e, pois, onde a
falta de assistência alimentar é
mais acentuada" — afirmaram
à A.N. os srs. Gabriel Vivacqua
e José Benjamin Costa, diretor-
geral e diretor-executivo do
SAPS. Acrescentaram que a
atual administração do SAPS
inaugurou, dentro do plano de
expansão dos seus serviços,
mais de 200 obras novas. Apon^
taram um pormenor: onde está
presente o SAPS, o custo dos
gêneros de maior consumo, entre
as classes menos favorecidas, bai-
xou até 30,*. r, .•

TENDEM A CAIR

convencidos— "Estamos
continuaram os dois dirigentes

IDÉIA FIXA

lÉt S Ilí

sugeriu ao secretário de Agricultura
Replicou o sr. Pedro Alves Faria I» transferência da feira-livre que se

dizendo que o seu colega Mário Pi- 'reMzm ás sextas-feiras na Rua João
ragibe estava com uma espécie de;ReK0' A vereadora Ligia Bastos pe-
idéia fixa ao referir-se ao apoio dos diu providências à Inspetoria do
vereadores ao prefeito em troca de ! Trânsito para mandar colocar um si-
ci-rgos, Interveio o ir. Raul Gomes I «»• luminoso na Praça Jo*é de Alen
Pereira declarando: "o lamentável é

OUTROS ASSUNTOS

Pela passagem de mais um anivej--
sário da Cruz Vermelha Mundial, o
sr. Raul Gomes pediu um voto de IsübsT*ncU."os"respon7áv"èis"pcÍa 'deci
congratulações. O sr. Isaac Jfeçhwn j s5o d__ vereadora Ugi3 Bastos; a Co-

missão considerou também o ato da
vereadora Ligia Bastos mandando pa-
gar as gratificações aos funcionários

fortaleza, 7 — Noticias proce-japós outras considerações — de
dentes de Santant do Carlrl lníor- \ que os preços dos gêneros de pri-mam que a safra de milho ali será meira necessidade tendem a cair,

pois o governo concentra todos
os seus esforços no sentido de so-
lucionar o mais rapidamente pos-
sível o problema da produção, dos
transportes e do armazenamento.

a maior dos últimos 15 anos,
A produçáo da rapadura, por sua

também será uma das maiores,
mesmo que não chova mais êste ano.
M.

so povo".
RELATÓRIOS E ANAIS

DENTRO DE 2 MESES
Concluindo, informou o sr. Osó-

rio Nunes:
— "Não tenho dúvidas, porém,

de quo. mesmo apresentando al-
gumas falhas, o certame revelará
resultados surpreendentes. A Na-
ção e os municipalistas do Bra-
sil tomarão conhecimento da obra
realizada através do Relatório
Geral e dos Anais que a Comis-
são Nacional Organizadora vai
editar em cumprimento de sua»
atribuições e responsabilidades.
Pela primeira vez serão editado»
anais de um Congresso Brasilei*
ro de Municípios. Recursos neces-
sários foram reservados p3ra éí*
se fim, permitindo que- toda a
documentação do Congresso não
fique esparsa, mas constitua um
corpo orgânico, um subsídio téc-
nico, cultural v; histórico da maior
expressão para a vida brasileira.

Esperamos que dentro de um
mês esteja concluído o trabalho
e em dois meses possa ser edita-
do, a fim de que o Brasil inteiro
conheça o pensamento dos lide*
res do interior do Brasil em
1957", finalizou.

Correio da Manhã

ANÚNCIOS
v

8 !
8

que êsse espirito de renúncia do sr.
Mário Piragibe somente se revele
agora, porque o vereador do PL es- I
queceu-se da administração Carlos
Vital quando andou onerando os co-
fres municipais com a admissão rie
Inúmeros trabalhadores.

como de certa liberalidade e por isso
mesmo desnecessário _• inconveniente.

A Comissão sugeriu, por fim, nessa
parte do relatório, necessidade de
ser feita a revisão do Regulamento
d? Secretaria, a íim de sanar falhas

cav, onde desembocam as Ruas Catete
e Barão de Flamengo, e o sr. Fre-
derico Trota solicitou um voto de ., ,
congratulações ao "Diário de No. | existentes, que comprometem a admi-
tícias" pelo fato de ter reivindicado !nis_traçSo e maior austeridade no em-
para a Câmara a iniciativa da criação i prego dos recursos financeiros.
do uma comissão destinada a unifi-
car a nomenclatura gramatical .

• ASSINATURAS - VENDA AVULSA

Departamento

de Publicidade

Agência Avenida :

Av. Rio Branco, 185
(ESQ. ALMIRANTE BARROSO)

Tel.: 52-6156 (Rêdc Interna)

Agência Copacabana :

Avenida Copacabana, 860-A
(PRÔX. A CONSTANTE RAMOS)

Tel.: 37-1832

ENCERRADAS AS ATIVIDADES DA
COMISSÃO DE INQUÉRITO

A Comissão Prlamentar de Inqué-
rito eleita para apurar as denúncias

outros formuladas pelo antigo primeiro se-
rom apenas oito meses de idade não ! cret*rl° Ce'so 1JLI?boa' eonclu|u, on-
terem uma só gota de leite para ali- !tem luas «hvldades com a le! ura.
n,entar-se. Frisou que nio existe , duran«e • .prorrogação dos trabalhos,
também cobertores para abrigá-las do : do relatório de suas atividades, feitas

pelo relator Raul Brunini. Antes, o

CRIANCINHAS PASSANDO FOME

Relatando a visita que fizera ao
educandário Santa Maria, que abriga
filhos de leprosos, o »r. Amando Fon-
seca afirmou que viu criancinhas de
dois anos passando fome e

CULPAS DO SECRETARIO

frio que já começou e aproveitou a
oportunidade para dirigir apêlo ao
lider do prefeito para interceder em
favor daquelas crianças. Corroboran-
do as afirmações
petebista. o sr. Pedro Faria declarou
que também visitara há tempos o
colégio Santa Maria, ficando mal im-
pressionado por tudo quanto vira.
O sr. Magalhães Júnior, em aparte.
disse que não é menos aflitiva a si-
Inação em que se encontram várias
maternidades desta Capital. Chama-
do aos debates, o sr. Gama Filho in-

, formou que o prefeito não deixará
ide atender ao apêlo que naquele Ins-
! tante de formulava.

VAI

Na segunda parte, o relatório con-
clui:

O» telefonemas internacionais íei-
tos pelo sr. Celso Lisboa, foram to-
dos eles de caráter pessoal, nío sen-
do tratados assuntos da Câmara. O
próprio autor dos telefonemas tanto
reconheceu o erro em que Incidiu
oue tratou de efetuar o pagamento
depois de denunciado o fato. At re-
portagens feitas por revista e os pro-
gramas de televisão representa-am

sr. Wilson Passos, solicitou nova I propaganda pessoal do sr. Celso Lis-
prorrogação do prazo concedido á j boa. que contrariou as normas se-
Comissão, para que pudesse averl- guldas por outras meses. Também

do representante I *u*r t<ua,s foram os *dis 1ur vi»l»- 'ai tra,ou *'* de eletutr o pagamento,
ram para o estrangeiro em caráter jdepois de denunciado,
particular, gastando dólares ao câmbio j Considerou ainda a Comissão o ato
oficial. (Contínua na 13» página)

O caso do passaporte especial
Informa o Itamarati ao juiz que o cônsul

não tem direito
iFECHAR POR FALTA

DE ÁGUA Após várias intimações do juiz co, mas que em nenhum dos seus
— A Escola Tamandaré está amea- Clóvis Rodrigues, o secretário- artigos estão incluídos os cônsu- I

cada de fechar por falta de água — geral do Itamarati, sr. Décio les privativos, caso do impetran- |
r«sa a revelação que o sr. Raul Go- Moura, enviou ontem àquela au-,te. Esclarece que se o cônsul è\
mes Pereira fêz da tribuna ao de- toridade informações sôbrc a! possuidor de um passaporte di- \clarar que a bomba elevatória da- rão concessão de passaporte es-íplomático, essa concessão é irre- \
quele estabelecimento foi roubada e pecial ao cônsul Antônio Van Er-' guiar, e íeita graciosamente, sem .
nenhum» providência foi tomada até ven de Melo Barreto, que, em nenhum amparo legal e somente;
»gora para colocar nutra, não obstan- virtude da recusa, impetrou man- com o intuito de facilitar-lhe a í

dado de segurança na 3*. Vara^missão de que era incumbido na
de Fazenda, obtendo liminarmen-'cidade de Rocha, no Uruguai, pa- \
te a medida. As razões dessa re- 'ra onde seguiu em função do car- jlutància foram por nós adianta- ;go que exerce. Terminando as
das há dias. através de breves de- suas considerações ao juiz, o sr.

Fm terceira discussão foram apro- 'clarações do embaixador Decio Décio Moura informa que s vali-;
vadas as contas do prefeito relativas Moura, secretário do Itamarati. e dade do passaporte do cônsul já!ao exercicio de 1950. que agora, na informação, cita expirou há mais de um ano e que ,

decretos sóbre a matéria, dizen- se o sr. Melo Barreto quiser
salário FAMÍLIA do que o dispositivo enumera es- um passaporte especial deve di- ;

pecificamente os casos para con- rigir-se ã Divisão de Passaporte jAinda na «rdem ds dia. também cessão do passaporte diplomáti-• do Itamarati. •

'¦ te as reiteradas solicitações da dire-
tora da escola.

APROVADAS AS CONTAS
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Desenvolvimento econômico
em função das rodovias

"Muito foi feito, mas muitíssimo se tem a fa-
- afirma o diretor do DNERzer

"Multo se tem íelto, mas
muitíssimo ainda falta fazer pa-
ra a, recuperação dc quase um sé-
culo de abandono das rodovias" —
disse à A.N. o sr. Régís Bittcn-
court, diretor do Departamento
Nacional de Estradas de Roda-
gem. Acrescentou que, para essa
recuperação, ainda sao insuíicicn-
tes os recursos, esclarecendo: —
"A cobrança do pedágio, elemen-
to constltucionalmentc autorizado,
no seu aspecto moderno, dc per-
mitir uma obra de características
excepcionais e itinerário bloquea-
do, não oferece, no momento, no
Brasil, a não scr cm obras iso-
ladas, nenhuma perspectiva, por-
que íalta-nos o capital de inver-
sao. A cobrança aa taxa de me-
lhoria lançada sôbre os proprie-
tários marginais parece-nos mui-
to útil e oportuna, principalmen-
te quando o programa de pavi-
mentação de estradas tornou-se
imperioso e, infelizmente, obri-
ga a inversão de grandes capi-
tais".

DESGASTE NOS SISTEMAS DE
TRANSPORTES

Relacionando os transportes
com o desenvolvimento econômi-
co de uma região, assinala o sr.
Régis Bittencourt que é da maior
Importância a parte que cabe às
estradas de rodagem, especial-
mente em nosío país onde outros
sistemas de transporte vêm so-
frendo uma dolorosa crise em
virtude do desgaste sofrido, com o
tempo, pela falta de moderniza-
ção, sendo que alguns deles já
não atendem aos seus fins preci-
puos. "Apesar de nossos recursos
para o setor das atividades ro-
doviárias, desde 1946, com a pro-
mulgação do decreto 8463 de 27/
12/45, apesar de outros instru-
mentos legais terem sido efeti-
vados com promissoras esperan-
ças de mais substâncias e re-
cursos financeiros, como o que
criou o Fundo Nacional de Pavi-
mentação e como a nova forma
de cobrança do imposto único,
básico do Fundo Rodoviário Na-
cional, decorrente da Lei 2.975
de 27/11/56, apesar de todos os
elementos relativamente vultosos

3ue 
eram destinados às estra-

as de rodagem federais anterior-
mente a 1956, verifica-se que,
as responsabilidades da adminis-
tração crescem sempre desme-
suradamente cada dia que passa".

VANTAGENS DAS RODOVIAS
"Lamentável que o país não

possa contar com a nossa rêde
ferroviária tão extensa, já que os
desleixos passados, na hipótese de
um privilégio inexistente diante
das contingências do progresso, a
economia brasileira tornou-se es-
parsa e de pequenas massas e
com o avanço da técnica do trans-
porte foi rompido o privilégio
supostamente alcançado quando
da sua implantação no século
dezenove. Nunca se estabeleceu
com continuidade de iniciativas.
a navegação interior, mesmo por;
que nem sempre, coincidiram as
massas de produção com as fa-
cilidades imediatas oferecidas pe-
las nossas possibilidades.

Continuando, disse o sr. Régis
Bittencourt:

"A eficiência da navegação
marítima que deveria constituir
n chave-mestra da nossa prospe-
ridade, chegando, como se venfi-
cou em anos passados, a uma si-
tuação de pouca prestação de
serviço. As estradas de rodagem,
porém, por circunstâncias pró-
prias, que permitiram uma im-
plantação por muito menos custo
que as estradas de ferro, .pelas
tolerâncias extraordinariamente
diferentes nas características téc-
nicas, pelo scu aproveitamento
imediato por todos, com seus
próprios veículos, com as respon-
sabilidades pessoais, mesmo quea obra não esteja completada
com o pavimento, ou na extensão,
pelas facilidades de transporte de
metro a metro, de porta a porta,atendidas também às modernas
características dos veículos rodo-
viários, por essas e outras mui-
tas facilidades que oferecem as
rodovias, sente a nação, pela pa-lavra dos dirigentes executivos,
perante os representantes no le-
eislativo, perante as classes pro-dutoras, os anseios ou reclamos

dc novas obras mais extensas,
procurando os nossoss sertões ou
servindo a regiões das maiores
massas dc produção. Melhores
cm características técnicas para
o conforto usuário, com ampli-
tude de pavimentação para tornar
a operação de transporte menos
onerosa, as rodovias oferecem
menor desgaste dos veículos,
maior rapidez das intercomunica-
ções".

JATAf-ALTO ARAGUAIA
— "Há pouco foi entregue ao

público um trecho goiano duma
estrada nacional entre Jatai e
Araguaia, numa extensão de pou-
co mnis de 200 kms. que são per-
corridos por caminhões pesados
em 4 horas. Antes, quatro dias
não eram suficientes, porque não
existia a estrada, mas apenas a
trilha aberta pelos pneumáticos,

Eela 
teimosia do "hintcrland"

rasileiro em tornar-se próspero.
O sul de Mato Grosso, compreen-
dendo uma vasta região verdadei-
ramente fértil e prospera, anseia
pelas suas comunicações com S.
Paulo e Santos. Vê-se, cada dia,
a utilização de quilometragem
que vai sendo implantada e o que
representa na economia das ope-
rações de transporte. Em breve
êste anseio estará satisfeito desde
as fronteiras da República amiga
do Paraguai até o Porto 15 de
Novembro, no Rio Paraná, nas
divisas do Estado de S. Paulo.

NO RIO 0 ARCEBISPO
DE TERESINA

Chegou ontem ao Rio d. Avelar
Brandão Vilela, 

"arcebispo de Teresl-
na, que velo tratar com autoridades
federais e representantes do Plaul no
Parlamento de assuntos ligados ao
programa de assistência social da sua
arquidiocese. i

No aeroporto foi sua eminência Te-
cebldo por parlamentares • membros
da delegação do Plaul no IV Congres-
so Nacional de Municípios.

Ontem mesmo d. Avelar Brandão
reuniu-se corn deputados e senadores
piauienses, trocando Idéias acerca dos
problemas que o trouxeftm B Capital
da República, t articulando encontros
com o presidente da República e ml-
nlatros de Estado.

Sua eminência, que pretende demo-
rar-se no Rio alguns dias, encontra-
se hospedado no Mosteiro de Slo

DECIDIDO 0 AUMENTO DOS
FERROVIÁRIOS PAULISTAS

S. PAULO, 7 — Em reunião reall-
sada ontem na sede da Delegação Re-
gional do Trabalho, o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Ferro-
viários d aZona Pullsta e represen-
tante da Diretoria da Cia. Paulista
de Estradas de Ferro, chegaram a um
acordo quanto ao aumento de sala-
rios dos empregados daquela emprí-
sa de transportes, ficando decidido
ainda que o e-.tudo da nova tabela
de vencimentos seri submetida à
apreciação do governador do Estado
na tarde de hoje. Os novos venci-
mentos foram estabelecidos pela Co-
missão Tríplice encarregada do estu-
do da matéria, formada pelos repre-
sentantes do Sindicato dos Ferrovia-
rios da Paulista, da Delegacia Reglo-
nal "do,Trabalho e da Cia. Paulista
de Estradas de Ferro. Hoje deverá, ser
entregue, ao governador o relatório
dos trabalhos da Comlss&o com os re-
sultados a que chegou. A.N.

CORREIO DOS ESTADOS

MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA EM SÀO PAULO

S. PAULO, 7 — Um dos empecilhos
à ampliação dos serviços de distribui-
çáo de água nesta Capital era a falta
de projetos para novas redes. Para
vencer êsse tropeço o DAE fêz exe-
cutar em 1956 levantamentos aero-
íotogramétrlcos de uma árc- de 480
quilômetros quadrados, onde se si-
tuam os bairros periféricos, ainda náo
abastecidos. Contratou, em seguida, a
elaboração dos projetos para 3.800
km. de novas redes, que correspon-
dem a quase o dobro da rêde atual.
T -t ésse trabalho Já foi concluído
e o DAE dele se serviu, em 1958, paraestender 140 mil metros de novas ré-des nos bairros. Graças ainda n, pia-nlflcaçáo geral, o DAE náo só está
podendo continuar em 1957 a executar
elevado número de redes de água, co-mo se acha de posse de dados compie-
tos e ds projeto Individual para qual-quer setor da cidade, A.N.

Natal, qut st serve do leite mais raro do Brasil, o qual todas
at mtset sobe dt preço em nada menos de t cruielro, tem também
um dono de vacaria rlnlco.

Tra'--kf do cidadão conhecido por Luxlnal, qut pós à poria de
iua rniiiri ,-ia o stiulntt aviso:"1'abela do preço do leitt — 1.» qualidade — puro; 2.» qualldadt— leite eom água; 3.* qualldadt — água com leitt. O do leite purouni* doxt cruitlrot. Naturalmente, as categorias secuintes oferecem
algum abatimento no preço..."t\. assim, é com. a maior naturalldadt qut • sr. Luiinal indaga
dos seus fregueses:"Quer do leitt puro ou do misto?!" M.

I. PAU 1.0

HEITOR — O governador baixou decreto nomeando o professorGabriel Silvestre Teixeira de Carvalho pira exercer a função de
Reitor da Universidade de Sáo Paulo. Noutro ato, nomeou o pro-fessor Eurlpedei Slmfies de Paula para exercer a função de vice-
Reitor. A.N.

AGRACIADO — O governador do Estado baixou decreto conce-
dendo ao maestro Mozart Camargo Guarnleri a medalha "Valor
Civico", "peli iua contrlbuiçáo i elevaçáo do nome do Estado de
Sio Paulo no campo dai artes". Salientam ai coniideraçfiei do de-
ereto que o maestro Camargo Guarnleri vem contribuindo, através
de suas composlçfles, de formi excepcional, para a divulgação do
grau de adiantamento artiitico do Estado de SSo Paulo nos maiores
centros de artes do mundo, sendo detentor de inúmeros prêmios de
múslci, nacionais e internacionais, onde se inclui o 1." prêmio "José
Angel Lamas", obtido no concurso Internacional de composição para
o 2° Festival de Música Latlno-Americanas, fato que representa
uma expressiva vitória para a arte brasileira. A.N.

AEROPORTO DE CONGONHAS - Os engenheiros Alberto de
Oliveira Coutinho Filho, Barle Ferraz Gonçalves e o arquiteto Diógenes
Vieira Negrão íoram designados, pelo secretário de Viação da Ca-
pitai, para integrar a comissão que deverá elaborar, com a assls-
tência da Diretoria de Aeroportos do Estado, o "Plano Diretor do
Aeroporto de Congonhas".

Além de medidas de ordem geral para o melhor aproveitamento
da área ocupadi pelas atuais instalaçóes, t Comissão deverá estudar,' com urgência, a ampliação do aeroporto. A.N.

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA CENTRAL — Ai primeiras providências
para a construção de uma estação rodoviária central, que resolverá
o problema do embarque e desembarque de passageiros de Anibua
interestaduais e Intermunlclpals, foram tomadas, na última reunião
conjunta de representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e
das empresas rodoviárias, sob os auspícios da Comissão de Obras
e Urbanismo, do legislativo do município.

Durante os trabalhos, paralelamente aos debates de ordem técnica,
estudou-se o problema da localização da futura estação rodoviária,
em ponto de fácil acesso ao centro urbano. Sem que se tenha chegado
a uma conclusão definitiva, os participantes da Teunlão manifestaram
suas preferências pela área de terreno situada nas proximidades da
Ponte das Bandeiras, ás margens do Tietê,

Dentro de 30 dias, será realizada outra reunião, quando deverá
aer debatido o anteprojeto de lei relativo i construção da estação
rodoviária. A.N.

PARA

FECHAMENTO NO SESP — Diversos postos do Serviço Eipecial
de Saúde Pública estão ameaçados de fechamento, diante do corte
de verbas ri orçamento da SPVEA. no montante de 3 milhóes de
cruzeiros. . •

A lltuaçío é gravíssima e provocou a viagem ipressada ao Rio
do sr. G.-.ribaldi Farias, diretor regional do SESP na Amazônia.

A noticia acima foi recebida com tristeza, de vez que esses
postos multo vêm fazendo para melhorar ai condições sanitárias'
da região. M.

PARAÍBA

VOLUNTARIADO — No Quartel do 15.» Regimento de Infin-
taria, íoram ontem abertas as Inscrições para o -voluntariado do
Batalhão de Suez. O voluntariado deve preencher os seguintes re-
quisitos: ser reservista de la. categoria; ter no máximo 24 anos;
ter sido licenciado com o comportamento "bom"; e ser ainda alfabe-
tizado. M.

ALAGOAS

RECUPERAÇÃO — O professor pernambucano Ladislau Porto,
que se encontra em nossa Capital, informou i reportagem que está
em fase adiantada a construção do novo InsUtuto de Recuperação
Motora do Nordeste, entidade que se dedicará ao tratamento da
paralisia Infantil nesta região. M.

MARANHÃO

ÁGUA — SSo Luis, a partir da segunda quinzena, passará a
ser melhor servida de água, com a inauguração das novas tubulações .
construídas pelo Serviço Especial- de Saudc Pública.

A obra é realmente patriótica e representa o fruto do trabalho
anônimo e positivo de um punhado de Jovens engenheiros, com a
cooperação de dezenas de homens dedicados aoi mais diversos mis-
teres da árdua tarefa.

A população local .está deveras satisfeita com a noticia. M.

parana __:„;

AUMENTO — O Conselho do Trânsito aprovou a npva tabela
para os táxis de Curitiba. A nova tabela exige a instalação de taxi-
metros nos veículos, que terão para Isso um prazo até o dia 17 de
julho. Asp.

RIO GRANDE DO NORTE

EDIFÍCIO DO SESC — Com a presença do governador Dinarte
Mariz do deputado Brasilio Machado Neto, presidente da Confe-
deração Nacional do Comércio, do dr. Cunha Bueno, dos deputados
Djalma Marinho, Theodorlco Bezerra e José Arnaud, além de várias
outras autoridades federaii e estaduais, inaugurou-se o edificio do
SESC, obra localizada no centro da cidade e destinada, a cumprir
elevada missão social. A bênção do novo edificio foi .oficiada pelo
bispo de Natal, d. Eugênio Sales, sendo o ato inaugural presidido
pelo governador. -.'-•'

A noite, nos salões doi Clubes doi Oficiais, teve lugar ura ban-

DO ESTADO DO RIO

Técnicos para a indústria
Preparação de elementos intermediários entre
o engenheiro especializado e o operário qua-lifiçado — Declarações do sr.'Vicente Mam-
mana Neto, membro da diretoria da Federa-

ção das Indústrias de São Paulo
— Estamos empenhados em in-

cruenta batalha pela industriali-
xação do Brasil — declarou à
reportagem o sr. Vicente Mam-
mana Neto, membro da direto-
ria da Federação das Indústrias
dc São Paulo. E acrescentou:— Não podemos, portanto, conti-
nuar esperando, no setor do en-
íino, a formação lenta c dispen-
diosa dos poucos e insuficientes
técnicos e demais especialistas
que interessam à indústria. Foi a „...«...,, ,euerra que obrigou os Estados £,a"L( -rTar 0S'"d.lsP
Unidos a criar cursos rápidos eiC,cmcntos intermediários,
intensivos para a formação de|
técnicos e especialistas nos di-
versos setores das atividades hu- i
manas.

CURSOS RÁPIDOS E INTENSI-
VOS

te de meus colegas de diretoriada Federação, o que nos estáfacilitando grandemente na con-
çretização do programa que pre-tendemos pôr em execução.

O sr. Vicente Mammana Netoconcluiu suas declarações solici-tando que as entidades estudas-sem a possibilidade de, em co-operação com o SENAI, instituircursos de natureza técnico-in-dustnal, de rápida duração e ca-
pazes de formar os indispensáveis
_rt 1 jrt f \.% _^ ¦ * 4 . * __> f ____> í ___. *•¦» •

TÉCNICO PORTUGUÊS ENTU-
SIASMADO COM 0 PROGRESSO

DO BRASIL
B. PAULO. 7 — Em Ttagem de ln-

tercámblo cultural t com finalidades
profissionais, encontra-se em 8. pau-
Io um dos mais Ilustres representantes
da nora geração de engenheiros por-
ti.guêses. o professor J. Laglnha Se-
raflm, chef» da Seção de Barragens
do laboratório de EiiRenharla Civil de
Lisboa. O Tisltaute declarou k repor-

te aqui a possibilidade imedia-; tagem estir empolgado com o pro-
ÍNn&n^ÍHJÍ! CT°S rá-pid"s! gresso Industrial , técnico do Brasil.¦ intensivos para a formação de-, , *>«•»«.t*ndo a Tlsita a Volta Redonda lhe

causado uma impreesáo Inesquecível.
A.N.

Em seguida, passa o sr. Vicen-
te Mammana Neto a demonstrar
a possibilidade imediata de se-
rem criados aqui no Brasil cursos
rápidos e intensivos. Frisa:

— Esses cursos aperfeiçoados e
eficientes demonstraram que paraa formação da maioria dos teeni-
cos necessários à industrializa-
ção náo há mister de um longo
aprendizado, tal como se fazia
antes, nos Estados Unidos. Exis-

— Irregularidades numa empresa de nave-

Carne mais barata para Niterói
Inaugurações no norte fluminense e Rádio
Patrulha para Petrópolis

J. R. M.

Primeiro decênio da Constituição estadual ZsãXnlt £&$&%&
tum simplesmente razoável.1 "O município qúe governo —

QQCGO continuou — está,situado a mui-*» tas centenas de quilômetros da
Capital de São Paulo é "a mais de
mil do Rio. Apesar de ligada a
essas duas capitais por boa estra-
da, que no fim deste ano estará
inteiramente pavimentada, o ía-
to é que não poderá prescindir,
por muito tempo, dado o pio-
gresso que experimenta, de um
aeroporto concretado, sôbre o
qual possam pousar aparelhos de
grande porte. E. êsse melhora-
mento, guando fôr levado a efei-
to, trará benefícios a tôda aque-
la região altamente produtiva e
que não dispõe de transporte aé-
reo variado e abundante."
' A FIGURA . HUMANA

O sr. Lúcio Casanova Neto é
o tipo autêntico do prefeito do
interior. Farmacêutico de profis-
são, é mais um patriarca, em sua
terra, do que um político. Con-
versa com o repórter e confessa,
a certa altura, que teria grande
lucro, em seu negócio, o dia em
que deixasse de concorrer a pos-

técnicos industriais.

ELEMENTOS INTERMEDIA-
RIOS

LARANJAS DE SÀO PAULO
PARA A EUROPA

Focalizou ainda o sr. Vicente
Mammana Neto a questão da ne-
cessidade de técnicos, intermedia-
rios entre o engenheiro industrial « PAÜI n .
e o operário qualificado. „_'__ ,L°' J 

~ Trtl .nâTl0! ,sUo
*„„ ... !«ndo carregados com laranjas no— Esses elementos especializa-;porto de santos, sáo eles: o -Higiand

- . T 8Sseverf»u o nosso entre- !Brigadí", o -Cap Roc»- « o "Scottch
vistado — podem ser treinados; Star". que levarão respectivamenteem cursos intensivos, alguns até para a Europa. :i.ooo. 13.000 t soororm poucas semanas. Felirmen-caini-d» laranjas procedentes d» stt, na essa compreensão por par-|P«u:o. Asp.

Transcorre, em 20 de junho, o
primeiro decênio da promulgação
da atual Constituição do Estado
do Rio, tendo o deputado Dail de
Almeida apresentado ontem, na
Assembléia Legislativa, projeto
para que seja a data comemorada
condigna e — segundo acentuou
— com seriedade.

Propõe, o representante do Par-
tido Democrata Cristão, que cons-
te do programa das comemora-
ções, a impressão de.opúculo con-
tendo as Constituições federal e
estadual, para distribuição gratui-
ta ao povo.

Pedindo a palavra pela ordem,
o líder do govêrno, sr. Hànvlton
Xavier, como se previsse o v>ró-
ximo fim do regime democrático,
manifestou seu apoio à proposi-
çao do sr. Dail de Almieda, afir-
mando que, num pais em çiue não
se respeita sua Constituição, os
representantes do povo devem
permanecer vigilantes.

Também usando da palavra, o
lider do Partido Socialista Brasi-
leiro, sr. Rodrigues de Oliveira,
sugeriu que os exemplares da
Constituição a serem distribuídos
gratuitamente ao povo, fossem
também enviados à Câmara dos
Deputados, para que êste* vis
sem o que ocorre no Estado do
Rio, onde existe um clima de res
peito à Carta Magna, enquanto
que, no Legislativo Federal, rei
n;\ e impera o ódio e o despeito.

Tendo o presidente alegado que
não podia levar em consideração
as palavras do representante so-
cialista, por considerá-las ofen-
sivas à Câmara federal, o ora-
dor respondeu que não tinha ab-
sòlutamente o desejo de descon-
siderar aquela Casa, tendo em
vista apenas evitar que o país se
ja conduzido novamente à dita
dura.

Aparteando o orador, o repre-
sentante udenista, sr. Luiz Gui-
marães, declarou que já vivemos
praticamente num clima de di-
tadura. ao que o sr. Rodrigues de
Oliveira retrucou afirmando quecaminhamos apressadamente pa-ra aquele regime e que o Con-
gresso não tem mais força moral
para reagir, entregando-se aos
organizadores do regime de ex
ceção.

IRREGULARIDADES NA
FROTA POPULAR

Sobraçando enorme volume de
documentos, o sr. Vasconcelos
Torres denunciou numerosas irre-
gularidades que vêm ocorrendo
ra Frota Popular, empresa recen-
temente fundada para transporte

ide passageiros entre esta Capi!tal e Niterói.
Afirmou o orador que dentro

em pouco a empresa dará grandes prejuízos ã Praça em face

empresa, ordenados esses que con-
somem tôda a sua receita.

Apresentou ainda, o orador,
ações da Frota Popular sem as-
sinatura mas apenas carimbadas
com chancela do presidente, sr.
Rubem Tramon, o que, segundo
salientou, lhes tira o valor legal.
CARNE MAIS BARATA PARA

NITERÓI
O presidente da COAP rece-

beu proposta de um grupo que
pretende colocar em Niterói car-
ne fresca mais barata dez cru-
zeiros, no mínimo, sôbre os pre-
ços'atualmente cobrados por qui-
lo de carne de primeira quali-
dade.

Segundo estamos informados o
deferimento da proposta está de-
pendendo apenas de entendimen-
tos que o sr. Nilo Câmara pire-
tende ter, ainda esta semana, com
o presidente da COFAP.

Uma vez ultimados: tais enten-
dimentos, o presidente da COAP
aprovará a proposição, de manei-
ra que os niteroienses poderão,
talvez já na próxima quinzena,
comer seu bife em melhores con-
dições de preço e de qualidade,
neste momento em que tôdas as
utilidades' estão sendo majoradas,
inclusive os gêneros de primeira
necessidade.
MELHORAMENTOS PARA O

NORTE FLUMINENSE
Viajará no próximo dia 10, pa-

ra o Norte do Estado, o governa-
dor Miguel Couto Filho, que vai
àquela região a fim de proceder
à inauguração de vários melhora-
mentos em Itaperuna, Natividade
de Carangola e Bom Jesus do Ita
bapoana.

0 sr. Miguel Couto Filho, que
se fará acompanhar dos secre
tários do govêrno, da Agricultu
ra, Viação, Saúde, Educação 1
Justiça, regressará a Niterói no
dia 11.

Dentre os melhoramentos a se-
rem inaugurados, figuram um no-
vo centro de saúde, maternida-
de e centro de puericultura em
Itaperuna, bem como o grupo es-
colar Luiz Ferraz e a rêde de ilu-
minação pública no distrito de
Nossa Senhora da Penha. Em
Bom Jesus do Itabapoana, serão
inauguradas as novas instalações
da cadeia pública c o Mercado
Municipal. Finalmente, em Na-
tividade de Carangola, haverá a
inauguração do novo edifício do
Fórum e. na localidade de Varre
Sai, a do grupo escolar "Miguel
Couto Filho" e de um hospital.

RADIO-PATRULHA PARA
PETRÓPOLIS

Com a presença do secretário
de Segurança Pública, sr. Paulo
Mauriti, será inaugurado, dia 18
dêste mês, a Rádio-Patrlha de
Petrópolis.

Suete 
em homenagem ao dr. Brasilio Machado Neto • ao governador'inniir Maru, Nmsd oportunidade, fêz uso da palavra o presidenta

da Confedençáo Nacional do Comércio • o dr. Cunha Bueno. Aip.

ESPIRITO SANTO
GREVE — Encontram-ie em greve há Já vários dlai os torradores

de café, por náo concordarem com o tabelamento feito pela COAP,
que fixou em cinqüenta cruzeiros o preço do produto pari o coniu-
mldor. Está pràtlcamenta iem cafí, em virtude da greve, a cidade
de Vitória. Asp.

PIAUÍ

ENCHENTE — Segundo noticias recebidai da cidade de Parnaibi.
neste Estado, é melindrosa a altuaçfto ill reinante, face a enchente
do rio Parnalba. Ante o rápido crescimento dai águai, vários bairros
foram tomados de surpresa, destacando-se 01 de Coroa Quarenta,Tucum, e Ilha Grande, o que obrigou seus habitantei a uma retl-
rada de emergência. Os grupos escolares aU existentes também foramobrigados a uma mudança rápida, e teme-se que Irrompam epidemias,
bem como desabamentos, tal a fúria du águas. Asp.

IRREGULARIDADES — A Imprensa de Tereslna denuncia graveilrregularldadei que ie citariam veriflcindo no DER désle Estado,
Inclusive no que se refere i peçss imprestáveis postai em velculoia preços exorbitantes. M.

AMAZONAS
PALÁCIO — O govêrno do Eitado construirá no bairro de"Boulevard Amazonas", em Manius, um prédio de onze andarei,

destinado a abrigar todas ai repartiçSes publicas estaduais, desde o
gabinete do governador até as seis Secretarias de Estado e ai re-
partições subordinadas ás mesmas. O Palácio Rio Negro, onde o
governador dá expediente, passará a servir apenas de residência do
governador. Asp.

ATÉ MAUÉS — Os SNAPP inauguraram uma linha entre Manaus
e o município de Maués, constituindo um grande beneficio para os queresidem nessa próspera comuna do Baixo Amazonas.

A concretização dessa importante providência deve-se ao tra-
balho desenvolvido pelo deputado Sérgio Porto, Junto i dlreçSo dl
mencionada autarquia. M.

"ENERGIA-TRANSPORTE AÉREO",
o binômio-chave para o progresso
das cidades do interior do Brasil

"Dêem-nos 
pistas de pouso concretadas e da-

remos progresso ao Brasil", diz o prefeito de
Santa Cruz do Rio Pardo, no Estado de São
Paulo — O problema das grandes distâncias
entravando o progresso — A figura humana

do prefeito
tos eletivos. Porque, dos produ-
tos que saem da prateleira de sua
farmácia, seguramente metade é
a título gracioso. Solta, entretan-
to, à certa altura, um sorriso pa-
chorrento e diz:"Mas é uma gente que mere-
ce, a nossa. Pede, quando não
tem como _pagar. Lá um dia lhe
cai nas mãos um cabrito ou um
leitão e a retribuição não tar-
da."

A votação maciça que recebeu,
ao ser eleito, mostra que é real-
mente querido, na cidade. Como
também as vezes contínuas em
que é tirado pela madrugada, de
sob os cobertores, para ir- assis-
tir a parturientes em pontos do
município onde médico nenhum
vai. E não adianta afirmar que
o papel não lhe compete. Farma-
cêutico, no interior, é tudo. Prin-
cipalmente se se é farmacêutico,
prefeito e patriarca.

"ENERGIA — TRANSPORTE
AÉREO"

Mas volta o prefeito de Santa
Cruz do Rio Pardo a falar dos
problemas da florescente região
onde vive. Diz da grande vanta-
gem que traria para sua cidade
se a Estrada de Ferro Sorocaba-
na fizesse passar sua linha-tron-
co por lá, fala dos flagelos que
assolam a plantação, vez por ou-
tra. Entusiasma-se, entretanto,
quando se refere à grande usina

Sue 
está quase, pronta em Salto

•rande, nas proximidades de
Santa Cruz e que distribuirá 30
mil H.P. por tôda a zona, com
projeto de aumento até 80 mil
H.P. Arremata, então:"Com a energia de Salto Gran-
de e uma pista concretada para
aviões, não tenho dúvidas em
afirmar que teremos, em pequeno
lapso de tempo, nossa população
de 50 mil habitantes duplicada.
Parodiando o trinómio do atual
govêrno, direi que, para as cida-
des distantes do interior do Bra-
sil, basta o binômio, "energia-
transporte aéreo". Porque a ali-;
mentação, mercê de Deus, nos e
farta."

SANTA CATARINA
1

Não deve nada a ninguém
Ue 57 mil kw, euhirá pura 240 mil kw o poteu»

«•inl dc cnergin elétrica
O governador de Santa Catarina,

sr. Jorge Lacerda, ora no Rio, faltm-
do i reportagem, esclareceu que, en-
tre oi motivos determinantes de sua
visita, figuravam os de caráter ad-
minlstratlvo « o desejo de acompa-
nhar de perto os trabalhos do IV
Congresso Nacional doa Municípios.
Afirmou que seu governo tem como
problemas os de energia elétrica e oi
do transporte, No campo de energia
elétrica, pretende quadruplicar a ca-
pacidade de que dispõe presentemen-
te Santa Catarina, Os 57 mil kw Ins-
talados seráo aumentados para mais
de 240 mil,

No iuI do Estado na zona carbo-
nlfera, será construída potente usina
termelétrica, movida a carvão ml-
neral, com capacidade para 1 (io.ooo
kw. A Idéia primitiva era construir
essa usina a expensas do Estado, pa-
ra a produção de 50.000 kw. Sucedeu,
no entanto, que o Governo Federal,
a Companhia Siderúrgica Nacional «
mineradores se associaram ao em-
preendlmento, permitindo que o pro-
jeto ganhasse maiores proporções.
Para a execução da grande obra, a
companhia que se organiza Irá recor-
rer ao Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico, já se encontrando
adiantados os entedimentos com o sr.
Lucai Lopes, presidente da entidade.

RODOVIAS ESTADUAIS

Com relação ás estradas de roda-
gem, Santa Catarina é a unidade da
Federação que mais estradas esta-
duais possui, relativamente ao seu
território: SS quilômetros de rodovias
para cada mil quilômetros quadrados
de área. A manutenção da rede tão
extensa é dispendiosa, mas a sua
conservação vem sendo cuidada com
todo o carinho. As principais estra-

m?%v__\
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Sr. Lúcio Casanova Neto"Concretem as pistas de pouso do
Interior" :

"O transporte aéreo é a gran-
de solução para ás,cidades bra-
sileiras situadas èm ^pontos dis-
tantes do nosso território" — dis-
se-nos o sr. Lúcio'Casanova Ne-
to, prefeito de Santa' Clfúz do Rio
Pardo, localidade! sfftjtida no Es-
tado de São Paulo &;!•:•")¦.'.

Prosseguindo, leijibròu a ne-
cessidade de se empregarem mais
verbas na concretagém de pistas
de pouso, por êsse;BíaSil afora.
Recursos para tais taríefas têm de
sair, obviamente, - do; orçamento
do Ministério da'Aeronáutica

AMPARO A LAVOURA
CACAUEIRA

Uma comissão de cacauicultores
• no Ministério da Fazenda
Esteve ontem no Ministério da Fa-

zenda uma comissão de répresentan-
tes da lavoura cacaueira,; dos Estados
da Bahia, Espirito Santo.e Masanhão,
que solicitou do ministro providências
no sentido de apressar a execução do
amparo financeiro, já aprovado.

Compunham a comissão represen-
tantes da Confederação Rural Brasl;
leira e da comissão Permanente do
Cacau, das Associações Rurais e Co-
merclais de Ilhéus, Itabunas, Una,
Itajulpe, Coaracy, Uruçuça. canaviel-
ras, Belmonte, Porto Seguro, Prado,
Alcobaça, Jequié, Ipiau — na Bahia
— e de Linhares — no Espirito San-
to; prefeitos de Ilhéus, Itabunas, Una
Uruçuça. Itajulpe, Canavleiras (Ba-
hia); e de Linhares (Espirito Santo).

Estiveram também presentes os go-
vernadores Antônio Balblno e Fran
cisco Lacerda de Aguiar, os senado
res Carlos Llndenbcrg c Lima Teixei-
ra, deputados Vieira de Melo. líder da
maioria..Azlz Maron. Rui Santos, Ra-
fael Slncori, Augusto Púbüo, olivei-
ra Brito, Manuel Novais, Carlos Al-
buquerque, Eduardo Catalão, Raimun-j
do Brito, Nonato Marques e Lourival i
de Almeida.

dai de rodagem calarineiues serviam
praticamente como corrcdorei, a ,wr.
viço dos Interesses dos Estados vlzi-
nhos. Pretende torná-las mais úteli
á reglflo que atravessam e, também,
tratnr de vincular o extremo oesU
de Santa Catarina ao litoral. Com tal
propósito, São Francisco do Sul, qu*
é o melhor porto do Sul do pais. se-
rá ligado a Porto União, oferecendo
facilidades para o escoamento das ri-
quezas da zona. ll.ij.il, por sua vez,
se li;:.-i :i ao extremo oeste. A rodovia
Itijai-Rlumenau será asfaltada e a>
de São Francisco do Sul a Jolnvil»
receberá a necessária pavimentação,

NAO DEVEM NADA

— "Orgulho-me de dizer que i ti-
tuação financeira de Santa Catarina
<¦ tranqüila. Não devemos nada a'
ninguém. O Orçamento está equili-
brado e temos um saldo de miis d*
100 milhões em depósito. Mas Isso, nn
entanto, não foi conseguido senão
com .-.-iiTificici, luta e compressão
de despesas, com austero è rigoroso
controle nos gastos. No Congresso
dos Municípios tive a satisfação da
poder anunciar sos prefeitos e verea-
dores presentes que o governo de
Santa Catarina está rigorosamente em,
dia com o pagamento da quúls destl-
nada aos municípios, prevista pelo ar-
tigo 20 da Constituição Federal. Tam.
bém em dia está o pagamento do fun-
rlonalismo do Estado, que na atual'
administração teve os seus venclmen-
tos aumentados, representando essa.
acréscimo nada menos dc 200 mllhôei
de cruzeiros. Igualmente a magi.-.tra-
tura catarinense foi aumentada em
seus. vencimentos, e tive nisso a
maior prazer — disse o govtrnador,
Lacerda — porque ela recebia sala-
rios Ínfimos.

DE SAO PAULO
Jânio perde o teste na Câmara
"Rock and roll": mais desordens em São

Paulo
Anápio Gomes fala claro: "O nacionalismo

da Petrobrás já é uma psicose"
O general contra o monopólio na explora-
ção do ouro negro

Três pivetes põem o presídio em polvorosa
R.P.

SIMPÓSIO INTER AMERICANO
DE ENERGIA NUCLEAR .

A Delegação Brasileira
à Reunião Científica de

Broockhaven
O governo dos Estados Unidos fará

realizar, no Laboratório de Brook-
haven. um Simpósio Inter-Amerlcano,
de Energia Atômica, a Iniciar-se no
dia 13 de maio corrente.

Representará o Brasil a seguinte de-
legação, qúe está prestes a partir pa-
ra Novo York: almirante Octacllio
Cunha, do corpo de Engenharia •
Técnica Navais, presidente da Comls-
são Nacional de Energia Nuclear;
professor Francisco Magalhães Gomes,
da Universidade de Minas Gerais,
presidente do Instituto de Pesquisas
RsdioaUvas e membro do Conselho
Nacional de Pesquisas; dr. Bernhard
Gross, do Instituto Nacional de Tec,-
nologia; professor Antônio Britto da
Cunha e Tede Eston de Eston, da
Universidade de são Paulo.

Além da delegação acima, devem
também comparecer ao Simpósio vá-
rios cientistas brasileiros, que já se
encontram nos Estados Unidos, entre
os quais o prof. Luiz Cintra do Pra-
do, da Universidade de São Paulo,
assessor da representação brasileira
junto á ONU, emembro do Conselho
Nacional de Pesquisas; o dr, Borlzar
Cimblerls e o comandante Espcridifto
Corrêa de Andrade, ambos estagian-
do nos Laboratórios de Argonna,

PAPEL-MOEDA FM CIRCULAÇÃO
Segundo quadro demonstrativo or-

ganlzado pela Caixa de Amortização,
dos valores, quantidade c importán-
cia do papel-moeda. existiam em cir-
culaçâo, em 31 de março último
3«0.823.323 cédulas, de um * mil cru-!
zeiros. no total de Cr* I
W.212.9H_.6W.00

Confrontando essa importância com
a existente *m 2S de fevereiro do cor- jO novo serviço de vigilância daj rente ano — cr? 78.814.162.149,03 —|

., cidade serrana contará com três! verifica-se uma diferença, par* mais.íaos poipjdos ordenados pagos ao viaturas novas recentemente im- de cn í.ssa.TM.soo.oo no p*pe3-moe-;presidente a demais diretores da'.portadas para êsse íim. d* ** circulação

420 MILHÕES
para a rêde de armazéns

e silos em São Paulo
SAO PAULO. 7 — 0 governador do

Estado recebeu um offclo do sr. Lu-
cai Lopes, presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômi-
co, informando que aquela empresa,
em principio, atenderá ao plano de fi-
nanciamento na importância de cr$
420.000.000.00 para a companhia de
Armazéns Gerais do Estado de Sâo
Paulo, destinada ao estabelecimento
da rede de armazéns e silos no Esta-
do de São Paulo. Salienta o oficio
que o financiamento pleiteado poderá
ser atendido, uma vez que i enqua-
dra n.is finalidades do banco, e mere-
ce um alto grau de prioridade. Ad-
verte, entretanto, o presidente do re-
ferido banco, que a decisão final sô-
bre o assunto, inclusive sôbre o mon-
tante, dependera dos estudos a serem
realizados pelos órgãos iécnico* da-
quela entidade. Asp.

SAO PAULO, 1 (Sucursal) —
O prefeito ganhou o primeiro
round na luta contra o governa-
dor, com a aprovação do veto,
pela Câmara, ao chamado "pro-
jeto dos empreiteiros": para pa-
gamento dos empreiteiros que
trabalharam no Plano de Emer-
gencia do ex-prefeito Jânio Qua-
dros, sem autorização legislativa
no que respeita às verbas. Ga-
nhou Ademar por um fio: um
voto apenas. Mas íoi o bastante
para deixar o governador em di-
ficilima situação. Desprestigio
político e ... uma espada sôbre
a sua. cabeça. Agora vêem as
contas do ex-prefeito e com êsse
precedente já se pode prever o
que sucederá: a Câmara prova-
velmente rejeitará as contas.

O presidente da Comissão de
Finanças na Câmara, vereador
Joaquim Monteiro de Carvalho,
falando ao Correio da Manhã,
acusa o presidente da Edilidade,
sr. Elias Shammass (P.S.P.) de
haver "coordenado" a votação do
veto. E mais: reteve o autógrafo
na gaveta, até que o ex-prefeito
Pisa deixasse o govêrno, para
encaminhá-lo ao sr. Ademar de
Barros, que vetaria o projeto
aprovado, com um olho na poli.
tica.

Êsse projeto — explica-nos o
sr. Monteiro de Carvalho, tinha
um item para nâo isentar o ex-
prefeito de responsabilidade, ao
serem discutidas suas contas. Em
suma, visava apenas a dar uma
solução ao caso dos empreiteiros
qué não recebem desde 1950.
Nada de politica. A culpa ou não
do sr. Jânio Quadros seria jul
gada mais tarde, por ocasião da
apreciação de suas contas.

Política é política..Os dirigen-
tes pessepistas estão radiantes
com o que chamam de "o troco"
aos processos que o governador
moveu contra o presidente do
P.S.P.

Como se vê, as coisas correm
de acordo com os planos do ...
P.S.D.. Que Jânio e Ademar se
comam e se destruam política-
mente em São Paulo, para as ra-
posas entrarem na brecha..

Volta b "rock and roll" a per-
turbar a vida da capital, com a
exibição de novo filme com a"música alucinante". Os chama-
dos "plays boys" (uma mistura
de afeminedos meninos da socie-
dade e não menos aíeminados ga-
rotos "shangai") pintaram ontem
o caneco em São Paulo, dançan-
do nas salas de espetáculo e nas
ruas; gritando, fazendo "cenas"
e jogando garotas para o ar.

Mas a festa vai terminar hoje.
O juiz de Menores proibiu o fil-
me para menores de 18 anos.

O general Anápio Gomes, ex-
diretor da CEXlM, falou ontem
na Escola Politécnica sôbre a
realidade econômica brasileira.
E falou claro: andamos como tar-
taruga em matéria il i energia
nuclear, não possuímos locomo-
tivas e importamos até carvão;
em matéria de petróleo, deixa-
mos de importar só um pouqui-
nho ... "Ainda estamos numa
fase de tentativa de exploração
do petróleo porque não sabemos
até quando nem em que quan-
tidade iremos explorá-lo".

nNSTÃLÃCÃÔ~DTEXPOSICÃO~
AGRO-PECUÁRIA DE JUIZ

DE FORA
Estiveram no cabinete do ministro

da Agricultura os srs. Elias Vilela

A um estudante que discordou
do que dizia o general, éste res-
pondeu:— "O nacionalismo que ai está
já é uma psicose. Quando falei
que tentávamos a exploração do.*
petróleo é porque na realidad»
não sabemos como poderemos ex- •
piorá-lo ou quando poderemos
extraí-lo do solo. Oxalá que os
nossos lençóis petrolíferos sejam
extensos e possamos utilizá-los
por longo tempo. Mas tudo isso
é hipótese, é dúvida. Quanto ao
íato dè não querermos a ajuda
de capitais estrangeiros, nem a
interferência de grupos econômi-
cos estranhos, íaz-se uma íalsa
defesa da nossa economia; pois os
produtos residuais do petróleoserviriam para a elaboração de
numerosíssimos derivados cuja
exportação constituiria importán-
te índice de entrada de divisas
para a nação. É o caso da Vene-
zuela, que se preocupa menos
com petróleo (que dentro em
breve será secundário com a
existência da energia átomo-nu-
clear), para garantir-se com a
indústria petro-química, que lhe
proporcionará a fabricação de
uma infinidade de produtos qua
atualmente importa. Nós, entre-
tanto, não ligamos para o apro-
veitamento dos produtos resídu?
ais e os entregamos aos estran-
geiros e continuamos a importar
uma infinidade de coisas orjgi-
nárias dos resíduos do petróleo. .
O nylon por exemplo, e inclu-,'
sive o adubo".

A seguir, o general entra no
exame da situação cambial, qua.
chama "completamente falsa"."O que estamos fazendo é ape-
nas transferir responsabilidade»
para o futuro. Os nossos com-
promissos externos estão aumen-
tando de forma imprudente". r.;-_.

Terminar por dizer que náo te- ,
mos capital no exterior, Não te-
mos turismo. A receita sc resu-
me na exportação de café, al--
godão e cacau.

EXTINÇÃO TARDIA
Vai ser extinta a Comissão de

Reclamações da Câmara Munici-
pai. Essa comissão íoi criada, por
resolução, em 1952, segundo s«
diz para abrigar funcionários qu»
sobravam em outras dependen-
cias. Houve admissões. Mas
nunca funcionou ...

Assim, durante cinco anos, fun-
cionários receberam pontuaímen-
te os seus vencimentos, pelo úni-
co trabalho de matar tempo na
Câmara!

A Secretaria da saúde, em co-
municado à imprensa, deu hoje
o alarma: fábricas clandestinas
de fogos, estão colocando no co-
mércio fogos de artifício perigo-
sos, produzidos com fósforo bran
co, que é material venenoso.

O governo dá o aviso. Porque
o govêrno não manda apreender
os fogos clandestinos?

PRESIDIO EM POLVOROSA
Três pivetes — "Fubá", "Fei-

jão" e "Bagdá Branco" — que
se encontravam presos numa cela
do presidio da rua da Alegria,
arrombaram ontem à noite a por-ta de aço do cubículo e munidos
de porretes, abriram a cabeça de
dois guardas e deixaram também
estirado no solo o carcereiro. De-
pois houve mais luta, com outros
funcionários. Mulheres e homens
detidos no "Presídio da Alegria"*
percebendo a luta, puseram-se a
gritar e transformaram a cadeia
num pandemônio.

Só podemos contar a história
de Andrade, presidente da A»socl.-i*" "L °Sm!^6rterCS não W~
ção Rural dc Juiz de Fora. João ^am permanecer no presidio.
Gualberto. diretor de Relações pú- P°,r.qVê„; • • atrapalhavam a ação
blicas da mesma Associação, e Ra- Pol'cial ___A reportagem quis saber d6fael Cruz Lima. presidente ds Com-
panhia Nacional de
la

Seguro Agrlco- Ademar Pereira de Souza 'a
centopéia da F.P.P.) quando.

Os visitantes vieram convidar o afinal, os nossos pugilistas vão
sr. Mário Meneghetti a comparecer! embarcar para o Chile. Ao que
à inauguração da XIX Exposição: Ademar respondeu:
Agropecuária de Juiz de Fora, que
será instalada no dia 19 do corrente,
prolongando-se até o dia 2 de Junho

"Quando, certo, nâo sei ...
Creio que quarta-feira, às 8 ho-
ras. O diabo é que o Rio está

Na oportunidade,, foram mostrados!quieto, velhinho. Parece que a
ao titular da Agricultura alguns dos C.B.P. também não sabe ..."
cartazes aluzivos i Exposição e re-i E por que não embarcaram até
sultantes de um concurso promovt-i agora os pugilistas? Nós sabemos:
do pela Companhia Nacional de Se-'os organizadores da viagem se

|guro Agricola. tendo em vista o]esqueceram das vacinas ... O
maior êxito do eertame, que cons-; embarrtíe deveria ten-se dado
tltuirá numa vigorosa demonstra- domingo, mas sábado "desço-
çâo da vitalidade econômica do im-'briu-se" que nenhuirt pugilistaportante raimiclpio mineiro. | havia sido vacinado!



***m*m***m***w *******m*mm*mmmmmm***m

1.° Gulorno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 <!<• Maio de 1057

AUTOMOBILISTAS CARIOCAS

COMETEM MAIS INFRAÇÕES QUE OS PARISIENSES
Transferidos os debates sôbre a Campanha Educativa de Trânsito — A Associação Brasileira

de Propaganda apresentará as bases da campanha — Dia de isenção de multas — Os jornalis-
tas não participarão de todos os debates

Com 37 minutos de atrazo, efe-
tüou-se ontem, no Serviço dc
Trânsito, mais uma reunião para
coordenar esforços e meios a fim
de que a próxinta campanha de
trânsito alcance efetivo sucesso.

De início, o major Antônio
João, diretor do Serviço de Trãn-
Rito, esclareceu que tivera uma
demorada palestra com represen-
tantes da Associação Brasileira
de Propaganda e, acatando as su-
gestões dos especialistas, resol-
vera que nada mais seria feito
antes quc a Associação Brasilei-
ra de Propaganda apresentasse
as bases da Campanha Educati-
va de Trânsito. Assim, informou,
tudo que ficara deliberado na
reunião anterior estava suspenso
pelo prazo de 3 ou 4 semanas,
ouando esperava a entrega, pela
ÁBP, do material de propaganda.

Tudo isso, acrescentou, será
feito para que haja maior co-

-ordenação de esforços e aprovei-
tamento de todos os meios de
difusão e propapanda, visando a
segurança da coletividade, veículos
e pedestres.

Em seguida, o major passou a
palavra a um representante da
Associação de Propaganda, sr.
Augusto de Ângelo, que justificou
a'necessidade de protelar o lan-
çamento da campanha tendo em
vista evitar a dispersão do tra-
balho pela melhor orientação.

Dentro do nosso esquema
de trabalho, o material informa-
tivo desperta maior interesse
sempre que constitui novidade,
daí a necessidade de um estudo
mais demorado a respeito do lan-
çamento a campanha, concluiu.

O major voltou a falar para es-
clarecer que ainda não estava es-
tabelecido se a campanha Iria ter
caráter nacional ou se tomaria
apenas o aspecto regional, Tudo
dependia de estudos e possibili-
dades ainda desconhecidas.

DIA DA ISENÇÃO

Afirmou o major que havia sl-
do deliberado a fixação de um dia
isento de puniões.Possivelmente no dia de São
Cristóvão, a 25 de julho, que é o
dia dos motoristas. Nessas vinte e
çiuatro horas, fiscais de trânsito,
jornalistas, escolares, represen-
tante classistas, todos enfim, se-
rão os guardas. Não teremos mui-
tas. Aquele que desobedecer às
leis de tráfego serão püblicamen-
te denunciados. Seus nomes se-
rão fornecidos à imprensa e apon-
tados à população. Não têm con-
dições morais para assumir a res-
ponsabilidade de direçãp de um
veículo .

A maioria das infrações até
mesmo as mais perigosas, conti-
nuava o major, são cometidas vo-
luntàriamente.

A reunião que havia perdido

lodo o interesse publico, conti-
nuava piorando, cada vez mais
fria. E oara evitar o "congela-
mento"- total,, resolveu o repor-
ter, enquanto falava um outro
representante da Associação Bra-
sileira dc Propaganda sobre um

exemplo que, pela fraqueza da
voz, ninguém ouviu, dar uma
olhadcla mos quadros fixados,
descobrindo interesantes corppn-
rações entre 'o tráfego do Rio de
Janeiro e outras cidades.

quadro camml W
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Como se vê, há algo de errado
no tráfego da cidade. Culpa dos
motoristas? Culpa do mau estado
dos veículos? Culpa de quem
afinal?

Sem dúvida — e nisso tem ra-
zão o major — a grande maioria
das inflações cometidas pelos
motoristas poderia ser evitada.
Outros fatores, contudo, existem
para provar que nem só moto-
ristas são responsáveis pelos de-
sastres e acidentes de tráfego, E
a maioria dos desastres e aciden-

tes encontram explicações nas in-
flações cometidas pelos moto-
ristas.

ILUMINAÇÃO .

Na própria sala de reunião en-
contramos os meios, as provas
do que afirmamos. Num outro
quadro que tinha a legenda "A
boa iluminação reduz os aciden-
tes de tráfego", encontramos os
seguintes dados estatísticos: '

-.¦?' ¦'¦¦ '„ -j__SMMS
¦•¦--"¦. //¦ ;>f/'y-'- '"' 

'"'**'¦' •:',--:'": JL .'•" r - '^WlÊÊmaWm^mmWWLmm^m

¦;. ^ci(ú^nír>ò <:/?> fhd/eao- ¦ „ J|j
¦ ¦ ¦ fiL.. -• - rHH-t .feSu_mi "acJct,No_timc» lifâMMfíSm ^HHftmKt~& i 1 v"" í ¦¦L— .ZjSSH

.». .. ¦—ii iilíl-1 -. j ¦-_..»¦ r.m.mm*! j .um.-i Minmnf— , mtm-.mt ' _-__-___¦__-_-¦ 11 n *** ***^ w~^f*ly\. 'RI'1

.... ,. __.„.--i- i ,..-_¦_—_— ~~———¦¦' r*m",'Xr;*:í•¦.-!• [ , *';^fWI

mm„*mmmmm-*+*Í *' ' ~J \, "' * ~ _! f
** m,* **+,*.* *.**** *¦* *^_^ j!^LJ4'SwS«SESHB »

• ****** *.*• *t***»•**<***»>^S@ffif_|!«jSg8j *•!•
'. ~7.l...:-_r*-_'i ~ V'^Jm***i**t

A-:SíMSàíàr,K

/MWIIÇÂ& M (1ÓMRÜ Ót tCMilT&V,
omfWMMWrmM mmMfím

"' ':Lttâ::#?éügMM-Wm
ãMtum c/m-v.,..!

y ãmMitwvm iwm..
H/T*yA8:D, tiflfW.wc, WfiJ

Foi possível reduzir em 100%
os acidentes noturnos em certa
cidade melhorando a luminação.

Onde estava, no caso, a culpa
dos motoristas? Depois dessa per-
gunta sobressai, naturalmente,
uma outra: Quando se fará algo

embriagado, chamaram um car-
ro da Rádio Patrulha e prós-
seguia éle falando. Poucos o ou-
viam. Desviamos o" olhos outra
vez procurando assunto mais di-
retamente relacionado com o as-
sunto.

Demoj com um quadro compa-
rativo sóbre os acidentes e de-
sastres ocorridos no Rio dc Janei-
ro. Os anos focalizados: 1955/
1956. Neste último, segundo o
ST, houve uma melhoria. Redu-
ção de 1.506 acidentes. Muito
bom., Melhor ainda quando ano-
tamos as cifras de atropelamen-
tos 'fatais. De 147 em 1955, bai-
xou para 118 em 1956. Os fe-
ridos de 1.876 desceram, em
1956, para 1.659. Os choques fa-
tais foram mais numerosos em
1956. De 50 subiram para 56. Ou-
trás rubricas apresentavam nú-
meros inferiores.

Enfim o homem da Associação
Brasileira de Propaganda resol-
veu concluir. E b major pediu e
voltou a falar, e com "sinceri-
dade" segundo disse.

OS JORNALISTAS
TUMULTUAM

Nos trabalhos de estudos
que realizaremos, os represen-
tantes da imprensa não serão ad-
mitidos em todas. Apenas os re-
presentantes da Associação Bra-
sileira de Propaganda e outros
técnicos nelas tomarão parte, dis-
se ao major fazendo um pedido
para que tal declaração não fôs-
se publicada.

"Os jornalistas tumultuam
os trabalhos quando na fase de
estudos", disse o major, acres-
centando que os. representantes
da Associação Brasileira de Pro-
paganda tinham essa opinião que
era endossada por êle major.

A 'vocês, meus companhei-
ros, concluiu, forneceremos os
motivos da Campanha Educativa
de Trânsito e debateremos o as-
sunto, de maneira geral, em ou-
trás reuniões que realizaremos
em breve.

O sr. Francisco Maia de Oli-
veira, diretor da Associação Ro-
doviária do Brasil, aproveitou a
oportunidade e apíesentou 17 su-
gestões sôbre o trânsito. • Não fo-
ram lidas. E assim terminou a
reunião. t

COLHEU 0 CICLISTA E PRECIPITOU-SE PELA RIBANCEIRA
*^sm - -; 
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O auto atropelador no estado em que ficou, após precipitar-
se pela ribanceira

EXCESSO DE VELOCIDADE
O novo diretor do Serviço de

Transportes do Departamento Fe-
deral de Segurança Pública, sr.
Fernando Carvalho, c_tíi disposto,
segundo tudo Indica, a botnr os
pontos nos II. E' o que se deduz
de um aeu recente ato, punindo
com 8 dias de suspensão o moto-
rista José Pereira de Brito, por ter
o .mesmo deixado de obedecer Por-
taria do chefe de Policia no que
diz respeito à velocidade máxima
permitida para as viaturas poli-
ciais.'Segundo aquela Portaria os
veículos pertencentes ao D.F.S.P.
n&o podem desenvolver velocidade
superior a S0 quilômetros hori-
rios.

A atitude do sr. Fernando Car-
valho fazendo cumprir um atò do
do chefe de Policia nSo só traz
beneficio ao próprio material co-
mo aos desprotegidos pedestres,
pois coibindo os excessos de ve-
locldade, preserva a vlda dos mes-
mos.

No que pese o aborrecimento que
nos causa por ver punido um pe-
queno funcionário, ê preciso con-
vir que, se os homens que dirl-
gem se deixarem levar por senti-
mentallsmç em detrimento dos
atos legais, nunca se conseguirá
nada.

minado "Ptsca-Pisea", na Entrada dis
Furnas, o carro de placa 2-M-30 co-
Iheu o ciclista Jofio Silvestre da Sil-
va, de 38 anos, casado, lavrador, que
morava no morro do Plcapau, matan-
do-o, ficando também feridas outras
pessoas inclusive o motorista do auto
atropelador,

PAROU PARA ATENDER UM
AMIGO

JoSo Silvestre levava no quadro da
bicicleta seu sobrinho Inácio Manoel
da Sllva, de 23 anos, solteiro, opera-
rio, residente na rua Visconde de, Pi-
rajá, 520, e quando passava por aquê-
le local foi chamado por um amigo.
Inácio desceu do quadro e JoSo quan-
do se encaminhava em dlreçáo à
pessoa que o chamara, foi colhido
pelo automóvel que era dirigido por
Antônio Batista Leiloeiro, de S3 anos
presumíveis, casado, de residência Ig-
norada, que levava como passageiro o
pescador Josí de Souza, de 53 anos,
casado, morador na rua Cândido Be-
nlcio 246, em Jacarepaguá.

, ATIRADO A DISTANCIA
Prosseguem, no Setor de Ex-j Com o forte impacto joáo silvestre

plosivos da D.P.S., as diligências i foi atirado, juntamente com n blcl-
em torno do contrabando de|=lela * distânc'a. ln<>o atingir Inácio

, ... Manoel quc estava A margem da es-armas descoberto na semana trada. ferindo-o. o lavrador teve
passada em que foram apreen- morte imediata e seu sobrinho sofreu
didas dezenas de pistolas "Be- contuaSes e escoriações.

PRECIPITOU-9E NO MATO

0 automóvel procedia da Barra da Tijuca —
Na Estrada das Furnas o desastre — Um morto
e três feridos — Grave o estado do motorista —

No local a Polícia
Na noite de ontem, no local denn- margem d., estrada chocando-se vio*

POSITIVADO 0 CONTRABANDO
DE ARMAS

reta". Conforme noticiamos na
edição de ontem, a Polícia já ti-
nha elementos positivos a res-
peito de novo contrabando, pos-
sívelmente relacionado com o an-
terior, desta vez referente, a re-
vólveres ''Smith &¦ Wesson" de
fabricação americana. Com efei-
to, realizando novas diligências,
policiais daquele setor apreede

O automóvel, desgovernado, foi pre-
clpltar-se numa pequena ribanceira à

EXPLODIU A DINAMITE
Sebastião da Silva, de 28 anos,

solteiro, operário que reside e
trabalha na pedreira situada na
Rua Valparaizo, 103, na Tijuca,ram inúmeras armas daquela :na tarde" de ontem, quando 

"pre
marca introduzidas clandestina-1
mente no pals. Várias pessoas im-
plicadas já foram detidas e to-
mados seus depoimentos ainda
mantidos em sigilo. Ao que
consta, deverá ser encaminhado
ainda hoje ao diretor da D.P.S.,
coronel Luna Pedrosa, um relato-
rio a respeito.

O inspeor Mateus, do Setor de
Explosivos, não quis adiantar á
reportagem o número exato de
armas em poder da Polícia nem
citar os nomes das pessoas deti-
das para averiguações.

parava dinamite, esta explodiu
antes do tempo ferindo-o grave
mente.

O operário teve o olho direito
vazado, além de sofrer contusões
na cabeça sendo transportado em
estado de choque para o Hospi-
tal Souza Aguiar, onde ficou in
ternado em estado grave.

O fato foi registrado pelo co
missário de serviço no 17" Distri
to Policial que compareceu ao
local e solicitou o concurso dos
técnicos do Instituto de Crimina-
listica.

lentamente com as árvores.
O veiculo ficou bastante danificado

e seus ocupantes feridos. '
Antônio Batista Leiloeiro, sofreu

concussáo cerebral e o pescador con*
tu.i.es « escoriações generalizadas.
Antônio e Inácio foram medicados no
Hospital Miguel Couto onde o prl-
mclro ficou Internado e Severlno no
Hospital Carlos Chagas.

NO LOCAL A POLICIA

As autoridades do comissariado da
Barra da Tijuca estiveram no local
do desastre tendo solicitado a colabo»
raçáo da Perícia, após « que expedi»
ram gula fazendo remover o cadáver
para o necrotério do InsUtuto Médica
Legal.

REPORTAGENS
FOTOS
ARTIGOS
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V. encontra nas.
páginas de tv

,- a revista dos
homens de negócio»

A vendo tm todos bontn

para a melhoria da iluminação
 noturna do Rio de Janeiro a fim

de Inicio, pelos fatos expostos, de evitar os desastres?

1955/1956

Através de um outro quadro
fixado na mesma sala — ainda
falava o representante da Asso-
ciação Brasileira de Propaganda.
Sua voz era fraca, mas já sa-
blamos que citava um exemplo
ocorrido em certo país europeu,
no qual, ao que parece, havia um

NÃO Ê DÉBIL MENTAL
Foi a conclusão dos médicos do Centro Psiquiá-

tricô Nacional com referência à jovem encontra-
da na Praça Paris com as mãos ensangüentadas
— Estaria acometida de amnésia tóxica — De

volta ao Hospital Miguel Couto
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Continua sem esclarecimento o ca-
¦o da jovem Sonja Cristine Morgon
(ou Sheila, como diz, às vêzes, cha-
mar-se), encontrada anteontem por
um estudnnte quando, com as mSos
tintas de sangue, perambulava pela
Praça Paris murmurando que havia
assassinado um homem. Conforme ti-
vemos oportunidade de noticiar, disse
a jovem residir em Copacabana, para
onde foi levada pelo estudante. No
entanto, ílcou provado não residir ela
naquele bairro, razão pela qunl o
rapaz a conduziu ao 2» Distrito Po-
licial, entregnndo-a ao comissário de
dia, depois de relatar o que se pas-
nara. Ainda conforme jíi informamos,
daquela DelcRacin foi a moça enca-
minhada ao Hospital Miguel Couto e
dêste para o Centro Psiquiátrico Na-
clonal, no Engenho de Dentro, por

parecer aos médicos daquele hospital
que sc tratava de doente necessitada
do tratamento especializado.

VOLTA AO H. M. C.
No Centro Psiquiátrico, Sonja foi

detidamente observada pelos médicos,
bem como submeüda a diversos exa-
mes. Nada, porém, foi constatado quc
justificasse a permanência da jovem
naquela clinica especializado, conclu-
indo os médicos que a mesma estaria
acometida de amnésia tóxica.

Assim, Sonja Cristine foi mandada
de volta ao Hospital Miguel Couto,
onde se encontra internada em re-
pouso, absolutamente calma. Conti-
nua, porém, confusa, sem saber ex-
plicar com firmeza se tem parentes,
e, no caso afirmativo, onde residem
os mesmos.

' 
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Sonja Cristine novamente no Hos-
pitai Miguel Couto

As autoridades do 2° Distrito Poli
ciai estão acompanhando o desenro
lar doá~6ecmtêeInientos, esperando na
turalmente lhes seja fornecido um de
talhe que possibilite o esclareclmen
to do caso.

ATIRARAM-SE PELA JANELA DO TREM
Na tarde de ontem, o trem da

linha Nova Iguaçu de prefixo
UN-47, entre as estações de Deo-
doro e Ricardo de Albuquerque
teve o rolamento de um dos car-
ros da composição queimado,
provocando muita fumaça. Os
passageiros, tomados de pânico
procuraram abandonar seus luga-
res de qualquer maneira atiran-
do-se pelas janelas.

FICARAM FERIDOS
Dentre os quc se precipitaram

k via férrea, ficaram feridos os

seguintes: Manuel Francisco de
Carvalho, de 32 anos, casado, co-
merciário, morador na rua Cons-
tante Ramos 131, apto. 702; Má-
ria Alves, de 39 anos, viúvo, fer-
roviário, residente na rua Eloisa,
106, em Queimados; Alpeugelina
Damião de Carvalho, de 33 anos,
casada, doméstica, moradora na
rua Santa Luiza, 3, em Conselhei-
ro Soares; Amélia Conceição Re-
sende Correia, de 48 anos, casa-
da, doméstica, residente na rua
João Batista Ferreira, 13, em
Paulo de Frontln; Maria Sebas-

Aniversário da Polícia Militar

liana Bueno, de 17 anos, solteira,
doméstica, moradora na rua Bar
ros Juhior, 334, em Nova Igau
çk, e Amélia Ferreira Guedes, de
53 anos, viúva, doméstica, resi
dente na rua José Marques, sem
número, em Queimados. Esta so-
freu fratura exposta da perna di-
reita, contusões e escoriações ge-
neralizadas, e os demais escoria-
ções. Todos foram medicados no
Hospital Carlos Chagas, onde
Amélia ficou internada.

O comissário Lacerda, de ser-
viço no 25° Distrito Policial com-
pareceu ao local. O tráfego de
trens naquela linha, após algum
tempo foi normalizado.

Mil 1| »1|§|I k H»v^SP ^'-r* i

Dando Inicio è semana comemorativa do 14SS aniversário da
crlaçio da Policia Militar do Distrito Federal, realizou-se, na ma-
nha ós ontem, a roí-narla ao túmulo do capitão Joaquim Fernandes
de Assunção, mais conhecido como capitão Assunção, e-c-mplo de
bravura e paradigma d* oficialidade da Policia Militar. Cem a
presença do comandante da Corporação, general Manoel Joaquim
Guedes, do chefe do Estado-Maior, diretores c chefes de serviço,
usou da palavra o tenente-coronel José Antônio de Jesus, que res-
saltou a conduta do bravo militar quando Integrava o 31° Corpo
ée Voluntários da Pátria, durante a Guerra do Paraguai. Finall-
lando a homenagem i memória do capitão Assunção, fêi-se ouvir
« toque de silêncio por soldados daquela Corporação. Ne cüchè
um aspecto da comemoração.

REVOLTA DE MENORES
NO PRESIDIO DE SÃO PAULO
SAO PAULO, 7 - Os menores

recolhidos no presídio da rua,A-
legria, esquina de Martin Bur
chard, revoltaram-se ontpm, à
noite, quando da reação policial
contra a tentativa de fuga de três
perigosos "pivetes" que se encon'
travam recolhidos, com vinte ou-'
tros, num pavimento do- primeiro
andar, arrombando a porta de
aço do cubículo em que se en-
contra vam. Dois guardas que se
encontravam em serviço, foram
agredidos a socos e pontapés e
jogados ao chão sem sentidos. Só-
mente a muito custo e com a in>
tervenção de um choque da Fôr-
ça Pública, os perigosos 

*'pive
tes", Bagdad Branco, "Fubá" e"Feijão" se deixaram prender,
Em conseqüência, os guardas ci-
vis Joaquim César Pereira e Ar-
minio Augusto, com graves feri
mentos na cabeça, encontram-se
no Hospital das Clinicas Asp.

Outras notícias
cle Polícia
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Uma comédia de erros
A vida pública brasileira es-

tá sendo submetida a violenta
distorçSo. Seu centro rie gravi-
dade deslocou-se, lamentável-
mente, para a área do mais exa-
«rbado personalismo. A crise de
histeria política que hoje domi-
tia parcelas determinadas da opi-
nião partidária explica-se co-
mo conseqüência fatal do des-
regramcnto com que certos
líderes do govêrno e da UDN
estão conduzindo a vida pú-
blica do país. Entregaram-
se ambos a uma luta inglória sem
outro significado que o da reta-
liaqão pessoal. De lado a lado ca-

pricha-se em deseducar o povo,
pelo espetáculo que se lhe ofe-
rece da desfiguração do que se-
ja a vida parlamentar. Em lugar
do debate sereno e fecundo dos
problemas nacionais e do enca-
minhamento das grandes solu-
ções, das quais dependem o de-
senvolvimento material do país,
assiste-se todos os dias a "or-

dem do dia" da Câmara sèr subs-
tituída pela troca de doestos, a
reabertura de questões destituí-
das de interesse coletivo e a por-
fia dos insultos. Em meio a êsse
turbilhão do ódio e do prima-
rismo díssolvem-se as vozes do
equilíbrio e bom-senso,

Cada dia o país fica pobre; a
cada hora o preço da vida sobe
novo degrau na escala inflado-
nária sem que o empobrecimen-
to da Nação e o pauperismo
crescente do homem brasileiro
sensibilizem os dois maiores par-\
tidos nacionais voltados, neste
momento, apenas para o acerto

das velhas contas do
mento eleitoral.

* * #

ressenti-

Os que estão no palco eng,.-
nam-se, porém, quando pensam
que encenam sua comédia de er-
ros com os aplausos da assistèn-
cia. Em todas as camadas to»
ciais registram-se salutares mo-
vimentos de repulsa e mesmo de
tédio por tão mesquinho espe-
táculo.

Ainda ontem ouvimos a pala-
vra sensata do presidente da As-
sociação Comercial do Rio de
Janeiro que, mais uma vez, le-
vanta-sé contra o corpo-a-corpo
em que se empenham govêrno e
oposição. Denunciou, com fir-
mera, o sr. Rui Gomes de Al-
meida o clima dc insegurança
que se está criando em todo o
pais por conta dessa inusitada
explosão de ódio e de persona-
lismo. "Essa mentalidade" —
disse o presidente da Associação
Comercial — "está gerando um
clima de inquietação e de angus-
tia que sobrecarrega mais as
classes produtoras e, de modo
geral, os responsáveis pela si-

•tuação militar. Daí o estado de
permanente preocupação que
.¦•entimos também entre . estes,
sempre qué os auscultamos."

A percepção da atmosfera de
inquietação que hoje empolga o
país não é privilégio apenas das
classes produtoras e dos milita-
res. Podem senti-la todos os que
trabalham, por maior que seja a
humildade de que se possa revés-
tir sua profissão. Indica êste fato
que o país inteiro, na indistin-
ção de suas categorias profissio-

riais, _ que está sentindo, em to-
da a sua gravidade, a extensão
da crise política ora criada.

Maioria e minoria nio conju-
gani esforços para dotar a Na-
ção das reformas básicas neces-
sárjas à revisão de sua estrutura
econômica e i atualização de sua
máquina administrativa. Minoria
é maioria não associam esforços
para eliminar do país os des-
níveis econômicos que opõem, na
ordem interna, regiões contra
regiões. Nem mesmo as refor-
mas estritamente políticas como
a votação da nova lei eleitoral
e da lei orgânica dos partidos,
tão imprescindíveis à legitimida-
de da representação popular,
conseguem atrair as atenções dos
dois blocos parlamentares. E'
que estão ensandecidos pelo pas-
sionalismo. E de tal forma en-
sandecidos que nío se mostram
sequer sensíveis à compreensão
de que todo êsse melancólico es-
petáculo acaba revertendo em
desprestígio para «s instituições
parlamentares.-

i _j< sjc _|t

E o presidente da República?
Vemo-lo adotando a política de
Pilatos. Fiel à sua mais antiga
vocação, omite-se. Sôbre a maio-
ria primarizada pela conduta do
líder não exerce sua influência
de poder moderador. E nas suas
águas segue, por sua vez, a
UDN incapaz de encontrar na
infidelidade de seu líder e na sua
comprovada incapacidade para
ser leal aos fatos a oportunida-
de para reajustar-se numa linha
séria de oposição — a que não
permite se confunda o .dever de
vigília com o abuso da agitação.

PRISÕES
Está na Câmara dos Deputados um pro-

jeto de lei que concede prisão especial aos pre-
íeitos e vereadores.

Ignorávamos a urgência dessa medida. Pre-
feito e vereadores do Rio de Janeiro e outras
grandes cidades não se encontram em iminente
perigo de serem presos. E no interior? Tantas
vezes, o prefeito é o coronel qué antes costuma
prender os outros... Como quer que seja, é um
privilégio que os prefeitos e vereadores, homens
que o município, elegendo-os, considera respei-
táveis, bem merecem. ¦>-«k;.

Já gozam desse privi-égioj salvo-.engano,-ps
advogados, os médicos e os portadores,';dé ou-
tros diplomas de instrução superior, os oficiais
das Fôrças Armadas, os jornalistas, é, enfim,
todos os que já serviram como membros do Tri-
bunal da Júri. Nota-se evidente tendência de
conceder a outros grupos da população o mes-
mo privilégio: aos mais bem instruídos ou que
estão acostumados a um padrão sofrível de vida.
Os que ainda não femm Incluídos, têm.'o direi-
to de solicitar êsse tratamento.

Pois as nossas prisões são terríveis. A aco-
modação num quartel de Cavalaria ou da Poli-
cia Militar — é o que significa a prisão especial
— tampouco é paradisíaca. Mas é um paraíso
em comparação com os cubículos infectos', úmi-
dos, superlotados, em que número excessivo de
presos é encarcerado para dormir no chão. em
promiscuidade nauseabunda com leprosos, tu-
berculosos que vomitam sangue e mendigos
cheios de feridas e parasitas; tratados a chicote
e alimentados com sopas que o estômago re-
jeitn. De vez em quando há revoltas. De vez
em quiindo os repórteres publicam fotografias
torrificantes. A opinião pública fica indignada.
Depois, esquece-se o barulho, rapidamente. E
tudo fica como antes, nos quartéis mantidos
pelos Duques de Abrantes, os príncipes da nossa
célebre e tão festejada cultura jurídica. 

'

Merecem, portanto, o privilégio da prisão es-
pecial todos os que já o têm e mais aqueles ou-
tios, enfim: a classe média. A prisão Mo espe-
cia! fica reservada aos outros, isto é, àqueles que
> crônica da cidade costuma chamar 'de 

popula-
rrs e que os partidos políticos, antes das elei-
ções, costumam chamar de o poro em geral. E'
um uso lingüístico que parece ter sua origem
nos tempos da Colônia ou do Império. Con-
forme a Constituição Republicana, tedos são
Iguais perante a lei: a prisão especial para a
classe média não é outra coisa senão um esboço
de justiça de classe. E' um dos elementos que
explicam as permanentes vitórias eleitorais dos
partidos populistas, motivo de tão sério desgosto
para os que monopolizam, neste país, a cultura
jurídica.

Que fazer? A esperança de melhorar as prl-
•ões comuns de tal modo que todos os suspeitos,
de qualquer classe, possam eventualmente pas-
¦ar por elas sem sofrer um trauma para a vida
a fora, essa esperança é pequena. O Ideal seria
¦ prisão especial para todos. E não é uma utopia.

* * *
i

Para fazer triunfar, assim, a célebre cultu-
ra jurídica só é preciso construir mais e mais
quartéis: tantos que, em caso de necessidade, a
populaçfio inteira do Brasil possar \tt presa.Mas isto só em caso de emergência.

tagem, enquanto o líder do govêrno íaz estraté-
gia. E entre a audácia dos dois, o pais que fique
em suspenso.

Prorrogação de generais %
.k\Esgotar-se-á amanhã o tempo limite de per-

manência do general Zenóbio da Costa.no ser-
viço ativo do Exército. À véspera da compulsó-
ria do antigo comandante da Infantaria da FÉB,
ainda não se sabe se o presidente da República
aplicará ao seu caso. a lei que prorrogou o ge-
neral comandante do 1.° Exército.

Se convocado o general Zenóbio, a lei Denys
transformar-se-á, pela sua aplicação sistemática,
num obstáculo intransponível à renovação dos
quadros hierárquicos superiores das Fôrças Ar-
mas;'-Outros generais dfvEx.ército, como ô_fèrÍe-i
ral Lott eo general Mendes (de'Morais, reivindi-
carfio direito ao privilégio 'de não passarem
para a reserva. ,';. \

.Se.a lel Denys não fôr aplicada, novamen-
te, de hoje para aman..ã> cònfiritiar-se-á, então,
o. seu caráter pessoa}* discriminatório, de privi-
légio a um só çhèfe militar, como prêmio de
serviços políticos.

Em uma e outra hipótese, o mais aconselha-
vel será a revogação da lei discrepante das nor-
mas equânimes de transferência dos oficiais-
generais para a reserva remunerada. Sua siste-
mática aplicação, será tão nociva quanto as dis-
crimlnações com que o presidente da República
quiser administrar a sua incidência em cada
caso isolado. , • '.:''• ,-.

Governador e propaganda política ' '\ 
•.

Foi feita consulta ao Tribunal Superior
Eleitoral no sentido de saber se govcaiàdor de
Estado pode participar diretamente de campa-
nha eleitoral.

A resposta, por maioria, daquela Çôrte es-
pecializada, foi que a propaganda eleitoral exer-
cida pessoalmente, por governador, é ilegal, re_-
salvando, entretanto, que o caso não pode ser
considerado d prtori, como coação ao eleitorado.

Pelos modos, há contradição no resolvido.
Se a propaganda feita por governador é ilegal,
não pode haver atenuantes nem ressalvas. O que
é ilegal, é ilegal.

Os votos divergentes parecem, mais aceita-
veis. Segundo os quais, a participação de gover-
nador na propaganda eleitoral por sl. só nio é
ilegal. Tornar-se-á, entretanto passível desse
critério se o governador cometer' abüsò1 previsto
na legislação. '•'¦- k. :•*•.'• k' - ¦

Isso é que está certo. O governador, pelo
fato de o ser, não perde o seus direitos de cida-
dão. Pode discursar, interessar-se pela vitória
do seu partido. Se,.porém, descambar, para o
abuso, usar dos dinheiros públicos, poder dé po-
licia, nomeações e transferências de funciona-
rios, ai, então, a coisa muda de figura. Estará
coagindo, estará abusando, estará praticando ile-
galidade.

Afora isso, o mais seria restringir o direito
do indivíduo governador de se manifestar como
qualquer um, nas campanhas políticas.

Nos Estados Unidos, como se tabe, o pró-
prio presidente da República toma parte na
propaganda eleitoral e nem por isso é passível
de penalidades.

Tópicos & Notícias
Chantagem e estratégia

Ontem, na Câmara, quando se estranhou
que o govêrno demorasse tanto em revelar ao
país o testo do telegrama 293, o sr. Vieira de
Melo líder da maioria, declarou, com a maior
simplicidade de que é capaz, que assim ocorreu"por estratégia". E explicou: "o governo que-
rÍ3 ver até onde ia a audácia do líder da UDN".

Realmente o pais viu nfio apenas até onde
chegava a audácia do sr. Carlos Lacerda, mas,
também, até onde ia a audácia do sr. Vieira de
Melo.

A isto chegamos: o lider da UDN faz chan-

Moeda e ditadura
Estamos no décimo primeiro ano do sistema

constitucional, que deveria expurgar das opera-
ções do Estado, todos os sinais da ditadura. Mas
tal expurgo não se processou, quanto ao poder
de emitir. Na democracia moderna, isto é, na
democracia que inclui entre as liberdades do
homem a segurança econômica, tão importan-
te quanto a liberdade de pensar, de escrever e
de reunir, o controle da moeda é um disposi-
tivo fundamental. O poder aquisitivo da moeda
pode dar-lhe a segurança, ou lançá-lo na inse-
gurança. A moeda de poder aquisitivo estável
significa segurança, possibilidade de aumento do
padrão de vida, na medida em que aumenta a
produtividade social do trabalho. A emissío de
moeda leva i insegurança que reduz o seu poder
aquisitivo. Aviltar a moeda i abrir caminho
para os extremismos, como aconteceu na Ale-
manha, depois da I Guerra Mundial.

Por isso mesmo, impõe-se o controle dai
emissões pelo Congresso, órgfio soberano emana-

Pode até matar..-.
Um telegrama expedido de Beirute transmi-

te-nos noticia que nfio deveria ser real, se as
medidas propostas e aclamadas pela ciência,
como capazes de impedir determinadas enfermi-
dades, fossem devidamente acolhidas pelo mun-
do que se diz civilizado. Uma dama coroada, a
éx-rainha Narriman, antiga esposa do rei
Farouk, está atacada de varíola naquela cidade.

Ora, como dizia com acerto Oswaldo Cruz,
só tem varíola quem quer, ou seja, quem por
ignorância ou desleixo deixa de prevenir-se cori-
tra. ela, rejeitando uma das maiores conquistas
da medicina preventiva, que é a inoculação da
linfa de Jenner, obtida dd bezerro e capaz de
conferir imunidade. Assim ainda há no mundo
quem queira, ter varíola, apesar das exigências
que hoje se fazem e da vigilância exercida sôbre
os viajantes, qúe nfio podem transportar-se de-

do do sufrágio democrático, caracterlzador dó
sistema/representativo. Onze anos depois de pro-
mulgada a Constituição, as emissões continuam
a ser feitas pelo govêrno, sem autorlzaçfio ex-
pressa do Poder Legislativo. Apóla-se o Executl-
vo em diploma legal da ditadura, que prática-
mente o autoriza a emitir.

Corrigindo e disciplinando êsse poder Imo-
derado e antidemocrático, ¦ o deputado Daniel
Faraco açab» de apresentar, nova emenda ao
projeto que dispõe sôbre as notas de cinco mil
cruzeiros • a cunhagem de moedas de cinco
cruzeiros. Determina a emenda do representar-
te gaúcho que 'as emissões só poderão ser feitas
mediante autorização expressa do Poder Legis-
lativo.

um lugar pnra outro sem provarem estar vacl-
nados contra a terrível e deformonte doença.

Talvez as pessoas de alta qualidade gozem
de exceções, mereçam tratamento especial. Dessa
regalia provém sua desgraça, como no caso da

Tainha Narriman. Fôsse elo uma plebéia e nfio
lhe teriam dispensado a prova da imunização
antivarlóllca e com essa exigência estaria a co-
berto de enfermidade que hoje deve aflfgl-la
jnultq.' .,„..,.

Moralidade: o privilégio pode maltratar e
até matar.,,

Cinismo • • rv:'',.
U.n negociante em Natal afixou â porta de

sua leiteria um aviso, com os seguintes dlzeres:"Tabela do preço do leite: 1.' qualidade, puro— Cr| 12,00; 2.* qualidade — leite com água;
3,* qualidade — água com leite. As duas últimas
qualidades têm abatimento no preço."

O telegrama esclarece que, mensalmente, o
preço do leite puro sofre naquela cidade um rea-
justamento, que por sua vez atinge a água suja
cinicamente batizada com o nome de leite de 2."
e 3." qualidades. » <•¦/:

O que espanta à primeira leitura não é a
verificação do fato, tão comum na própria Ca-
pitai da República, de que o alimento básico da
criança seja submetido à mistura' criminosa. O
que surpreende é a desfaçatez de erigir alguém
um crime contra a saúde da população em roti-
na de comércio, até com propaganda.

O desumano abuso será .fruto da impunida-
de?' Òu5da repressão inexistente? De qualquer
mçdo, é um sinal dos tempos, entre nós.

NACIONALISMO EXCLUSIVISTA IMPEDE -
INVERSÕES ESTRANGEIRAS

0 grande equívoco dos latino-americanos é pensar que •
o nacionalismo ainda esteja vivo

DESENVOLVIMENTO ESTRANGULADO
Na justificação do projeto de

lei que apresentou à Câmara
dos Deputados,.-- modificando
dispositivos da Lei n.p 2.004,
de 3. de outubro dé '1953, que
criou a Petrobrás e instituiu-o.
monopólio estatal sôbre a; pes- :| • ¦'<
quisa, lavra, perfuração, e trans-
porte de petróleo, o sr.; Adolfo
Gentil fêz um quadro impres-
sionante emque ficará o país,
aí por volta de 1960, em face
de um consumo de combustíveis
líquidos que cresce em progres-
são alarmante sem recursos em
divisas para. .adqúiri-lp,. 

" 
que

cresçam na mesma intensidade.
Em termos de energia pro-.

duzida, o gasto com combustí-
veis líquidos foi, em 19S0, "o
equivalente a 10,9 bilhões de

,kw-h'ora, consumo què, em•1954, já atingiu 18,8 bilhões".
Çom uma taxa média anual de
crescimento de 5,3, correspon-'dénteíao crescimento verificado
nò'período de 1947-1955, esta-
remos em 1960 consumindo
combustíveis líquidos no equiva-
lente a 33 bilhões de kw-ho-
ra, oü seja 3,3 vezes mais.

. Ficará, ¦ assim, o país diante
dò seguinte dilema: ou terá de-
obter.de 3;3 vezes mais divisas1,,
para. comprar petróleo, ou terá

¦ desencontrar fontes internas dé
íirodução. A nossa capacidade
para importá-lo é função da-ex-
portação que realizarmos, otT •
por outras palavras, só-podere-
mos importar três vezes mais
petróleo se na mesma propor-
ção exportarmos três vezes mais
mercadorias que nos dão recei-'
ta em dólar ou outras moedas
livres.

Fica evidente, portanto, que ¦¦
o problema está em encontrar
rio País óleo bruto em quanti-dade suficiente para satisfazer
ò aumento do consumo. Mos-

VIAJOU 0 SECRETÁRIO
DA FAZENDA DO ESTADO

DO RIO
Acompanhado de sua esposa e _.lha, seguiu ontem para os EstadosUnidos, pelo avião da Braniff, o en-

genhelro Saio Brand, secretário dasFinanças do Estado do Rio.

BANCO DO COMÉRCIO S/A.
VO mais antigo desta praçaRua do Ouvidor, 93/93

# J* n qoo<
Ai antigas moedas de cobre, de viii-

t« rfl» (ainda haverá quem delas ae
lembre?), traziam, gravada, a aeguln.
te legenda: "Vintém poupado, «inten»
Banhado".

Quem tomou o conselho ganhou vin-
tens, mas perdeu tempo,

Hoje ninguém se lembra de acon-
selhar que se poupe nom notas de
mll cruzeiros. Com a inflação, quem
6 fizer cal no "conto" do vigário.

* *
D. Noca Santos, prefeita de Sâo

João dos Patos (Maranhão), que. ri-
presenta o 'nu município, no Con-
gresso dos Município» aqui reunido,
declarou áum repórter qtft, na re-
voluçSo contra. o governador Eugft-
nío de Barro»:(águas passadas) anun-
elava, de ifato, dispor de uma força
de .doze mil homens. Mas posterior-mente explicou: — Eram doze pes-aoa» da familia Mllhomens.

D. Noca é mulhers^ mulher nio
mente. Apenas embrulha fato» « palavras, quando é neces.árlo. ,

Ifl m mfi
Anthony MacCawiy, australiano, te-

«.dente em Chicago, **ti movendo
uma ação d« divórcio contra tua es-
posa, Jeanne Wood. que, em 19J7, foi
visitar a família, na Escócia, e ainda
não voltou. -

Trinta anos de ausência tomam lm-
possivel o divórcio: Jçanne Wood ei
tá longe de ser ¦ mulher com quem
MacCowly se casou: é outra pessoa
d* Igual nome.

* *
A. L., comercidria, dc 23 anos

desgostosa por ter tido abando»neda pclo amante, tentou mi-eidar-sí inferindo ágws. «mi-
tória.

A tal água sanitária.
Mesmo tomada em porçío,
Pode ser que lave o estômago.
Mas nSo lava o coraçáo.

* IF
Tomando o mau exemplo doe adul-

tos, Honduras t Nicarágua estlo em
guerra. Para apaziguá-las, acorreu a
O. E. A, ievando-lhes bala».

-- Balas? Kontetat!'
— "Bala»", «im. mas de chocolate e

met para dar is "gurias" brigona», **
:.:_.._--. quletinhas.

Cyrano & Cia.

tra o sr. Adolfo Gentil que o
monopólio estatal constitui .um
entrave tanto à produção como
ao refino do petróleo. Da pro-
dução mundial em 1956, cabia
aos países onde. existe\mdnopó-.
lio -estatal apenas 1,9%' dessa
produção, aos paises que usam
o sistema misto, Estado e par-
ticulares, 2,8%, quando nos.paU
ses de livre iniciativa a per-
centagem era de 95,3%.

Quanto à capacidade de re-
fino, a distribuição percentual
era a seguinte: países onde
existe monopólio estatal, 3,5%;
países- em que existe o.sistema'.ínisto, Estado', e ' 

particulares,
10%; .países .de livre .iniciati-
va, 86,5%. •¦¦¦'¦¦!•.-

. Reconhece o ;fí;' Gtfôftm:
serviços pre*stados peja'.fei

ft os
tró-

brás, ,'são. muito, fneriõres '.dô^üe
a Nação precisa-.. .í>ltte .Àafie,'-, a
empresa estatal/- dèsdí;'it;4ua
criação atç' hoje,, nlo-.pçrfüVqu
mais dc 200 mil metros'de pc*
ços, enquanto o Conselho-Na-
cional de Petróleo, no periodo
anterior à criação da Petrobrás,'
perfurara um total de 308 mil
metros. Ao todp.5Q0.mil me- '
trosj cifra modestíssima - e in-'.'s^i^Méi^^^Y^t^Cl. -;
.'; Qiiáritõ ao••nât..efò; dé. jtójMrià-Petrobrás jâ'(.návià;,pérf|ira.- ,
dó ..Í52 apenas,' dos quais 'Sò-
mente 20 foram :poços.,pionei-k'
ros, ao passo que,"ánteriormtin-.
te, o. Conselho Nacional de^Pe-,
tróleo já, perfurara 379 poços.
•Desse modo, éjdiordéfri dé:ape-
nas 530 o total de poços perfu-
radòs," de petróleo, nacional,
quantidade ridícula comparada ,
coni .outros países, da. Américas'
onde as perfurações anuais so-
benkà casa dos milhares. .

Para resolver o problema, o
projeto apresenta.a solução que
consiste em permitir-se a parti-
cipação dé 'Capitàí 

privado, des- '
de que genuinamente nacional;
na .pesqüisqi, lavra e beneficia-'
mento. do 'petróleo encontrado
np território do ' Brasil., Seria
solução adequada, se' houvesse
Capitais "nacionais'^m montante
suficiente pára os vultosos in-
vestimentas' exigidos no. campo
petrolífero..: Mas iião havendo
esses capitais, ficará sem eféi-
to prático ó projeto dõsr. Adof-
fò Gentil. Deveria éle reconhe-
cef. que sem o capital privado
estrangeiro, em colaboração com
ó capital.privado nacional, não
poderá o Brasil chegar a 1960
sem atravessar, um estrangula-
mento talvez fatal ao seu desen-
volvimento. econômico por fal-
ta <le petróleo, essa fonte de
energia qúe, como êle mçsrtio
reconhece, ¦ representa no mun-
do atual, depois da água e do
ar, a substância mais usada.

SÓ UM ELEMENTO NOVO
NA DIRETORIA DO BANCO

DO. NORDESTE.
Fot reconduzida a diretoria do Ban-

co do Nordeste, com exceção de um
único elemento, que teve como su-
bstituto o «r, JoSo Fernande» Lima,
ex-governador da paraiba, de cuja
Assembléia Legislativa foi presidente,
asilm .como da Associação Comercial
do E»tado. Trata-ie, portanto, de um
conhecedor do» problema» nordestino,

"GUERRA E PArHÁ_MUITO
V ' DESENCANTADOS <
Não tem o menor fundamento

. as notícias sôbre os painéis
, de Cândido Portinari

Nota do,Serviço de Informações'do
Itamaratl:

."A respeito de noticias publicadas
ha imprensa sóbre ot painéis de Cán-
dldo Portinari, "Guerra e Paz", des-'
tlnados à sede das Nações Unidas, em
Nova York, o Itàmarati esclarece nSo
ter o menor fundamento a asserçSo
de que os mesmos estariam atual-
mente sujeitos a deterioração pelaumidade. Os painéis, erji apreço se en-
contram.em perfeito estado de con-
sérvaçSo « de hé multo desencaixo-
tados.- } -,

Por .outro! lado, a MissSo dò Br;sll
junto *s Nações Unidas,'seguindo-ins-
truçSe» anUgas ' do Itamaratl, Vem
realizando todas as gestões no'sentido
de uma pronta coIocaçSo dos painéis
no. local a que «empre se destina-
tçair,',j% .-;,: .-,, .. ./."è.v ,,i

Aliás, o general Anápio Go-
mes, falando na Escola Poli-
técnica de São Paulo sóbre a
realidade brasileira, disse, com'
muito acerto. <nie "quanto ao
fato de não querermos ajuda fie
capitais estrangeiros,'nem a in-
terferêricià de grupos económi-
cos estranhos, face a uma falsa
defesa da nossa economia, pois
os produtos residuais do petró-
leo serviriam, para a elabora-
ção de numerosíssimos deriva-
dos, cuja exportação constitui-
ria importante índice de entra-
dà de divisas para a Nação."

O general cita o caso da Ve-
nezuela, que se preocupa menos
com o petróleo para garantir-se
com a indústria petroquimica,
ao passo que nós não ligamos
ao aproveitamentos do produ-
tos residuais, entregando-os aos
estrangeiros e continuando a
importar uma infinidade de coi-
sas que se originam dos resi-
duos do petróleo.

Está claro, portanto, que não
permitindo a entrada! de capitais
estrangeiros no pais, para a ex-
ploração do nosso petróleo, o
que estamos fazendo é atrasar o
nosso desenvolvimento econô-
mico, e concorrendo para o en-
riquecimento de outros paises,
através das divisas que anual-
mente aplicamos na compra de
derivados do petróleo.

;: Funcionários do Ií.IC... -
Do . «ri José Rodrigues da Costa,

administrador do. Núcleo Colonial de
São Bento, recebemos a seguinte
carta: ."Senhor redator,

Lamento ter que lhe tomar algum;
minutos pará dar a V. Sa.; escfare-
cimentos a respeito de uma nota pu-blicada por esse matutino em sua edi-
çêo de 4 do corrente, 'sobre o Núcleo
Colonial de SSo Bento. Eis o que te-
nho. a .dizer:.

l.,;A administração¦ do Núcleo ne-
nhuma. responsabilidade'tem no atra-
so. de pagamento ao» empregados, que.recebem seus salários da Verba 3 des-
tihada aq INIC, mas atrasada.

2. Os informantes (anônimos) do"Cotrelo'Y, aludem às famílias que.em conseqUéncla do atraso .de .paga-
mento, est5o passando por "vexames
e desconsiderações, entregues, ainda,
à ganância de uma Cooperativa".

3. Quanto à "ganância" da Còope-
rattva, é uma" indicação vaga e des-
tttulda de justiça. -Ao contrário de
ganância, a Cooperativa está agindo
com generosidade para. remediar a
.situação das famílias cujos chefes
nSo têm recebido os seus venclmen-
tos. Nestes períodos de atraso, fome-
ceu em mantlmentos aos empregados
CrS 168.962,uu, além de adiantamen-
tos em "vales" em dinheiro — semcobrança de qualquer Juro — na im-
poríâncla dc 26.550 cruzeiros.

, .4. Há uma referência maldosa eiiifantil à Cooperativa, que é dada
como "pertencente a uni cunhado Uo
administrador do Núcleo", Fundada
em 19S3, tem 242 sócios que em assem-bléia elegeram, em outubro dc 1955,
a atual diretoria, por um prazo detrês anos. Está registrada no Servi-
ço de Economia Rural do Ministério
da. Agricultura sob o número 3.036 eno Departamento de Assistência aoCooperatlvlsmo do Estado do Rio deJaneiro sob o número 298. O descon.
to é facultaUvo para os que não po-dem comprar a dinheiro. E também adinheiro sá compra quem quer.5. Quanto ao problema da assis-téncia médica, não há um só caso dedoente desassistido. Nesse particular,o Núcleo, está rpuito bem servido, coma dedicação exemplar do. dr. EgbertoRomero, que dá assistência aos tra-balhadorés e colonos, pessoalmente,três dias na »emann, usando aindado seu prestiüio pessoal parp colocar
i disposição dos ineirmos, em casos deemergência, além do SAMDU e doHospital Getúlio Vargas, outro» ho»-
pitais da Previdência".

Na reunião do Conselho Técnico
da Confederação Nacional do Comer-
cio, o *r. Eugênio Gudin, ex-ministro
da Fazenda, realizou uma conferén-
Ha «í.hrr capital» estrangeiro» np
Bratil,

Tecendo um panorama geral sóbre
o problema, dl»»e:

"O que freqüentemente perturba
e distorce o eitudo do» problema» :re-
laclonado» com o recuna ao capital
estrangeiro, »ão oa seus aspectos emo-
cional», não »ó patriótico» como nn-
clonallstas e não «ó nacionalista» co-
mo jacoblno».

O» palte» subdesenvolvidos de hoje
gozam de dua» grandes vantagens a
que não podiam recorrer o» palsse
pioneiros da civilização econômica: a
primeira é a de poderem o» atuais
países subdesenvolvidos receber os
fruto» do progresso tecnológico já
realizado pelos países pioneiros (má-
quina a'vapor, e»trada de ferro, ener-
gia elétrica,, etc); a segunda á de
poderem acelerar o ritmo de «eu
progresso recorrendo a capitais es-
trangelro», o que não podiam fazer
o» países pioneiro».

O" eminente economista -Raul Pre-
blsch, em1 »eu notável trabalho apre-
sentado ao -governo -provisório da
República Aígentlria, terminava por
esclarecer que «e o'governo e ofpo-
vo de »éu pais desejavam clc fato ace>
lerar o ritmo do progresso nacional,
não podiam délx^r de recorrer ao ca-
pitai estrangeiro". .' , . \ ..

POSIÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

Passa, agora, o sr. Eugênio Gudin
a estudar' o' desenvolvimento econô-
mico dos países subdesenvolvidos da
América, do Sul." Diz que o» maiores
óbices ao afluxo. dé capitai» Xstran-
geiros têm' sido: a) O nacionalismo
exclusivista; e b) a instabilidade mo-
netária. E acentuando a diferença de
formação entre o* dol» povo» — o
norte-americano e o» povos da Amé-
rica Central e do Sul — afirma:

"Enquanto os Estados Unidos fi-
zeram sua independência, e depois a
guerra de 1812 contra a Inglaterra,
que era a maior potência mundial de
então, os países 

' 
latino-americanos

tornaram-se independentes,- desligan-
do-se apenas de dol» pequenos pai-
ses do Sul da Europa, Portugal e
Espanha. Ficou neles, porém, um sèn-
tlmento de desconfiança. De uma
hora para outra 'poderiam servitl-
ma» de cobiça e*' expanslonlsmo» de
potências maiores como a Inglaterra,
a] França e a 

'Alemanha"- 
, . . .,.•

Sintetizando seus conceitos, dentro
de uma esplanação sôbrc. história
contemporânea,'- diz o sr. Euèenio
Gudin:. '...'

.— VO grave equivoco dos naclona-
listas latino-americanos foi o dc nüo
perceber que -essa era' acabou, qUe
êsse imperialismo' é defunto há' mais
de 30 anos c que O quadro atual é
o de uma verdadeira-antítese do pe-
riodo, anterior. ' '.-,; i'

A evolução parece ter começado
por ocasião da guerra dos Bocrs na
Africa do Sul, ao expirar do Século
XIX, quando a Inglaterra' venectí-ra,
em vez àe dominai1 ,é colonizar o
pais, concedeu-lhe desde logo a au-
tonomia^ Mas o.passó radical da *vo-
lução .vérifiço\i-se na Paz de' 'Vetsa-
lhes em "19Í9,', 

çorh a criação da 
"Liga

das ..Nas-eS;. e o principio da fgiíal-
dade politica .hlré-eias;- Pela • pfl-
nricirá'' vez; 'jpetnienihag' nações' i_ómo
as da América Central passaram ' a
sentar-se em Volta deáma íhesá còm
direito de Voto igual ao dos' testados
Unidos ou da Inglaterra. Pela prl-
meira vez se criou Um tribunal po-
Htlco de âmbito mundial, diante do
qual uma pequena nação"' podia de-

inundar ao mundo qualquer tentati-
¦ va de desrespeito' â sua soberania.
|Acresce'que essa mutação sc com-
! pleta va com a ascensão dos Estados
| Unidos — pais de'' dimensões conti-
nentais, sem ambiçSes expánsiònistas;

Ifóco' dos' Ideais de' liberdade e '" de
justiça — à liderança política e átíp".
nômica do mundo. ¦

O Quadro do Século XX.'ê inteira-
mente diver.n do Século XIX. 'O Mé-,
xifio canceJ« por defirèto a» cóhces-
sõés petro.í_--.>M_, das empresas àh\e-

BANCO BOAVISTA S. A
Uma completa organização b--.ici.rla

VEM AO RIO 0 ALMIRANTE
petersen • T::;

WASHINGTON, 7 — O contra-almi-
rante Wallis F. Petersen, diretor dá
Divisão de Assuntos panamerlcano»
do Departamento da Marinha, de 12 a
26 do corrente visitara as capitais de
5 paires sul-americanos.

O objetivo desía viagem é inspcclo-
nar as missões navais dos Kstados Uni-
dos nessas Capitais e tomar contrato
com os oficiais superiores da Mari-
nha dos 5 pni-cs visitados.

As Capitais que o contrn-nlmlrante
Petersen visitará são, por ordem cro-
nológlcas: Rio de Janeiro, Assunção,
Santiago, Montevidéu e Buenos Aires,

Será esta a primeira- -visita do sl-
mirante Petenen _ América do Sul
desde que assumiu as funções de di-
retor da Divisão de Assuntos Pan-
americanos do Departamento da Ma-
rinha, a 15 de fevereiro.

Durante a sua viagem, o almirante
Petersorf »erá • acompanhado -pelo te-
nente A. A.' Schirmer, oficial de li-
gação. F.P. •

jGRUPp BOAVISTA DE SEÇUROS
Cap .'He. Cf$ 331.868.916,50 

"'

Parece que vai sair

A OFICIALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
estudada por comissão do Tribunal

O Tribunal de Justiça, em sua
sessão plena de ontem, deliberou
designar uma comissão de de-
sembargadores para proceder à
feitura de anteprojeto para a ofi-
cialização - da Justiça, a qual,como se sabe, preconiza modifi-
cações substanciais na forma de
pagamento de custas nos eârtó-
rios, ao mesmo temoo que altera
a situação dos-servidores da Jus-
tica. A comissão deverá ampliar
e alterar, no que íór necessário e
cabível; o projeto elaborado nes-
se sentido bela Ordem dos Advo-
gados do Brasil que, aliás, foi ò

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

Pensionistas
A Pagadoria do Tesouro Nacional

efetuará hoje o pagamento dss te*-_n-
te» folhas do 9° dia útil:

Pensionista do Ministério da it~_n-
da. na 7.101 a 7.113 e Montepio des
Empregados da Casa da Moeda, na
1.150 e 7.151.

objeto da deliberação de ontem.
O projeto será adotado pelo Tri-
bunal e devidamente encaminha-
do ao Legislativo. A comissão fi-
cou constituída pelos seguintes
desembargadores: Homero Pinho,
Fernando Maximiliano, Vicente
de Faria Coelho, Sadi Gusmão e
Estacio Corrêa de Sá e Benevide.

O desembargador Frederico
Sussekind levantará, ao início dos
debetes em torno do. assunto, a
preliminar de que falecia compe-
téncia ao Tribunal de Justiça pa-ra conhecer da matéria. Mas, ante
os argumentos expendidos poroutros desembargadores, refor-
mou o seu ponto de vista, embo-
ra mantivesse o de que não era
da competência do Tribunal fi-
xar vencimentos dos servidores.
Salientou-se nos debates o de-
sembargador Hugo Auler, tjue
criticou severamente a forma por'que atualmente é aplicado o Re-
gimento de Custas, no> que foi
secundado pelo desembargador
Narcélio de Queiroz. A propostada designação da Comissão foi deiniciativa do desembargador
Faustino Nascimento.

rlcnnas, sem que Isso dè lugar a qunl-
quer rcnçfio por parte do governo
americano e sem que aparecisse- um
destróier sequer no porto dé Tam-
pico. A Pérsia expulsa a Angld-Tra-
nlan de seu território e despoja-a
de sUas conces.<iãe's sem que nenhum
dos tradicionais cruzadores inglese»
do Século XIX fizesse sequer uma
aparição no Golfo Pérsico. '

' 
FALTA DE COMPBEENSAO

Nos nossos dias um coronel ditador
do Egito suprime e proíbe o tráfego
de un-.a rota essencial á economia da
Çüropa e'da Asía, como é o Canal
dc Suev-r rota com que o Egito não
tem qualquer ligação a não ser a do
acidente geográfico — sem que .qual-
quer providência efetiva se fl:cssa
sentir contra tamanho absurdo, por
parte das grandes poténclai,' Toda''a. ràzãò tinha portanto', o,
professor E Bernsteln dc dizer em
uh_a recente conferência que íó uma
mentalidade ignorante ou deformada
poderia encontrar alguma semelhnn-
ça dc imperialismo econômico na
politica externa dos Estados Unidos
de hoje,.

E' a falta de compreensão dessa
evolução; é o ranço do defunto im-
periallsmó econômico do Século- XIX,
que ainda mantém vivo em nosso
pais q complexo de Inferioridade'qua
afasta a aproximação e a colabora-
çr.o do capital estrangeiro.

Numa economia' de livre concor-
rência báixam-sc decretos limitando
os lucros do capital estrangeiro a
8%' quando dentro dos próprios Esta-
dos Unidos a rentabilidade média das
empresas'atinge a 12 ou 14%; dis-
cute-se a legitimidade dos lucros,
reinvestidos no Brasil em vez de te-
metidos para o pais dc origem, não
constituem investimento adicional.', O
ridículo chega a ponto de vedar-se
ao brc.llelro casado com estrangeira
o direito de ser acionista da eaipix-
sa estatal de prospecção e lavra-do
petróleo, de onde o capital 'estran-
geiro é banido, justamente- onde éle
é. mais -necessário ao desênvolvlmen-
to econômico. • • •''

Prefere-se ficar amarrado à miséria
de um pais que gasta 20.1, de suas
importações na aquisição de pcu-ó-
leo, do que permitir a colaboração
de capital estrangeiro, que, aqui ao
nosso lado,.' na Venezuela,' tem feito
a prosperidade dp pais. . , 

"

O SEGUNDO FATOR CONTRA O
CAPITAL ESTRANGEIRO 

'

Comenta agora ó sr.. Eugênio Gu-
din a segunda das grandes razões qua
afasta.o capital estrangeiro do nosso
Pais. . 

'.''.,;; 
,"O segundo fator é in.tabilid..-

de monetária com seu 'Ipseparávcl
colorário que é o desequilíbrio ,, do
balanço de,pagamentos. Ninguém,de
boa vontade quer converter dóíaje»
ou libras esterlinas om cruzeiros cujo
poder aqulstlvo, vem decaindo- >i ra-
zão de 30% ao ano. , .\,v:*t

Dai a preferência pelos invcstlmcn-
tos diretos, em equipamentos b. ma-
teria is, em contradlstinção' dos in ves-
timentos monetários, empréstimos pú-
blicos e títulos de Estado, que cm
outros tempos eram favoravelmente
cotados e adquiridos nas bolsas de
Lbndres, Paris ,è, Nova.,York,' i !_t_í

Num discurso ' que, «orno "ministro
da Fazenda do Brasil; tive Ocasião
de pronunciar em 1954, cm Washing-
ton, mostrei como a substituição 'da
Inglaterra na liderança cconômlco^/i-
nanceira do mundo ocidental, pelo»
Estados Unidos' tinha sido pouco fa-
vorávcl A exportação de capitais, pas-
sou-sc da- liderança de um p.ils, co-
mo '¦ ¦ Grã-Bretanha, economicamente
extrovertido, em que as exportações
representam! cerca '¦ de 20% dâ' renda
nacional para um pais introvertido
como- os Estados Unidos em' que es-
sa relação é apenas de 6%. Eu con-
clula 03 meus comentários réconhe-
cendo ã-generosidade, sem preceden-
te histórico, dos Estados Unido's, mos
constatando que êsse grande pais tem
demonstrado multo maior capacidade
de dardo que de emprestar.-
; De outro lado' tenho mont rado que
a.contribuição do Banco internacional
de Reconstrução < Desenvolvimento
tem sido quase ridícula em relação
pão direi ás .necesldadcs dos paises
subdesenvolvidos, porque isso não
tem sentido econômico, mas aquilo
que. era modestamente. possível espe-
rar de sua atividade." ...,'..,.,

EFEITO MULTIPLICADOR
DOS INVESTIMENTOS'"T

Ao analisar as vantagená dos ln-
vestimentos estrangeiros pela sua
contribuição para a Produtividade,
disse o sr. Eugênio. Gudin;

"Um Investimento do 100 ml-
lhões dc dólares, digamos, em uma
estrada .de ferro, em um desenvol-
vimento hidrelétrico ou na constru-
ção dc uma segunda Volta Redonda,
dá lugar a um efeito multiplicador
muito maior sôbre a Renda Nacional
do' qde o de uni invèatlme'n<o fequl-
valente em Indústrias correntes' "de
transformação,' em bancos, ini. com»
panhlas dc seguro, etc. Daí sua gran-
de superioridade do ponto dè vista
da Produtividade,Marginal Social. Os
Investimentos' realizados nas grandes
indústrias de base dão lugar a um
efeito multiplicador sôbre a t-cono-
mia nacional não. só etn termos, -da
consumo mas também em função de
Investimentos derivados. Isto é, Invcs-
timentos tornados necessários em vir-
tude da criação do Investimento, ori-
ginárlo. Aos Investimentos autônomo»
(digamos espontâenoá) há nesse caso
n acrescentar bs investimentos- resul-
tantes da aceleração do corlSumo, '«o-
mo também dos Investimentos que
acabamos de denominar de derivados,

Estas considerações têm Importan-
cia no que diz respeito 4 acolhida
mais ou menos calorosa que deve
ser dada aos Investimentos estran-
geiros, conforme a aua natureza, po-
litira essa na qual o Brasil pareça
ter »e esmetado em praticar o» mais
graves erro»."

E ao encerrar sua palestra perante
o Conselho Técnico da Confederação
Nacional do Comércio, afirma:

"Pela inflação de um lado, pelo
nacionalismo jacoblno de outro •
pela política demagógica contra aa
empresa» de lerviço» de utilidade pú-
blica (além do cuito histórico), t«-
mos afastados os investimentos que
seriam mais proveitoso» para a eco-

ogai ajuapi...-» uioo -BjEd op «juiou
zijo nacionalista enc-.mpavam-»e e»-
trada» pertencentes a empresa» e«-
trangein». transformando-as em ca-
lamitosas fontes de deficits de aútar-
qulas de muitos bllhõe» de cruzeiro»
coberto» por impoitos adicionais ar-
rançados inutilmente do povo bra-
sileiro.

Se assim agimos eitúpidamente.
afastando of investimento» que mais
no», convlnham. etcancaramos no»*a»
portas a qualquer indústria de trans-
fromaçáo que venha se inatai-T no
pai* (para n.5o perder o »cu merca-
do de exportação), dando-lhe Tanta-
geni e proteção aduaneira que- lhe
permite auferir lucro» contíderiveis,
cm detrimento do padrão de vida do
paf*."
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Visita do presidente de Portugal ao nosso país
Programa provável a ser cumprido pelo ilustre visitante — Recepções

na Bahia e Rio de Janeiro — Visita a outras cidades
•Ainda nSo foi aprovado, pelo

govêrno português, o programa
oficial da visita do general Cra-
vclro Lopes ao nosso pais nos
primeiros dias de junho próximo.
O documento elaborado pelo Ita-
maratl foi entregue à autorida-
des lusitanas, estando a Secre-
taria de Estado aguardando a sua
devolução ainda esta semana,
ecasi&o em que será divulgado,
simultaneamente, nesta capital e
em Lisboa.

Sujeito a confirmação, portan-
to, podemos adiantar, todavia, os
pontos capitais doi passos do
Ilustre visitante.

DESEMBARQUE NA BAHIA

No dia 5 de junho, viajando de
avião, chegará a Salvador o pre-
sidente Craveiro Lopes. No aero-
porto de Ipiranga, receberá as
honras de estilo e será recebido
pelas autoridades locais, bem co-
mo pelos representantes das fôr-
ças armadas e pessoal do Itama-
rati que, postos à sua disposição
formarão as Casas Civil e Militar
do presidente da República por-
tuguèsa, durante a sua perma-
nência entre nós.

Neste mesmo dia, antes do em-
barque, à tarde, no Cruzador
Barroso, que escoltado pelos con-
tratorpedeiros lusitanos DSo e
Vóuga e outros navios da nossa
esquadra, o transportará a esta
capital, o presidente Craveiro Lo-
pes almoçará no Palácio da Acla-
mação e visitará algumas insti-
tuições portuguesas da Bahia.

CHEGADA AO RIO

O desembarque nesta capital
terá lugar no dia 7, no cais do
Ministério da Marinha. Por se
tratar de solenidade realizada
numa praça militar, o ato ficará
sob a responsabilidade das auto-
ridades navais.

O presidente Juscélino Kubits-
chek, acompanhado de todo o
Ministério, dará as boas vindas
ao ilustre hóspede que passará,
em seguida, revista as tropas es-
pecialmente formadas. No saguão
do Ministério, serão apresentados
os cumprimentos das autoridades
presentes.Daí, sua excelência partirá de
automóvel para o Palácio das
Laranjeiras, aonde ficará hospe-
dado.

Neste mesmo dia o general
Craveiro Lopes visitará o presi-
dente da República, no Palácio
do Catete, a fim de agradecer a
recepção.

PROGRAMA

Nos dias seguintes, o programa
a ser cumprido, deverá ser o se-
guinte:

Difl 8 — Entrevista coletiva a

sltando também Recife, donde rc-
grcssnrá à sua pátria.

PREPARATIVOS EM SANTOS

SANTOS, 7. Nos últimos dias
da semana que passou, foram re-
cebidos pelo Prefeito desta ci-
dade, os membros componentes
da Comissão Executiva de recep-
ção ao general Craveiro Lopes,
presidente da República portu-
guêsa, por ocasião da sua visita
a Santos.

Na oportunidade foram trata-
dos pormenores da visita do esta-
dista português, ficando decidido
que a Prefeitura ornamentará a
cidade, enquanto que o grandebanquete a ser oferecido ao pre-sidente luso ficará a critério dai
comissões constituídas de portu-
suôses e brasileiros. A colônia
portuguesa desta cidade, man-
dou confecionar milhares de ban-
dclrinhas, portuguesas e brasilei-
ros além de fotografias do ilus-
tre visitante, a fim de serem dis-
tribuidas ao povo. — Asp.

PARA PROCESSAR 0 DEPUTADO
SEGADAS VIANA

Pedido do promotor da 18.a Vara à Câmara
O Promotor Maurlllo Bruno reque- Segadas Viana nomeado Tabelião do

PREFEITURA
MORALIZAÇÃO E MAIOR EFICIÊNCIA NA FISCALIZAÇÃO

Conclusão das obras do túnel- canal Engenho Novo-Macacos

reu ao Juiz da 18* Vara Criminal para
que fôsse solicitado ao Presidente da
Câmara doa Deputadoi licença a íim
de zer processado o deputado federal
Jo«6 Segadas Viana, pelo fato se-
guinte:

IrmSos Lima Ltda., íirma comer-
ciai composta dos aóclog 'Francisco
Ferreira Lima Filho e Vlcente Fer-
rcira Lima, estabelecida _ rua do Ro-
sário, 136, 1* andar sala 8, em 17 de
outubro do ano do 19S6 requererem
ao Juiz da 18' Vara Criminal ins-
tauraçãb de processo. contra os drs.
Joaquim Ferreira da Costa e José
Segadas Viana, como Incursos nas
pena» do art. 9", n. Vin da Lei nú-
mero 1.521, de 19S1. Dizem os quei-
xosos que, no ano de 1946, adquiriram
de G. Berrueze & Cia. a oficina de
calcados, estabelecida na sala 5 do
1" andar da Hiia do RosfirIo/136, gen-
do-lhes transferidos o negócio e a
locaçSo da sala pelo aluguel de Cr$
130,00. No ano de 1953 foi o dr. José

6" Oficio de Notas, em substituição ao
dr. Joaquim Ferreira da Costa. Pre-
textando ampliar ns instalações do
cartório, pediu aoa suplicantes a doso-
cupaçSo da referida sala • moveu
uma ação negatória de renovaçSo lo-
cnclonnl contra o dr. Joaquim Fer-
reira da Costa,' antigo locatário, sendo
decretado o despejo do mesmo sem
que o dr. Joaquim Ferreira da Costa
apelasse du decisSo. Coagidos pelas
circunstâncias, os suplicantes concor-
d aram em pagar ao dr. Segadas o alu-
guel mensal de CrS 1.725,00. Passado
tempo, o dr. Segadas, segundo alegam
os autores da açfio, começou a pra-
tlcar uma série de violências contra
os suplicantes, cortando a luz elé-
trica, arrancando portas etc. Alegam
mais os queixosos que houve verda-
deiro conluio entre os acusados drs.
Joaquim Ferreira da Costa e José
Segadas Viana para o constraglmen-
to que sofrem.

Os autos estSo eom o juiz para des*
pachar. j

Segundo lnfoi.rtoçOes colhidas pela
reportagem no Palácio Guanabara, o
prefeito Negrlo de Lima determinou
providências aos secretários gerais de
Finanças, Agricultura e Interior, no
sentido de que sejam elaboradas ta-
Velas de rodízio de fiscais daquelas
Secretarias. Essa medida do gover-
nador da cidade visa moralizar os
serviços de fiscaUzaçlo, bem como
dar-lhes maior rendimento.

O chefe do Executivo Municipal
encaminhou mensagem à Câmara dos
Vereadores solicitando a abertura do
crédito de Crí 90.100.000,00, destina-
do à conclusSo das obras de abertura
do túnel-canal Engenho Novo-Reser-
vatórlo dos Macacos, que conduzirá as
águas da adutora do Guandu & Zona
Sul.

Be acordo com os decretos assina-
nos pelo prefeito, o funcionário Wal-
ter Nunes de Souzn foi nomeado para
o cargo de chefe do Serviço de Con-
trfile Financeiro e a funcionária Ma-
rleta Teixeira Lott para o cargo de
chefe do'Serviço de Escrituração Fls-
cal do Deportamento de Tributos D^
versos.

Mediante decreto baixado pelo go-
vernador da cidade, os imóveis situa-
dos na rua Amaral Costa n. 252 e na
rua Augusto Vasconcelos n. 234 foram
desapropriados. Ambos necessários A
construçSo do Mercado Regional de
Campo Grande.

rico Jorge Teixeira, Vlvlorln Guticr-
rez Ferreira Jorge, Almelrlnda Silva,
SteU Rangel Tarle de Castro, Mai ia
José Pires de Carvalho Tanche, He-
lena GusmSo da Silva Azevedo, Ho-
norlna da Costa Rodrigues, Maria Be-
nevenuto de Garcia Paula, Iria Dias
Paredes praça, Marilla de Oliveira
Morteira, Mnrla Amélia de Vasconce-
los Costa, Alba Maria de Carvalho,
Maria José da Silva Monteiro, Maria
Alice Goulart da Cunha, Maria Le-
tlcla Alves da Cruz, Carmem Povoas,
Abigail Cabral de Senna Dias, Flora
Rodrigues Campos, Neyde de Matos
Marques, Jacy Ormond Ribeiro Bas-
tos, Maria Celeste de Albuquerque
Lemos, Maria Naus» Gonçalves Pe-
reira de Araujo, Leda Cláudio Nunes
da Costa, Wanda Ferreira GulmarSes,
Clara Pinho Couto, Helena de Azeve-
do Ferreira da Silva, Therezinha Ma-
garSo GulmarSes Silva, Lucla Rosa-
das Theme, Irene de Andrade Pires
do Rio, Zulmlra Pereira Mira Andreu,
Maria de Lourdes Baylon de Zoua,
Marlalva Pogl de Figueiredo. Juracy
Serra Mota, Zenith Fieischauer. Ruth
Ellrln Abot Ferreira, Aríete Lopes da
Silva Slmfics, Salete Souto de Abreu

¦ Deferido.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

DESPACHOS DO SECRETARIO

Alvaro Lopes — Arqulve-se; Helol-
sa Maria Moreira Branco — Provldcn-
elado; Nelson Raymundo — Aprovo a
escala; Clotlldc Melo e Silva — Com-
pareça para esclarecimentos.

Departamento de EducaçSo Primária

ATOS DO DIRETOR

ALASTRA-SE POR TODA...
(Continuação da 1.» página)

mente, desde que o ministro das
Comunicações, general Pedro Mufioz,
estabeleceu a censura, ameaçando
com severo, castigo os que forem
surpreendidos transmitindo rumores
alarmantes."Continuaremos nosso protesto, ape-
sar de tudo", declarou um líder es-
tudantil de Bogotá, acrescentando que
as medidas dé repress&o do governo,
que já causaram cinco mortos, nSo
poderão conter as manifestações de
descontentamento. Igualmente os II-
deres da oposlçSo disseram que con-
tinuarSo a. expressar sua desconfor-
mldade pela única maneira que o
govêrno deixou ao seu alcance.

NSo obstante, ninguém até agora
decretou ou ordenou a greve geral.
Boletins mlmeografados continuam
a circular profusamente, com notl-

Programa • • •

imprensa; visita ao Congresso e cias que nao aparecem nos jornais
ao Supremo Tribunal; recepção
ao corpo diplomático e banquete
no Itamarati.

Dia 9 — Visita ao prefeito da
eldade; visita a uma igreja; al-
moço no Jockey Club Brasileiro,
aonde presenciará a realização de
páreo em sua homenagem; ban-
quete no Clube Ginástico ofere-
cido pela colônia portuguesa.

Dia 10 — Parada militar; al-
moço oferecido pelos oficiais ge

(Continuação da 1.* pagina)

estrangeiras, anunciou hoje Louls Ar-
mand, tim do» autores do relatório.

A essa cifra acrescenta-se uma
quantia de 3 bilhões de dólares apro-
ximadamente, inteiramente em dlvl-
•-«, nue seria requerida para a com

berá a espada de general de nos- u programa previsto pelos Sábios
so exército; inauguração de ex-
posição camoneana na Biblioteca
Nacional, recepção à colônia lu-
sitano. na Embaixada de Portu-
gal; cerimônia no Gabinete Por-
tupuês de Leitura.

Dia 11 — Neste* dia serão as*
Binados, nrovàvelmente no Pa-
lácio do Catete, importantes tra-
tados entre os dois países, além
de outras cerimônias como a ho-
menagem ao almirante Barroso e
o plantio de palmeira no Jardim
Botânico. Haverá, também, à
noite, uma partida de futebol-en-
tre os selecionados brasileiro e
português.Dia 12 — Visita e almoço em
Petrópolis: cerimônia na Univer-
sidade do Brasil quando será con-
ferido ao presidente de Portugal
o titulo de doutor honoris causas
e banquete oferecido pelo mesmo
às nossns autoridades.

Os dias 13 e 14 serão empre-
gados em viagem a Minas Gerais
que se prolongará, no dia 15, nu-
mn visita n São Paulo e Santos.

Na manhã do dia 17 partirá,

deve permitir a construçSo de insta-
laçfies nucleares dè 15 milhões de
quilowatts'antes do fim de 1967.

A França, salientou em seguida Ar-
mand, que está atualmente numa si-
tuaçio energética desfavorável em
relação aos seus vizinhos, poderia,
em troca, graças á realização parale-
la do programa do EURATOMO e do
plano de exploração do petróleo do
Saara, gozar de uma situaçSo favo-
rável em 1975.

"Condenada atualmente, com as
fontes clássicas, a uma energia cada
vez mais rara e cada vez mais cara,
a Europa, afirmou, entSo Armand,
pode encarar com o EURATOMO
uma energia abundante e barata. A
Teallzaç&o do programa necessitará,
evidentemente, de um esforço de in-
vestlmento multo grande mas a po-
têncla industrial dos 6 países do
EURATOMO é ' suficiente para que
êstes possam adquirir uma certa au-
tonomla e se tornarem parceiros pa-
ra a Inglaterra e os Estados Unidos
daqui à 10 anos". Finalmente, o ora-
dor insistiu na necessidade de uma
legislação européia comum em ma-

provavelmente, para Belém,'vi-ltéria de seguros. F.P.

governlstas e violentos protestos edenúncias contra o governo. U.P.
FRENTE ESTUDANTIL

BUENOS AIRES, 7-— Os estudan-.
tes colombianos nas Universidades'
argentinas estabeleceram uma frente
estudantil denominada "Colômbia Li-
vre". que se declarou solidária com
a greve dos estudantes na Colômbia.

AmanhS, a Frente Colômbia Livre
realizará uma manifestação pública
na Plaza San Martin, perto da em-
baixada colombiana, segundo se ln-
formou.

A Frente enviou, por intermédio de
sua comissão executiva, um telegra-
ma ao comitê central universitário
em Bogotá, na qual diz:"Comunlcamos-lhe qúe se consti-
tulu aqui a Frente Colombiana de so-
lldarledade ao movimento de restou-
ração da democracia . colombiana.
Unidos na luta, alcançaremos a vi-
tória". U.P.
APELO A TODAS ORGANIZAÇÕES

DEMOCRÁTICAS
NOVA YORK. 7 — Cinco organi-

zações de Nova York fizeram, hoje
um apelo a todas as organizações
democráticas do Hemisfério í Ociden-
tal, para que dêem sua adesão a um
protesto contra o govêrno da Co-
lambia, em relação com os últimos
acontecimentos que se registraram
nesse pais.

O apelo foi feito pela Associação
Interamerlcana para a Democracia e
a Liberdade, a, Liga Internacional
de Direitos do Homem, o Conselho
Mundial de Após-Guerra, a Liga Pró-
Democracia Industrial e a. Liga de
Defesa dos Trabalhadores. '

Dizem estas organizações que de-
sejam o apoio dc entidades simila-
res dos demais países americanos
para protestar contra a "franca vio-
lação" da Declaração dos Direitos
Humanos, a Carta das Nações Uni-
das e outros instrumentos* Interna-
cionais por parte do govêrno do
general Rojas Pinllla. U.P.

Tráfego em belo horizonte
BELO HORIZONTE, 7 — Prossegue

o Serviço de Trânsito na tarefa de
descentralizar o tráfego da cidade,
afastando, tanto quanto possível, o
volume de veículos na avenida Af on*
so Pena, principal artéria da Capital,
que se transformou, de uns tempos
para cá, em palco de Inúmeros e con
tlnuos acidentes. Assim, pretende-se
o estabelecimento de m&o única na
avenida, bem como está sendo estu-
dado o deslocamento dos pontos de
parada de coletivos para locais mais
afastados dos dá zona central, O es-
tabolecimento de m&o única, como
medida de ordem geral, será exten-
slvo a quase todas as ruas que con-
vergem para a avenida Afonso Pena.
A.N.

O governador da cidade assinou
portaria concedendo dispensa aos ser-
vidores associados do Club Municipal
que, em missão de intercâmbio cultu
ral, tomarem parte na excurs&o a ser
realizada sob os auspícios daquela en*
tldade ás capitais das Repúblicas Pia
tinas; entre 10 e 28 do corrente mês.

Os postos coletores municipais arre-
cadaram ontem a importância de Cr}
45.046.354,60.

ATOS DO PREFEITO

t

Departamento dos Correios e Telégrafos
Numerosos outros servidores punidos por faltarem ao cumprimento do
dever — Diversas suspensões em diretorias regionais — Localização —

Louvor — Exercício provisório — Julgamento de processos — Outros
atos do diretor-geral

A açSo disciplinar da atual admi-
ntstração do Departamento dos Cor-
rolos e Telégrafos, a cujo frente se
encontra o cri. Alberto Bittencourt,
prossegue, paulatinamente, pondo cô-
bro às mais diversas faltas pratica-
das por servidores que, em número
pequeno, tentam prejudicar o bom
andamento dos serviços especializa-
dos do DCT. Assim sendo, o diretor-
geral cel. Bittencourt, acaba de au-
torlzar as seguintes suspensões: Na
DR de Botucatu, suspensão, por 20
'dias, convertida em multa, ao men-
aagolro-tarefelro, Natalino Dezem, por
falta grave, na qual já é relnclden-
te, visto ter deixado de entregar um
telegrama ao destinatário; suspensáo,
por dec dias, convertida cm multa,
ao agente auxiliar tarefolro Moaclr
Dorlnl, agente postal de Toledo, vis-
to como persiste em nâo atender
às solicitações da sede. Homologou
as seguintes: na DR de Mato Gro-
so, suspensão, por quatro dias, con-
vertida em multa, ao manlpulante-
postal referência 13, Francisco de
Melo Borges, visto nio ter encon-
trado com o seu colega em percor-
rida de defeito; na DR de Pernam-
buco, suspensáo, por dez dias, con-
verUda em multa, ao servidor Brau-
Uo Walhtngton Sales da Rocha, vis-
to ter faltado ao serviço sem mott-
vo justificado, oito dias, falta em
que é reincidente; na DR do Rio
Grande do Norte, suspensão, por dois
dias, convertida em mukta, ao men-
sagelro tarefelro Manoel Pinto, visto
ter se conduildo de maneira repro-
vávcl no recinto da Repartição; na
DR de Sergipe, suspensáo, por três
dias, ao mensageiro ref. 14, Walter
dos Santos, visto ter faltado ao ser*
viço sem motivo JusUflcado; —
DR de Ribeirio Preto — sôbre a
suspensão aplicada ao mensageiro re-
ferêncla 8, Dorival Alves Tremura
"Esclsrecer o prazo da suspensão".

MovImenUçlo dt funcionários
Afastamento de exercício — Au-

torlzou o delegado do Rio Grande
do Norte. Waldemar Troccoll," viajar
•o Ceará em objeto de serviço.

txertlclo provisório — Concedeu
axerclelo provisório n* DR do. Rio
Orande do Norte, à telegrafista da
í!j"í "F", Odet* Díuü Ttoiiõü, c*s-

sando, dêsse modo, o seu exercício
provisório na DR do Ceará.

Localização — Na DR do Ceará:
Homologou a localização na Agên-
cia da Estação Central da Mantpu-
lante Postal referenda 13, Letlcla Fer-
reira Caminha; na Diretoria Geral,
resolveu localizar na Diretoria de
Correios os postallstas da classe "1",
Corallnn Rublm Augusto e Glárla de
Senna Braga, atualmente com exer-
ciclo na Superintendência do Tráfc-
go Postal.

Louvor — Na DR do Ceará: Au-
torlzou lavrar Portaria de elogio à
postalista "F", Maria Ellsette ,Fcltosa
Vieira da Silva, tendo em vista a
honestidade com que ae houve a re-
ferida funcionária, fazendo a entre-
ga, ao seu chefe, de uma carta re-
gistrada que apreendeu molhada e
completamente aberta, contendo irre-
gularmente a Importância de Cr?..
200,00.

Repreensão — Na DR do Rio G.
do*Norie: Homologou a pena de re-
preensáo aplicada ao mensageiro A,
Silvio Fagundes da Silva.

Responsabilidade — Na DR do Cea-
rá — Homologou, responsabilizando
a postalista "I", Maria Cell de Ml-
randa Vasconcelos, pela importância
de Cr| 511,20, correspondente ao va-
lor e taxas do registrado 8.801, ex-
travlado.

Outros atos do diretor-geral

Vendedor de selos — Na DR do
Piauí: Concedeu permissão à srta.
Gcrcy Boson Martins, para vender
selos e outras fórmulas de franquia
na Apt de Floriano.

A|uda dt custo — Na DR do Cea-
rá: Autorizou conceder a ajuda de
custo de Crf 1.500,00 ao telegrafista*T", Alírio Gonzaga de Oliveira, em
virtude dt tua localização na Apt
de Limoeiro do Norte, por convenlên-
cia do serviço.

Autorização dt dtsptst — Na DR
do Piauí: Autorizou proceder ao pa-
gamento da Importância dt CrS ..
10.003,00, ao ar. João Gonçalves de
Castre, a fim de efetuar o serviço
nas Janelas do Almoxarlfado.

Diárias — Na DR do Ctará: Au-
torizou o pagamento de vinte diá-
rias dt Crf 123,00, à auxiliar de tri-

fego ref. 18, Inacla Araujo Souza,
visto ter sido designada para exer-
cer as funções de agente e tesou-
reira de Caplstrano.

Indenização — Na DR do Pará:
Autorizou efetuar o pagamento da
Importância de Cr» 500,00, a titulo
de Indenização, ao remetente do re-
glstro 16-A, extraviado; da Importân-
cia de Cr» 61,30, a titulo de inde-
nização, ao remetente do registrado
simples n° 766, extraviado; na DR
do Ceará; Homologou o pagamento,
a titulo de Indenização, da Importân-
cia de Cr» 220,00, correspondente ao
valor do registrado n° 63.055, s/v,
extraviado.

Julgamento dt processo — Indtfe-
riu o requerido por Feres Bcchara,
face aos artigos 23 e 24 do Regu-
lsmento aprovado pelo Dec. 21.111,
de 1.3.32; Indeferiu o pedido para
Instalação de mais uma estação em
Alexandra, no' Paraná, de acordo,
com o parecer da DT; Indcflrlu o
requerido pela Agricola Vale do Pi-
rapo S.A., face aos artigos 23 e 24
do Regulamento aprovado pelo Dec.
21.111, de 1.2.32; lndefirlu. de acôr-
do com o parecer da DT, o solici-
tado pela Rádio Independência de
Guaribira. Paraíba; lndefirlu o pedi-
do da Braniff Airways, face ao pa-
recer emitido pela DT; lndefirlu o
pedido da Scandlnavia Airlines, por
ínUa de amparo legal; lndefirlu o
requerimento de Luis Emmanuel Car*
valho Silva Lima e outros tandlda
tos a Telegrafista. quanto à transfe*
rência da realização das provas das
2a. e 3a. fases.

Majoração de aluguel — Na DR
de Riberiio Preto; As Portarias 324
e 381 publicadas no BD 92, 11.31 e
79, 5 4 57, ministram lnstruçõs» de
como se deve proceder a respeito
de majoração de aluguéis.

Patsagem — Na DR do Ceará:
Autorlzoa fornecer à telegrafista da
classe "F", Odette Deutz Troccoll pas-sagem aérea, bem como a mais dn-
co pessoas de sua família, em vir*
tude de seu exercício provisório sa
DR do Rto Grande do Norte.

Posta dt Correio — Na DR de
Campo Grande: Concedeu permissão
à sta. Florenüna Caio para exercer
a função de encarregada do pôtto
dt correio dt Iguiterai.

Designações e remoções — Para
subdiretora da Escola 12-1 Anecy
CapdcvUli! Duarte; para subdiretora
da Escola Paraguai Neyde Dunna Cor*
rela; para bibliotecária com turma na
Escola 7-4 Yolanda Silva Reis; para
bibliotecária com a turma na Escola
C-4 Nelly Bastos Tahr; para subdlre
tora da Escola Mem de Sá Neusa Ca-
sares de Queiroz; para secretária da
Escola Deodoro Vaiva Gloria Diniz
para o encargo de Bibliotecas e Audi*
tórios junto .1 Chefia do 17" DE Cé-
lia de Souza Camardella; para a sede
do 20° DE Vera Lucla da Silva Taça*
res; para a Escola Goiás Maria He*
lena Matto Souto; para responder
pelo expediente da Escola Prof. Car
neiro Maria de Lourdes da Costa Soa
res; para a Escola Rainha Vitória Lu-
cia dos Santos;' para subdiretora da
Escola Rainha Vitória Maria Adelai*
de Teixeira Borges; para biblioteca-
ria sem turma na Escola Joaquim
Nabuco Maria Ignez Comuyrano Cun
ningham; paar responder pelo expe-
dlente da Escola Fábio Luz Marialva
Feijó Frazão; para a sede do 26» DE
Coedélla de Sá Earp; - para a Escola
Alfredo Cesarlo Alvim Carolina Duar-

O prefeito assinou os seguinte! te; para subdiretora da Escola Irmã
atos: colocando à disposição do Mi-
nistério do Trabalho o médico Gentil
Octavio Coelho de Castro, sem dljrelto
a percepção de vencimentos e conta-
gem de tempo de serviço, a fim de
exercer o cargo de chefe do Escrito-
rio de Propaganda e Expansão Co-
mercial do Brasil em Bema, na Suiça;
autorizando o afastamento do técnl-
co ¦ de documentação Gilberto Spill-
borghs i Costa, a íim de prestar servi-
ços técnicos junto à Prefeitura Mu-
nicipal de Ceres, Estado de Goiás; e
autorizando a enfermeira Iracema
Brandt a se ausentar do paia para,
sem' '<íualquer ônus 'para a Prefeitu-
ra, freqüentar cursos de especializa-
ção em Saúde Pública, na Europa, du-
rante o periodo correspondente A li-
cença-prêmio.

INSPEÇÃO DE 8AUDE
DE PROFESSORES PARTICULARES

Compareçam no prazo de cinco dias,
ao Departamento de Saúde Escolar, fc
avenida Almirante Barroso, 91, 6° an*
dar, sala 602, de 12 às 15 horas, mu*
nidos de carteira dç identidade e car*
tío de protocolo os seguintes candl-
da tos: Alice Julla' de Souza, Antônio
Paulo Quelho, Anna Marcondes, Bes*
triz dé Britto Gane. Cecília Moreira
Mendes, Cynthia Maria Vieira Espen-
doía. Elza Cezarlo dá.Rocha, Xulalia
Marques Ribeiro, Iraci Lopes da* Sil-
va, Joana Belchior de Salles, Leda
Va.z de Souza, Luiza Helena Rose,
Maria José Miranda, Maria José Tel
xeira e Almeida, Maria Regina de
Souza Chagas, * Maria do Carmo Nas-
cimento, Marlene Batinga da Hocha
Marisa Carimpbell, Mercedes Alves
de Oliveira, Marlene Moreira Marsla-
no, Myriam Feller, Neusa Bastos Ruiz
Norma Maria Gagliano, Oncdlo Fran-
cisco Gonçalves e Vânia Lourenço
Veiga.* ,;

SECRETARIA DE 
'ADMINISTRAÇÃO

Departamento do Pessoal

DESPACHOS DO DIRETOR

Maria Avani da Gama Rosa, Maria
Helena Garcez de Freitas Lima, Ja-
cyra Fernandes, Gilda Osório da Sil-
va, Dallna Amato Povoa, Armando
Simplicio, Maximino Soares de Sou-
za, Maria da Gloria Goulart Salustia-
no, Lea Sarmento Silveira, José Pe-
reira da Silva, Hermengarda Marcon-
des Armando, Bernardino Veloso,
João Molinaro, Carlos da Silva, Ary-
daltina Valente Rollmf Norma Caeta-
nl, Lêa Alcofórado Nogueira, Isa Ce-
sar Reis Pereira, Ilza de Moura de
Souza Ribeiro, Maria Delourdes Bra-
sil Dantger, Maria de Lourdes Lopes
Martins, Eduordo de Carvalho, JoSo
Soares, Adelina Gulnhas da Cunha
Vera de Andrade Hargreves, Ana
Barbafato, Isa dos Santos Braga, Ari-
tonlo Miguel Pereira, Abílio Alves de
Carvalho, Francisco SlmcSo da SU-
va, Belmiro Borba, Walter Barbosa
Lúcia Werneck de Andrade Borges,
Julieta Barros Taquara da Fonseca
Teles, Aida Brandão Lima, Maria da
Penha Soares Manso Silva, Ruth Hen-
riette Brafo de Souza, Léa de Carva
lho Paula Antunes. Martinho Ribeiro
Proença, Wilson Pereira de Souza,
Eunice Silva Costa. Helena da Silva
Lima, Mary Rosa César de Queiroz
Rezende, Iracema de Mattos Santa-
na, Iracema de Andrade Blolchint,
Maria Helena Koslnski de Cavalcan-
ti, Esther de Souza Mendes Lauria,
Angela Nunes Magalhães Baltar, Diva
Muller Medeiros, Vera Leal Souto,
Maria Nilda César Laydner, Clotllde
Antonieta de Melo. Maria Virgínia
Monteiro de Castro, Eny de Serpa
Pinto, Edmée America de Novais
Queiroz, Alfredlna de Souza Lobo So-
mer, Otalla de Azambuja Raposo, An-
tonlo Valente dos Navegantes, Arls-
tea Grleco Mota, Gioconda da Silva
Reis, Lucilla Amorim Lemos. Bener-
grad César Pisqualetti Martins, Atha-
lita Emilia Caivalhelra. Milton Ramos
da Silva, Joaquim Evangelista Men-
des. Orlando Villar do Couto, Ely Pin-
to Dentzot, Maria de Menezes Pimen-
tel, Wanda Braz da Cunha Barbosa,
Afonso Martins de Souza, João Ale-
xandre, Ruth Couto de Mattos, Ame-

Zelia Dalva Chaves Martinho: para Balata; c para emitirem parecer sôbreencarregado distrital de biblioteca eauditório do 3° DE Jecy da Coita:
para a sede do 36<> DE Maria de Lour-
des Alves Teixeira; e para aubdlreto-
ra da Escola Heitor Lira Marilla Mas-carenhas Salnt-Martlm.

Departamento de Educação
' de Adultos

ATOS DO DIRETOR
Designações — Para substituto «ven-lual do diretor do CPS 21-1 LauroSpuda Chameton de Oliveira; parasubstituto eventual do diretor do CPS17-1 Aracy Joifi Thomy: para encar-

regado do Núcleo 3.299 Maria '.Vas-
ques: para auxiliar do encarregado
do Núcleo 3.294; para auxiliar do Nú-cleo 4.291 Sllvérlo Manoel Correio;
para auxiliar do encarregado do Nú-cleo 4.298 Zella . Mello Rodrigues;
para auxiliar do encarregado do Nú-
cleo 3.296 Lourdes Alagão dt Miran-
da Rosa; para auxiliar do encarrega-
do do Núcleo 4.290 Antônio Cruz La-
pa; para nuxiliar do encarregado do
Núcleo 4.293 George Várzea; poráauxiliar do Núcleo 2.294 José Lima
de Castro Peixoto; e para diretor do
CCA 16-3 Harold Franco Ayres da
Silva.

Departamento de Educação
Complementar

ATOS DO DIRETOR
Designações — Para encarregado de

educação física e recreação do 1°
turno da Escola Costa Rica' LI liam
Mastena Campos; para encarregada de
educação fisica e recreação do 2° tur-
no da Escola Costa Rica Regina He-
lena Ramos Américo dos Reis; e parao CCI do Ginásio JoSo Alfredo Or
lando Ferreira da Costa. i

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS
ATOS DO SECRETARIO

Remoções — Para o Departamento
de Obras Durval Soares Peçanha e
Adão Francisco do Nascimento; parao Serviço Especial da Avenida Radial
Oeste Thomaz Pinto da Fonseca Gul
maiY.cs; para o Departamento dc Con
cessões João Pereira do Silva; e parao Departamento de Águas Benedito
Pinto

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações — Para, em comissão
procederem n consolidação do inven-
tário dos bens patrimoniais da Fazen-
da Modelo de Guaratlba, Rafael Lino
Souto Maior, Carlos de Faria Veiga
Schrago, e Luiz Barento Sampaio;
para i o Departamento de Veterinária
Gastão Costa Pereira e Magaly Silva

o pedido da aceita definitiva da obra
constante do processo n. 2.000.551/57
Hermette Soccl, Moacyr Brurzt Avi-
dos e Henrique C. Ortlz JJetto. .

MONTBPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Seta efetuado hoje, quarta-feira, de
8,15 às 16 horas, o pagamento das
seguintes propostas de empréstimos:

Código 21 — De ordem do prtfelto,de acordo com o artigo 4* do decreto
n. 10.344 — MatrlcBltsi

10.750
35.736
4«.5!tó
60.870
05.0B9
73.838

15.925
33.820
47.115
61.533
67.516
74.159

28.813
SI.707
51.049
82.757
67.710
95.1439

31.098
43.017
60.084
84.782
71.809

Comuns efetivos
Pedidos:

Código 21 —

8.965
8.976

8.96A
8.979

8.971
8.981

8.973

Comuns extranumerirlos — códlço
23 — Pedlflos:

1.658
2.061

2.058
2.062

2.059
2 .063

2.060

Comuns — m k m — Código 25 —
Pedldost

1.113 1.114 1.115

Emergências — Matrículas:

2.513 3.084 3.783 3.790
5.385 5.684. 6.630 6.892
7.162 8.915 11.718 13.393

13.398 13.596 15.190 16.366
16.399 16.572 19.289 20.798
20.973 21.661 23.904 26.345
27.194 27.314 28.449 28.378
28.742 30.876 31.407 33.531
34.931 34.981 35.317 35.644
35.697 35.973 36.016 35.697
38.709 39.542 39.749 39.974
43.199 447238 44.532 43.245
45.528 45.571 45.580 46.209
46.653 46.873 .47.766 48.639
48.912 49.479 49.678 49.814
49.932 50.114 50.873 51.138
51.825 52.675 53.496 53.514
94.184 55.724 . 56.542 56.556
56.775 57.577 58.657 58.817
58.929 59.094 59.816 60.230
60v310 60.815 61.872 62.778
64.104 64.652 64.703 64.750
67.225 67.646 67.768 68.097
68.948 69.780 69.840 69.875
70.413 71.313 71.731. 74.121
77.740 79.821 84.260' 83.880
86.610 86.803 89.849 92.050
92.346 92.653 92.809 95.1002
93.1748 99.058 99.138 99.407
99.568 400.325

DESPACHOS

Joaquim Serrinha —Certifique-se;
Lage Se Siqueira — Aceito as obras,
em caráter definitivo.

Departamento d« Abastecimento
atos do DinirroR

Designações — Para encarregado dafiscalização do PÔsto do Frigorífico
Cruzeiro Floriano Barreto de Almei-
da: para encarregado do Núcleo 9.181Wladimir Gusmão de Andrade: e parao Serviço de Distribuição Rubem Cor-deiro Dias.

Casamentos — Matrlculasi
2.768

64.054
95.1549

25.5C5
71.513

37.773
95.083

60.433
95.1183

NOTA — As proposta» anunciada!
para êste mês, poderão ser procura»das até 24 do corrente, último dia
de pagamento.

DESPACHOS DO DIRETOR

Elycttc Queiroz da Silva, Llclnlo da
Rosa Ribeiro — 0-"4cle-se; Gilberto da
Cruz Magalhães. Hyglno Alves da S1Uva, José Antônio dos Santos Vieira.
Maria Igm- da Silva Raposo, Josí
Gomes, Raymundo da Silva, João
Corria de Mello — Deferido; Elza
Araujo de Souza, Gcotéçnlca S. A.,José Alves Pinto Guedes — Autorizo;
Prlnlo Pereira Gomes. Camil Kenam— Exclua-se do quadro de contributo»
tes deste Montepio, tendo em vistao disposto no parágrafo t do artigo
44, do decceto n. 3.397, de 9 de matode 1930; Montepio dos Empregados
Municipais — Ao DCB, com o escla-
rcclmento do Serviço de Contabillda»
de deste Montepio; Eltel Ramos deAzevedo — Autorizo, em termos; Ms-ria Lygia Silva Magalhães Costa —
Prosslga-se: Gráfica Argus Ltda. —
Pague-se; Jorge Marcelino Pinto FUliso — Inscreva-se, querendo, pela.Portaria n. 290: Moaclr da Costa Aze»vedo, Olga Scalzo Allen, Mario San»tos, José Pereira de Souza, Antônio
Mallldo Bruno Filho, Arlstides Rocha
Bastos — Deferido.

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

Geraldo da Costa Santos. Elizabeth
da Costa Vieira, Claudlonor Paes Ca»
margo, Albertlno de Almeida, EmiliaLuiz Stallonio, Edith Borges de Oli»veira, Jorge Nicolete, Waldemar da1 Silveira Sarmento, Ubaldino Cândido
do Espirito Santo. Mario Barbosa d*
Jesus, Rodolpho Pires — Compareça;
Alfredo Gnone — Compareça urgen»
te; Antônio RodrigueB Vieira — Com-
pareça urgente; Eli Lourenço de L«-
mos — Compareça munido da certl-
dão de nascimento de EJaner; Ataliba
Albuquerque de Lima — Comnnre-
ça, urgente; Humberto Contardo —
Compareça, urgente; Wilson Lauren-
tino da Silva — Compareça muntda
de sua certidão de casamento; Luis

(Conclui na II.* página)

um rio conduz o progresso
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O Vale do Paraíba tem
desempenhado relevante
papel na evolução do
Brasa. No período coto»
nial, foi um dos caminhos
oia penetração bondei'
rante; no Império, foi du-
rante longo tempo o sus-

tentáculo da econo-
mia brasileira, com
suas grandes planta

trialização, graças aos
aproveitamentos hidro-
elétricos do lendário río.
V

As águas do Paraíba,
movimentando as turbi-
nas da grande usina flü-
minense "Nilo Peçanha", A onwle ¦*» nsaUuoM "Nilo Pejada".

Prodmm diariamente %J™™Z£^JÜ
milhões de Kifowatt-noras, un.*. com « minas d* ronm • a*

. qu* suprem o florescente ^ÃSk^XXXSZ
ções de core. Hoje,, parou» industriai que se itgBedobiedodoinoeoOttteMMoi.
o vale privilegiado localizdb nessa área do
vive a era da indus- Estado do Rio.

A SERVIÇO DO PftOGRfSSO OO BRASIL

Isto sim!
mm vai gostar !

Eia ficará radiante com o presente da um
colchão e um travesseiro VULCASPUM A.
E nós poderemos lhe facultar esta preciosa
aquisição por preço • condições acessíveis,

PLÁSTICOS MARAVILHOSOS
Venha conhecer VUICAFLÂN -a última
novidade em toalha* plásticas revesti»'
das com tecido. Padrões maravilhosos,
Não desbotam • náo mancham.

E LEMIR E-S E
Aceitamo o colchSo usa*
do como parte do pa-
gamento de um novo
VULCASPUMA
e vendemos a
prazo sem
aumento * GUANABARA.- comércio qe pustotí borracha lim.

V Rua Armando Salles. Oliveira, 7 - Tel. ^r^OS.^
____!__^__l__íl_w__M
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 de Maio de 1057 lt* Cndcrno

NAS MÃOS DA POLÍCIA PERIGOSO ARROMBADOR
À habilidade de uma senhora deve-se a prisão do meliante — Praticou inúmeros arrombamentos
nesta capital e em São Paulo — Desta vez vai o marginal ajustar contas com a Justiça — Será

encaminhado às autoridades da Delegacia de Roubos e Falsificações
- O Indivíduo Ia saindo da caia 1 da vila situada no n.° 420, da

Rua Barão de Mesquita, sobraçando grande volume. Uma senhora
residente na mesma avenida, desconfiando da atitude do homem •
¦abedora do que ot moradores daquela residência- te encontravam
passando dlai fora, porguntou-lhe habilmente: "O tr. Jalmt osta em
cata?" O Indivíduo, tem to perturbar voltou «té a porta dt ondt
havia ta,do o gritou: "Seu Jaime, estão lho chamando aqui fora",
o retomou o caminho tm dlrtçio ao portão. A senhora nio ttvt dú-
vldat, t tt pôs a gritar: "Pega o ladrão!"

CORRERIAS E PRISÃO

Logo vários populares juntaram-
¦e à senhora e saíram em perse-
guição do homem aue, deixando
cair grande quantidade de rou-
pas, corria carregando ainda o
que restava do volume. Ao che-
garem na esquina das Ruas Uru-
guai e Barão de Mesquita, o in-
vestigador Jacob, lotado no 18°
Distrito Policial, conseguiu deter
a marcha do ladrão, prendendo-o.
Conduzido à delegacia íoi êle
Identificado como Walter de Ca-
margo, vulgo "Mossoró", de 36

anos, solteiro, sem residência cer-
ta, e que conta inúmeras entra-
das naquele distrito como arrom-
bador e ladrão, já tendo, lnclu-
sive, sido ali processado duas vê-
zes por furto.

PROCESSOS NO RIO E SAO
PAULO

Logo que tiveram conheclmen-
to da prisão do meliante as auto-
ridades da Delegacia de Roubo?
e Falsificações solicitaram fosse
o mesmo para lá enviado, uma
vez que praticou vêle nada menos

ESTIVADORES COM CARTEIRAS FALSAS
Solicitado'ao chefe de Polícia a abertura

de inquérito
Foi «ollcttada ao chefe dc Policia,

general Batista Teixeira, abertura de
Inquérito criminal para apurar as res
ponsabllldades de falsificadores de
carteiras de estivadores. Tal delito,
qut vinha sendo praticado ha 4 anos,

VISITA DO MINISTRO MACEDO
SOARES:AO CORPO DE

BOMBEIROS
Visitará hoje, dla 8, o Corpo de

Bombeiros, às 15,30 horas,
ministro das Relações Exteriores,
sr. Macedo Soares, que presente-
mente responde também pela
pasta da Justiça e Negócios In-
teriores.

DESAPARECEU DE CASA
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é multo mala extenso do que se «u-
punha a principio. Os falsificadores,
por melo de carteiras forjadas, trans-
formavam trabalhadores marítimos
em estivadores.

At Investigações levadas a efeitos
na Capitania de Portos evidenciaram
os seguintes estivadores portando
falsos documentos: Ernesto Gomes
Lima, Adriano Joaquim Rodrigues,
JoSo Teixeira, Amadeu Augusto Fl-
gueiredo, Serafim da Costa, Amadeu
Fortes Teixeira ( José Barbosa Aran-
tes, Avelino Antônio dos Santos, Ma.
noel da Silva Alves, Ângelo dos San-
tos, Mário Batista Pires, Serafim Tor-
res do Vale, Carlos Martins, Alberto
Lourengo Vieira, Antônio de Almeida
Rato, Gomcrclno Pedro, Joaquim Fer-
nandes Novo, Manoel Gomes Serra,
Serafaim Fernandes, Justlno Fernan-
des da Silva Lemos, Manoel Joaquim
Tavares, Guilherme Campos de Sou-
za, José Gomes Vllasboas, Aníbal Pe-
relra, Adelino Torres de Jesus Go-
mes, Antônio Pires da Costa, Avelino
Gomes de Oliveira, Delflno de Si VI-
lasboas, JoSo Batista de Farias,' Joa-
quim Ferreira de Lima e Manoel Dias
Torres.

Odete Rosa da Silva, cuja foto-
grafia se vê acima, desapareceu de
casa no dla 22 de abril último,
quando se destinava a Escola 811-
\tlo Romero, trajando vestido' bran-
en t sapatos pretos. A família de
Odete, que conta 13 anos, pede a
quem dela tiver noticias o favor
dt avisar ao sr. Manoel, pelo tele-
font 29-7091.

"Monoró", e arrombador preso
tal e outros tantos em São Paulo,
de 30 arrombamentos nesta Capi-

Em princípio deste ano foi "Mos-
soro" proso para prestar contas
desses arrombamentos naquela
delegacia. Entretanto, mediante
hebeas corpus dias depois íoi pós.to em liberdade. Esperam agora
os autoridades poder enviá-lo à
Justiça.

O FATO PITORESCO

Quando "Mossoró" estava sen-
do autuado no 18° Distrito pelodelito que motivou sua prisão,ocorreu um fato pitoresco. A se-
nhora que deu o alarma presta-va depoimento, dizendo que nacasa 1 daquela avenida não re-sidia ninguém com o nom» deJaime, pois o morador chama-seAdib. "Mossoró", que ficou com-
pletamente transtornado, lamen-tando ter sido enganado pela se-nhora; confessou o delito, acres-centando que vigiou o prédio vá-
rios dias e que. quando soube queseus donos estavam fora arrom-bou a porta e, já no interior em-brulhou vários vestidos e peque-nos objetos. Depois, julgando nãohaver ninguém na vila saiu, íe-chando calmamente a porta. Aoavistar a senhora quis recuar, po-rém, com receio de trair-se prós-seguiu, ocorrendo então os fatos
que redundaram na sua prisão.

MORREU CARBONIZADA
NO INCÊNDIO

Destruído em poucos mi-
nutos o barraco — A mãe
deixara a criança dormiu-
do em casa —- Os Bom*
beiros de Campinho nada

puderam fazer
No fim da Rua Verônica, em Ma-

durelra, no morro próximo a uma pe-
drelra residiam Augusto de Oliveira,
operário, sua esposa, Valdeclr Maria
Santana e um filhlnho do casal, Car-
los Alberto, de 1 ano e seis meses.
Na tarde de ontem Augusto encon-
trava-se trabalhando na pedreira) e
como necessitasse de água para ter-
minar o Jantar, Valdeclr apanhou
uma lata e desceu o morro para apa-

nhá-ia bem distante dali. Deixou o
menor dormindo em eum dos como-
dos principais do -barraco, e, na co-
zinha, um fogareiro a querozene com
uma panela de feijão.

INCENDIOU-SE O BARRACÃO
Por moUvos ainda ignorados o bar-

raco íol presa das chamas, sendo des-
truldo em pouco tempo. Dado o alar-
ma, acorreram ao local os Bombel-
roa de Camplnhos comandados pelo
tenente Paulo Correia, porém quan-
do ali chegaram, nada mais puderam
fazer.

A pobre criança morreu carboniza-
da, pois nSo houve tempo para que
fosse salva pela vizinhança.

O comissário Malfttano, de plantSo
no 24 Distrito Policial, cientificado do
fato tpmou as providências que se
faziam necessárias, inclusive a de eo-
licitar a colaboração da Perícia.

Crime de morte no Largo do Machado
As últimas horas da noite de

ontem verificou-se um crime de
morte no Largo do Machado,
quando o motorista da Empresa"Copacabana Auto-Lotação", An-
tônio Plácido, de 33 anos, soltei-
ro. residente na Rua Luiz de Cas-
tro, n. 32, após uma discussão,
abateu com quatro tiros seu com-
panheiro de profissão Aníbal
Martins Peres, de 30 anos, sol-teiro, português, residente na Pra-
ça 11 de Julho s. n., em Bonsu-
C6SSÒ

ANTEONTEM O INÍCIO DO
DESENTENDIMENTO

Conforme conseguimos apurar,
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Com quatro tiros
o motorista aba-
teu seu colega de
profissão — Per-
seguido e preso
ainda de revólver
em punho — O
assassino diz ter
sido , esbofeteado

pela vítima
os desentendimentos entre os dois
profissionais do volante tiveram
Inicio ontem, quando, em meio a
uma altercação havida entre os
mesmos, Anibal esbofeteou An-
tônio. Naquela oportunidade ou-
tros colegas evitaram que a bri-
ga tivesse maiores conseqüências.

NOVA ALTERCAÇÃO
Ontem, os dois homens volta-

ram a se encontrar, surgindo en-
tre ambos nova altercação. No
decorrer da discussão Antônio
Plácido sacou de um revólver
acionando o gatilho quatro vezes
e atingindo mortalmente seu an-
tagonista.

FUGA E PRISÃO
Cometido o crime, Antônio saiu

em desabalada carnera pelo Lar-
gc do Machado, sendo persegui-
do pelo soldado do Corpo de Fu-
zileiros Navais de n. 6003, Na-
zareno José de Andrade da Rosa,
residente em Niterói, José Lopes
Pereira, soldado do 4o R. I. da
Polícia Militar n. 3266,ie o sar-
gento Osvaldo José Gomes, ser-
vindo na Assistência Médica So-
ciai da Armada, os quais con-
seguiram detê-lo ainda de arma
em punho. O criminoso foi trans-
portado pela RP-35, para a de-
legacia do 4o Distrito Policial, on-
de foi autuado. Ao local, com-
pareceu o comissário de plantãodo 4o D. P. que providenciou a
remoção dò cadáver para o necro-
tério do Instituto Médico Legal.

BALEADO AO INTERVIR NA BRIGA
, 0 investigador foi tomado por

um dós contendores como sen-
do adversário — Feriu-se ao
dar um tiro — Um internado
Elias Batista de Oliveira, de 29

anos, solteiro, cabo reformado da
Policia Militar, e seu irmão Getúlio
pntistn de Oliveira, de 25 anos, sol-
teiro, cabo do Exército, servindo no
Reglmento-Escola de Infantaria, re-
sidentes na Rua Itupeva, 26, em Rl-
cardo de Albuquerque, nas últimas
horas da noite de ontem, nas proxl-
mldades da moradia, brigavam com
trís vagabundos, a socos e pontapés.

Na ocaslSo, pelo local pasava o
Investigador José Garcez da Silva,
de 89 anos, casado, lotado no Comis-
sarlado de Anchleta e residente na
Rua Moura Rolim, 7, qUe se aproxl-
mou dos contendores para apartá-los
e prende-los.

BALEADO O INVESTIGADOR

Elias, pensando tratar-se de algum
amigo dos malandros, sacou de um
revólver e apoiando a arma na mão
esquerda para-firmá-la, féz um dispa-
ro. O projétil, após ferir-lhe um
dos dedos, foi atingir e policial na
região ingnal esquerda.

Os malandros fugiram, mas deixa'
ram, caldo no chão, o cabo Getúlio,
que sofreu um ferimento contuso no
frontal, produzido por sôeo ou pon-
tape.

O policial, Elias e Getúlio íoram
medicados no Hospital Carlos Cha
gas, onde o último ficou internado
em estado grave.

AXJTUADO NO 25.» D. P.

Elias foi encaminhado ao 35° Dls
trito Policial e apresentado ao co-
missárlo Lacerda que mandou au-
tuá-lo. A autoridade encetou dlll
Rencias para apurar devidamente a
ocorrência.

DIVERSAS OCORRÊNCIAS
VITIMAS DE ATROPELAMEN-

TO — Na Rua conde de Bonfim, em
frente ao prédio número 877, o mi-
cro-ónlbus da Unha "TIJuca-Cande-
lárla", de chapa 3-69-42, dirigido
por Antônio Hermôgenes de Carva-
lho, atropelou a colegial Isabel Ma-
ria Laglnesta de Arruda, de 17 anos,
residente na Rua Corunzimba, 67,
apto. 201. A menor sofreu fratura
do crânio, sendo medicada e inter-
nada no Hospital Souza Aguiar.

O motorista culpado fugiu, aban-
donando o veiculo no local. O co-
missárlo de plantão no 17°. Distrito
Policial registrou a ocorrência e to-mou as providências que se faziam
necessárias.

Na Praça IS de Novembro, em
frente à estação das barcas, Allplo
Antônio da Silva, de 23 anos, soltei-
ro. operário, que residia em Arma-
çáo dos Búzios, 3°. distrito de Cabo
Frio, foi atropelado pelo caminhão
de placa SP. 15-28-36. dirigido porNlcodcmus Romarelll. Sofreu íratu-
r» do crânio, sendo transportado
para o Hospital Souza Aguiar onde
faleceu. O motorista culpado foi
prftío em flagrante e autuado no
5». Distrito Policial.

O cadáver, com gula da autorlda-de de serviço na, delegacia menclo-nada foi removido para o necrotériodo Instituto Médico Legal.Alain Roger Plerre Leroy, de 12anos. estudante, filho de Emile Fran-
çols Leroy, morador na Rua Volun-tários da Pátria, 475. apto. 206, on-tem. em frente & Tesldência. íolatropelado pelo auto de placa4-12-71. cujo motorista fugiu. Omenor sofreu ferimento contuso no
parletal direito e suspeita de íratu-ra do crânio, aendo socorrido pelomédico Ângelo Jord Io Neto que oconduziu ao Hospital Miguel Couto,
onde Xlcou Internado em estado sra-ve.

O eotnlstári» de plantio no 3°.Distrito Policial registrou a ocorrer»-
cia.

AGRESMES — Nilza Marquea da

Silva, de 25 anos, solteira, moradora
na Rua Turfe Clube, no. 590, ontem
4 noite, na residência foi agredida
a faca por seu companheiro, de nome
ainda nâo Identificado. A vitima
sofreu sete ferimentos penetrantes
no abdome, no tórax e na região
lombar, sendo socorrida no Hospt
tal Souza Aguiar onde íloou Inter-
nada em estado grave. Tomando
conhecimento do íato, as autorida
des do 19°. Distrito Policial Inicia
ram diligências a fim de ldentlfl
car a prender o criminoso.

Waldir Martins de Oliveira, de 23
anos, solteiro, lubrlflcador, morador
na Rua Sebastião Paula n°. 80, na
noite de ontem, deixou sua biclcle-
ta encostada no melo fio, em frente
a um restaurante na Rua Barão do
Bom Retiro, e foi jantar. Estava
sentado aguardando a refeição,
quando viu um Indivíduo tentando
furtar-lhe a bicicleta. Correu parafora e ao tentar arrebatar o veiculo
das mãos do gatuno êste sacou de
uma garrucha e fêz dois disparos
em sua direção, fugindo cm segui-
da. O lubrlflcador íol atingido no
braço direito e na, região mamaria
esquerda, sendo internado no Pós-
to de Assistência do Méier. Aa au-
tortdades do 18°. Distrito Policial,
tiveram ciência do fato e encetaram
diligências para identificar e prendero agressor.

QUEDAS — Alberto, de 16 anos.
filho de José Rodrigues Carvalho,
morador na Rua Padre Telemaco,
73, em Madureira, ontem, subiu em
uma árvore em frente â residência
per» apanhar uma "pipa" e aotocar em um fio elétrico recebeu
forte choque Indo projetar-se no
solo. Em conseqüência sofreu tra-
tura do crânio, sendo transportado
pará o Hospital Carlos Chagas, on-
de ficou infernado.

O comissário de plantio n» 24».
DP, i-*jtrtrou a ocorrência.

BANANAS DO BRASIL
PARA A EUROPA

Primeira remessa feita para
a Itália e o interêsse

da Alemanha
Afirmando ter sido coroada de ixl-

to a exportação inicial da 44.118 ca-
chos de banana, efetuada por dlver-
sns cooperativas, associações e firmas
de Sâo Paulo para compradores de
Qênova, na Itália, a Agência do Ser-
viço de Economia Rural, do Minls-
tério da Agricultura, na Capital ban-
delrante, otlclou á direção do Servi-'
ço Informando que o primeiro em-
barque, em caráter experimental, apre-
sentou resultados altamente posltl-
vos. O produto chegou ao destino com
um descarte de apenas 1,7%, fato de
singular importância se levarmos em
coita que a média de descarte veri-
ficada nas exportações da Somália
Italiana é de 5%. Acentua, ainda o
oficio, cujo teor Já fot transmitido
ao ministro Mário Meneghetti, que a
Itália, até 30 de Junho vindouro, pre-
tende Importar mais 500 mll cachos de
banana de produção paulista.

Por ocasião do desembarque das ba-
nanas do Brasil em Gênova, repre-
sentantes de casas Importadoras ale-
mis, que assistiam âs operações de
descarga, diante da boa impressão
quanto a qualidade do produto, mani-
festaram propósito, posteriormente
confirmado pela Embaixada dêsse
pais, de firmar acordo pára a Impor-
taçâo semanal de 1.200 toneladas de
bananas do litoral paulista, o que
corresponde a um .total de 66.400 ta.
por ano ou seja o equivalente a a
3.650.000 cachos. O Intercâmbio com
a Alemanha apresenta significativa
Importância, uma vez que essa na-
çfto, em 1956, Importou 277.024 ts. de
bananas, do Equador (111.000 ta.),
da Colômbia (103.C00 ta.), Guatema-
la (33.000), Honduras (20.000) e Ca-
&¦*' s (10.000). Du Brasil, nesse ano,
em caráter experimental, íoram im-
portadas apenas 24.000 toneladas.

Abrem-se, assim, horizontes novos
para a exportação da banana, que vi-
rá beneficiar grandemente a nossa
economia para êsse produto, até há
pouco dependente do mercado argen-
tino, para onde os embarques eram
feitos em consignação, com graves e
vultosos prejuízos para os produtores.

INSPEÇÕES ÀS REPARTIÇÕES
FAZENDARIAS

O diretor-geral da Fazenda, reco-
mendou aos diretores do Tesouro quefaçam inspecionar, periodicamente, as
repartições subordinadas, trazendo
oportunidade, ao conhecimento ' da
Direção Geral, as Irregularidades por-ventura verificadas, bem como apre-
sentar sugestões que visem ao aper-
íelçoamento dos serviços íazendários
• tomando providências que forem
de sua alçada.

MALA DIPLOMÁTICA
Visita ao Rio Grande
do Sul

Um despacho de Porto Alegre
anuncia a chegada do embaixador
Werner Dankwort, que chefia no
Rio do Janeiro a' missão dlplo-
mátlca da Alemanha.

O diplomata vai fazer uma vi-
sita do seis dias ao Rio Grande
do Sul, observando a vida do Es-
tado sobretudo nos aspectos quepossam Interessar mais ao inter-
cambio comercial deste pais com
a Alemanha.

pela mais viva curiosidade. Tive
do ir, Getúlio Vargas uma grandeImpressão."

Quanto ao sr. Felipe A. Espll,
íol êle o único chefe de missão
diplomática ucita Capital queapresentou credenciais ao sr. Car-
los Luz, quando da fugaz pana-
gem do político mineiro pelo Ca-
tete. Aconteceu no dla 10 do no-vembro de 1D55.

Data nacional

Credenciais
Dois chefes de missão diploma-

tica no Rio contam coisas que osoutros nio podem contar: um éo sr, René Van Meerbeke, em-baixador da Bélgica, o outro é o
sr. Felipe A. Espll, embaixador da
Argentina.

O sr. René Van Meerbeke foi
o último diplomata a apresentar
credenciais ao presidente GetúlioVargas. O ato se realizou no
Catete no dla 3 de ajusto de 1954.
Do encontro coro o presidenteVargas, guarda o sr. Van Meerbeke
a mais grata recordação: "Adrnl-
rava-o à distância havia muitos
anos e fui conhecê-lo animado

Amanhã, comemora a Tcheco-
Eslováquia a sua data nacional.
Na sede da Legaçâo, a cuja fren-
te se encontra o ministro Jaroslav
Kuchválek, serlio recebldoi oimembros da colônia.

Condecoração em
Roma

ROMA — O embaixador do Bra-sil, sr. Adolfo Cardoso de Alencas-tro Guimarães, em companhia do
primelro-secretárlo Carvalho e 811-va, compareceu ao palácio doMontccltorlo, onde entregou asinsígnias de grâ-cruz do Cruzeiro
do Sul ao sr. Glovannl Leone, pre-sidente da Cimara, no transcurso
de cerimônia intima. F.P.

Dia mundial da Cruz Vermelha

ELEIÇÕES HOJE NO CLUBE NAVAL
A chapa encabeçada pelo meu nome parece
exprimir um sentimento generalizado, declara
o alm. Amorim do Vale — Programa que
pretende encetar — Início de votação às 8

horas
Serio realizadas hoje, no Clube dò Rio alguns benefícios; Incrementar

Naval, as eleições para a nova direto. 0. espíritos por intermédio da secção
ria no biênio 1957-59 dessa tradicional
entidade social. A votação terá ini-
cio às 8 horas e o seu encerramento
será is 19 horas. O atual presiden-
te do Clube Naval, almirante Antônio
Maria de Carvalho, tomou tôdas as
providências no sentido de gerem ia-
cllitadtir . os trabalhos para votação
e apuração,

Foi apresentada uma chapa única,
encabeçada pelo almirante Edmundo
Jordão Amorlm do Vale, ex-Mlnlstro
da Marinha, tendo como auxiliares
Imediatos os comandantes José San-
tos Saldanha da Gama, Hélio Garnier
Sampaio, almirantes Ernestos de
Araujo, Hardoldo Cardoso de Car-
valho Rocha, Antônio Leal de Maga-
lhães Macedo e os comandantes Paulo
de Castro Moreira da Silva e Helclo
Auler.

O CANDIDATO AMORIM DO VALE

A propósito , nossa reportagem teve
oportunidade de ouvir o almirante
Amorlm-do Vale, que assim ae mani-
í estou:

O lançamento do meu nome paraa presidência do Clube Naval, por
grande número de sócios, parece ex-
prlmlr um sentimento generalizado,
nio digo i minha pessoa, mai aos
ideeis que tivemos • oportunidade de
encarnar em determinado momento
histórico. A nossa candidatura, en-
tretanto, náo s compreende qualquer
promessa ou compromisso de ação po-
lítica envolvendo o Clube Naval. O
Clube tem outras finalidades; respel-
tamos e acatamos seu regulamento e
suas nobres tradições, nunca tentando
deturpar sua missão". .

PROGRAMA

O ex-ministro da Marinha adiantou
que o seu programa não enceta mui-
tas novidades ou promessas exage-
radas. Todos os sócios são conhece-
dores das possibilidades do Clube e
um reclamo excessivo de realizações
cairia até no ridículo. Os presidentes
do Clube sucedem-se como tlmonel-
ros de navio bem governado, cada
qual recebendo e procurando manter
o rumo do seu antecessor, enquanto
algum escolho imprevisto não se apre-
sente pela- proa.Preocupar-nos-emos, como o
nosso antecessor, por manter o difi-
dl equilíbrio financeiro do Clube, en-
vidando esforços pára dotá-lo de no-
vos recursos. Seria imprudente, a
priorl, estabelecer um plano porme-
norlsado da gestão da futura direto-
ria, caso eleita. Somente depois de
empossada e atentamente estudadas
suas disponibilidades seria possível,
consoante as circunstâncias, organi-
zar um planejamento adequado. De
uma maneira geral, procuraremos ln-
opementar sistema de cooperativas,
que provavelmente contribuirá para
aliviar a vida, is vêses árdua, de nos-
sos sócios mais jovens e se possível
estender aos sócios em comissão fora

REINTEGRADOS OS OFICIAIS
DE JUSTIÇA DEMITIDOS

EM SERGIPE
O Supremo Tribunal Federal con-

cedeu ontem mandado de segurança
a vários oficiais de Justiça de Sergipe,
demitidos pelo governador daquele
Estado. A decisão foi unânime e
bcompanhou o voto do relator, ml-
alstro Luis Gallotl, o qual assinalou
que o ato ferira preceitos das Cons-
tltulçóes Federal e Estadual, de Ser-
glpe, e que o "governador náo apon-
tou sequer, nem nos atoe demlssó-
rios, nem na informaçáo, qualquer
causa justificativa das demissões, ten-
do, ao contrário, sustentado apenas
que oa recorrentes eram livremente
demi-siveis", baseando-se psra un-
to, em lei ordinária. "Mas a lei (acres-
cen tou) nio os declara de livre de-
missão"'.

Os oficiais de Justiça, após terem
mandado de segurança denegado pe-
lo Tribunal de Justiça do Estado,
eram encabeçados em cua petição ao
Supremo, pelo sr. Manoel Bonfim dos
Santos,

De Tegucigalpa
A Embaixada do Brasil em Tea

guclgalpa comunicou ao Itamaratl
haver sido inaugurado no aero-
porto daquela Capital o busto de
Santos Dumont, oferecido pelo go-
vêrno brasileiro, com a presença
doa ministros daa Relsçôes Exte-
rlores e dá Educação, chefes du
MlssOes diplomáticas e outras au-
torldades. Em resposta ao dls-
curso do diretor da Aeronáutica
Civil, falou o embaixador do Bra-sil, sr. Bolívar de Freitas.

A Organização dos
Estados America*
nos prepara

WASHINGTON — O dr. Ju»r»Martn, diretor do Departamento
dos Assuntos Culturais, da União
Pan-americana, revelou que a Or-
ganlzaçâo dos Estados Americanos
estava preparando um festival in-ternacional de música, a ser rea-lizado nesta Capital na primaverade 1858. F.P.
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0 FLAGELO ATINGIU
0 COSME VELHO

Tocou a vez agora ao bairro do
Cosme Velho. Há mais de um
mês que a falta d'água se iassentir ali, em tôda a sua exten-
são e com a seqüela de dificul-
dades observadas em casos ie-
melhantes.

Nunca se haviam queixado os
moradores do pacato bairro, dôssa
flagelo, que parecia ser apaná-
gio dos habitantes de Copacaba-
na. Infelizmente, agora também,
os que vivem ao sopé da verten-
te norte do morro do Corcovado
devem ser incluídos no rol dos
integrantes do poligono das sê-
mas da Capital da República.

Haverá porventura razão piau-slvel para o que está ocorrendo?
Levando em conta os fatores qu*sempre acarretam a falta d'água.
parece que não se encontra moti-
vo capaz de justificar a escassez
do realmente precioso líquido.
No Cosme* Velho não há assim
um agrupamento humano quetorne o bairro conhecido como omais denso conglomerado humano
do mundo e nem mesmo do país.Ali são proibidas as construções
de mais de três andares, medida
tomada pela Prefeitura para não
tirar a beleza paisagística da re-
gião. O bairro pão aumenta as-sim de população. Continua elamais ou menos estagiária. Além
do mais a falta dTágua se fazsentir dá rua Pires Ferreira paracima, excluindo portanto a região
mais densa do bairro das La-ranjeiras, onde está situado o
Jardim Laranjeiras formado êstesim, de grandes prédios de mais
de três andares.

Os moradores do Cosme Velho
fazem um apelo a quem de di-reito. ao sr. Braga ou ao chefe dodistrito de águas, para. que resti-
tua a tôdas as famílias do paca-to bairro o pacifico gozo de umdireito a que fazem jus pelo pa-gamento de impostos e taxas o
pela própria condição da natu-
reza humana que não pode vi-ver sem água.

Por moUvo da passagem da data
mundialmente consagrada i Cruz
Vermelha, o general dr. Benjamin
Gonçalves, secretárlo-geral da insti-
tulçio, no pais, distribuiu o seguinte
comunicado:'Aquela tarde de horror e de san-
gue, na colina de Solíerlno, a 24 de
junho de 1859, íol para a humanlda-
de um memorável marco divisório,

O "Homem de Branco", Henri Du<
nant, o precursor, com o nobre co
ração opresso diante de tanta dor,
tanto sangue e tanto desamparo, pe<rambulava febrilmente entre os fe
ridos que pereciam à mingua de bo-
coitos sóbre as lajes frias da "Chie
sa Magglore" de Castlgllone, a locali-
dade italiana para onde, em tumulto,
sem a menor organização do mais ru>
dimentar serviço de saúde em cam-
panha,' eram trazidos os feridos da
sangrenta batalha travada entre fran-
co-ltallanos e austríacos em Solferi-
no. Acudla, amparava, consolava, so-
corria.

Então, sua mente de predestinado
íol ferida por dois cruclantes proble-mas: — l» o daqueles feridos sem
assistência, que eram todos; 2.» o
dos feridos ainda mais infelizes e
mais desamparados qua os outros, queeram os inimigos. Para oi primeiros,
vale,dizer, para todos, havia mister
de um Serviço de Saúde, de uma or-
ganlzaçâo de enfermagem.

esportiva e também as atividades de
seu "Instituto Técnico", como órgão
de educação, cultura e doutrinação
da plasse. Também hão desculdare-
mos de estender nossas relações com
ss demais associações congêneres mlll-
tares e civis, trabalhando sempre por
um progressivo entendimento e sen-
tlmento de cordialidade dos sócios,
com os elementos de nossa sociedade
em geral, concluiu.

Par» os outros, além disso, fazia
se necessário algo mais transcendeu
tal, que implicava em uma noção no-
va na história das guerras.

E êsse fator novo, jamais énunclv
do, íol um relâmpago nos pensamen
tos do "Homem de Branco": "Os ho'
mens todos devem ser Irmãos".

E logo, ante suas exclamações de
apóstolo em cândidas vestes, ante a
conclamaçfio de suas palavras de pre
desUnado a todos — homens, mulhe
res, jovens, velhos, realizou-se o ml
lagre da compaixão que brotou em
torrentes daqueles coraçOes neutra-
Usados até então pelo rancor e escla.
recldos agora ante uma nova com-
preensâo de que o Inimigo ferido era
antes de tudo, um ferido a quem sc
tem de socorrer, e não deixara de ser
um irmão por se haver tornadb um
Inimigo.

Eis o milagre que operou Dunant
e que depois, em 1863 e mais tarde,
em 1864, por ocasião da realização da
primeira convenção de Genebra, a
22 de agosto, se concretizou na cria-
çio da Cruz Vermelha, essa Institui-
ção que hoje distribui pelo mundo
Inteiro bênçãos, benemerêncla e con-
solos, abrigo, agazalho e socorro a
quantos de tais bens estejam necessi.
tados, -

Eis porque a tarde de Solferino foi
um marco memorável, a dividir duas
épocas: humanidade sem Cruz Ver-
melha e humanidade beneficiária das
benesses da bandeira dos cinco c.-ua-
drados Iguais e unidos, vermelhos, em
Cruz, a apontar aos quatro pontos
cardlais, sôbre campo branco. Entre
uma e outra o 24 de junho de 1839 e
Henri Dunant vestido de branco em
suas roupas corporais *e em seus
anseios de benfazer.

E essa instituição, i sombra de cuja
bandeira todos os patriotismos podem
viver, essa que nos campos de bata-
lha se desvela ante o sofrimento,
seja do amigo, seja do inimigo, atra-
véi de lua organização sanitária, de-
íendlda pela bandeira da neutrallda-
de, da independência, da Igualdade e
da universalidade — apanágio da Cruz
Vermelha — em tempo de paz realiza
sua grande obra de amor e de con-
córdia, se deve àquele que, nascido
na nobre e formosa Suíça, em 8 de
maio de 1828, não é, entretanto, um
suiço, mas um Cidadão do Mundo,
que o mundo de Cruz Vermelha re-
verencla hoje, nesta celebração vi-
brante e carinhosa do "Dla Mundial
da Cruz-Vermelha", o dla do nasci-
mento do prfvlleglàdo que a conce-

beu e a criou entre" os horrores da
Solferino.

Eis porque a Cruz Vermelha Bra-
sileira empregará todas as suas horas
do dla 8 de maio no culto e na gio-
rlflcíação de Henri Dunant, cujo nom*
as 76 Sociedades Nacionais do mundo
inteiro saberão também reverenciar
eom a alma e o coração!»
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NA AVENIDA 13 DE MAIO

CÂNCER EM EXPOSIÇÃO
Estatísticas à entrada — A sala da esperança — Arsenal contra a
doença — Desenho animado — Corpo humano e máquina de automo-

vel — Sete sinais de alarme
O carioca anda distraído pela

rua 13 de Maio quando leva um
susto. Sinal vermelho acende-se
em seu cérebro. Da entrada do
edificio Darke, uma palavra de
letras de mais de metro o agrl-
de — Cdnccr! É a exposição
educativa organizada pelo Ser-
viço Nacional do Câncer, segun-
da-íeira inaugurada.

Atraído pelo fantasma que per-
siste em desafiar a moderna me-
dicina, o visitante desce a esca-
da. No patamar, encontra dois
bonecos, um homem e uma mu-
lher, eriçados de vetores apontan-
do os pontos do corpo mais ata-
cados pela doença, segundo ob-
servaçoes feitas em grupo de mil
doentes.

As mulheres espantam-se ao
verificar que a incidência da mo-
léstia é duas vfizes maior no sexo
feminino que no masculino.

A SALA DA ESPERANÇA

A exposição é mal íeita. Os
cartazes de um sem-graça lamen-
tável, mais parecendo mostra de
trabalhos manuais de curso pri-
mário. Da barafunda de tabi-
quês, fotografias mostrando cha-
gas abertas, dísticos, salta uma
advertência: procurem o médico
ao primeiro sinal de perigo. A
sala é da esperança, cheia de ca- ,
sos de cura. Os panfletos dis-
tribuídos pelo Serviço Nacional
do Câncer asseguram que quatro
de cinco casos tratados em perio-
do inicial sáo debelados. Al ciên-
cia, se ainda não descobriu re-
médio infalível, ensaia vitoriosa-
mente .algumas arrflas. Bombas
de cobalto, aparelhos de raio X,
rádium, tôda uma aparelhagem
complicadíssima que, algumas vê-
zes, estabelecem ordem nas malu-
cas células cancerosas.

MOTOR' ENGUIÇADO

O ponto alto da exposição é
um desenho animado projetado
sempre que 4grupos de visitantes
se reúnem em frente da pequena
tela. Compara o organismo hu-
mamo a um motor de automóvel
e, pelos sofrimentos do carro di-
rígido por chofer teimoso que re-
cusa-se a acreditar em defeitos,
o expectador imagina os sofri-
mentos de sua pobre máquina de
carne e osso. A advertência con-
tra os charlatães surge com um
mecânico misterioso, estabeleci-
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Juizes ganham menos que delegados
O Tribunal de Justiça encaminha ofício de 58 magistrados

O Tribuna de Justiça, reunido
em lento plena, deliberou ontem
por unanimidade, remeter «o Poder
Executivo, declarando • Justeza de
iuu reivindicações, oficio firmado
por 88 Juizes de Direito e em que
ftitei ressaltam estarem em iltuaçfio
de Inferioridade em matéria de venci-
mentos, * perceberem menos que os
delegados de Policia especlaltsadoi,
enquanto 'os Juizes lubstltutoi ga-
nham menos que oi delegadoi dia-
trltais.

Diz o oficio, inicialmente remetido
ao presidente do Tribunal de Justiça,
quem o encaminhou ao plenário des-
cu lnstltulçlio: "Na própria Justiça
local (Distrito Federal), os seus venci-
mentos (doi Juizes) estfio em paralelo
e até em Inferioridade aos de muitos
funcionários administrativos, aituaçUo
essa em que ae encontram também
os desembargadores, a perceberem
menos que o diretor da Secretaria
do Tribunal de Justiça".

O OFICIO

Por outro lado, o recente aumento quala depende o Judiciário, em tal

Sargento e painel
Câncer na parede

SÓ EM MISSÃO OFICIAL
PODE TRAZER-SE

AUTOMÓVEL
Honório Pinheiro, funcionário do

Lóide Brasileiro, esteve na Holanda,
por mais de 6 meses, a serviço da em-
presa. Ao. regressar ao Brasil, obteve
mandado de segurança, concedido pe-
1j Tribunal Federal de Recursos, pa-
ra Importar um automóvel Chevrolet,
modelo 19S4. Em decisfto de ontem
(Recurso extraordinário n°. 33.949). a
àa. Turma, do Supremo Tribunal Fe-
deral,,por unanimidade de votos, re-
formou a decisfto, porque o requeren-
te náo estava no estrangeiro em mis-
s&o oficial, como exige a lei. Fol re-
lator o ministro Lafayette de An-
drade.

do em vlela, que trata de desar-
ranjos mecânicos com granadas
de mão A' conta do garagista
decentemente montado avisa aos
pão-duros que o barato sai caro.

O filme leva sua mensagem com
bom-humor, largando-a gravada
na memória dos visitantes.

VERRUGAS MUDAM DE CÔR

As duas salas da exposição gri-
tam pelas paredes os sete prin-
cipais sinais de alarme contra o
câncer. Feridas que não cica-
trizam, caroços e zonas endureci-
das, hemorragias inexplicáveis ridas.

pelos orifícios naturais (pelos não
naturais não deve ter importân-
cia maior), anemias inexplicadas,
acompanhadas de aumento de vo-
lume dos gânglios, rouquidão
permanente, tosse sem motivo,
anormalidades no sistema diges-
tivo. A última advertência é pa-
ra os verruguentos: alteração de
côr, número e tamanho de verru
gas, pintas e sinais podem ser ca-
minho aberto para o câncer.

Quem tiver bolotas pelo corpo,
que trate de comprar um espe-
Ino, examinadas sistemàticamen-
te, à cata de fantasias tecnicolo-

Resenha Internacional
(Continuação da l.a página)

mênla, acusado de praticar atos dc
espionagem.

— Oi britânicos iniciaram anteon-
tem uma semana de eleições munici-
pais. O pleito se prolongará até sá-
bado, esperando-se que na quinta-fel-
ra seja o dia de votaçáo mais ln-
tensa,

HONDURAS
i

O ministro do Exterior hondurenho,
Fldcl Duron, declarou que tropas ni

Clfuentes, situada a uns 60 quilôme
tros desta capital. Fontes oficiais de
Manágua desmentem, porém, essa in-
formação.

ITÁLIA
ROMA — O presidente da Repúbll

ca, Giovannl Gronchi, iniciou as suas
consultas tendo em vista resolver a
crise governamental italiana, receben-
do, primeiramente, os presidente da
C&mara e do Senado, senhores Cesare
Merzagora e Giovannl Leone. Gronchi
receberá, sucessivamente, os antlfios
presidente do Conselho, senhores Mn-
rio Scelba, Amlntore Fanfani, Giu
seppe Pella e Antônio Segnl. Acre
dtflr-se que as consultas do chefe do

caraguenses atacaram a povoaçSo de Estado ainda prosegulr&o hoje.

O oficio, que lembra a responsa-
bllldade do cargo de magl.strndo, a.
quem se pós i margem no aumento
concedidos a civis e militares, é do
seguinte teor: • .

"Exmo. sr. desembargador presi-
dente do Egrégio Tribunal de Jus-
tiçn do Distrito Federal. Os nbnlxo
assinados, Juizes de Direito e Juizei
substitutos da Justiça do Distrito Fe-
deral, vem, pelo presente, expor a
v. exa. e, por seu intermédio, ao
Egrégio Tribunal, assunto de interesse
para toda a classe e que abordam
por éste melo por lhes parecer que,
versando sôbre problema cuja solu-
çfio depende dos outros dois poderes
da República, poderia parecer imper-
tinente ou inadequada outra forma
de pronunciamento direto ou indireto,
isolado ou coletivo.

Trata-sé da situaçfio em que fica-
ram os signatários, assim como toda
a magistratura, em matéria de venci-
mentos, no quadro geral de servidores
da União, após o último aumento
concedido ao funcionalismo civil e
militar. Com 

' 
efeito, comparando-se

os vencimentos atuais da magtstra-
tura de primeira instância com os
fixados na Lei n.° 2.745, de 1S56 para
outros, cargos, verifica-se, por exem-
pio, que os Juizes de Direito estão
percebendo tanto quanto os delega-
dos de Policia especiallsados e os
Juizes substitutos menos do que estes
e ainda menos do que os delegados
distritais. Na própria Justiça local,
os seus vencimentos estão em para-
leio e até inferioridade aos de mui-
tos funcionários administrativos, al-
tuaçSo essa em que se encontram
também os desembargadores, que es-
tSo percebendo menos que o diretor
da Secretaria do Tribunal de Jus-
tiça. E' uma anomalia que, aliás,
está ocorrendo também noutros trl-
bunals, pelo. mesmo motivo.

Ora, os vencimentos atribuídos aos
cargos trazidos á comparação Jamais
estiveram, antes daquela lei, no mes-
mo nivel ou em superioridade aos
dós magistrados, pela razfio simples
do que os encargos, deveres e res-
ponsabllidades funcionais destes 'so-
brelevam, inegavelmente, aos daque-
les, 'observação que náo importa em
nenhum desmereclmento às dlgnifi-
cantes funções policiais e adminis-
trativas, mas encerram uma verdade
Irrecusável;

Os exemplos acima referidos pode-
riam ser multiplicados, se a compa-
raçSo fôsse ampliada aos padrões
atuais e anteriores de outros cargos
do serviço público federal, revelando
disparidade tSo flagrantes que Já re-
percutiu na Imprensa carioca.

de vencimentos concedido à magia-
tratura do Estado de Sio Paulo, pela
lei estadual n.*> 3.711, de 14 de Ja-
nelro de 19S7, ainda mali acentua •
poslçlo de Inferioridade em que ie
encontram os magistrados do Distrito
Federal e toda a magistratura federal
sediada no Rio de Janeiro, em ma-
teria de vencimentos, levando-ae em
conta a equivalência do custo de vida,
nu duas Capitais. O deinlvelamento
pode ler avaliado por éites confron-
tos: os ministros do Supremo Trlbu-
nal Federal* estfio, hoje, com venci-
mentos inferiores aos doi desembar-
gadores paulista e aoa do Tribunal
de Alçada daquele Estado, que é uma
corte com grau de Jurisdlçfio abaixo
dn Tribunal de Justiça; os desembar-
gadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e os ministros' dè
todos ot tribunais superiores federais
estfio percebendo menos que os Jul-
zes de 4.» entrlncla, que sfio os da
Capital paulista, .e, aproximadamente,
tanto quanto oi Juizes dai comarcas
da 3.» cntrflncia, no interior do Es-
tado; oi Juizes de Direito do Dis-
trito Federal estio com vencimentos
abaixo dos que sfio atribuídos. aos
seus colegas das comarcas de 2.* en-
tráncla, pouco faltando para se lgua
lsrem aos. de 1.* entrfincia, que sfio
os de menor categoria na Justiça es-
tadual

Dada a procedência das razões aci-
ma expostas, os signatários ai apre-
sentam à consideração de v. exa. e do
Egrégio Tribunal de Justiça, a fim
de que sejam transmitidas aos Po
deres Executivo • Legislativo, dos

matéria." (a) Zlmano- Martins da
Coita Cruz; Gastão A. Macedo; Jofio
Frederico Mourfio Ruuel; Francisco
de Oliveira • Silva; Marcelo San-
tlago Coita; Olavo Tostes Filho;
Craccho Aurélio Sá Vianna Pereira
de Vasconceilos; Hamilton de Mo-
rnes e Barros; Jullo Alberto Alvares;
José Cyriaco dá Costa e Silva*. Lou-
rival Gonçalves de Oliveira; Oduval-
do Abritta; José Monjardlm Filho;
Decio Pio Borgeiide Castro; Orlando
de Mendonça Moreira; Pedro Ban-
detra Steele; Bailleu Ribeiro Filho;
Oil Soares de Araújo; Anselmo de
Sá Ribeiro; Ney Palmelro; Jofio Clau-
dlno de Oliveira e Cruz; Souza Neto;
Ivan C. de Araújo e Souza; D. C.
Castelo Branco; Gerardo de 9* Ma'-
donado; J. C. Sampaio de Lacer-
da; "Raimundo Macedo; Rlzzto Affon»
so Peixoto Barandler; Alcino Pinto
Falcfio; Moacyr Rebello Horta; Jóna-
tas, Ml.lhomens; A. Gusmão; Jofio
Fontes de Faria; Elleser Rosa; Epa-
mlnondai José Pontes; Mario Braiil
de Araújo; Avelino José da Cunha;
J. Henrique Braune: Paulino de 011-
velra; Antônio Tellei Netto; Mauro
Gouvêa Coelho; Amilcar Laurindo
Rlbaa; Sebastião Perez Lima: Ma-
r.ucl Artur Murtlnho Pinheiro; Dar-
cy Roquette Vaz; Cristovam Brelner;
Waldyr de Abreu; Darcy Rodrigues
Lopes Ribeiro; Attllio Parlm: JoSo
José de Queiroz; Nelson Ribeiro Al-
ves; José Gomes B. Cflmara; Emes-
to' Hencarelli; M. Castro Cerqueira;
Joaquim Dldler Filho; Deocleclano
Martins de Oliveira Filho; Roberto
Bruce; Henrique Horta de Andrade.

CAMINHO ABERTO PARA O DOMÍNIO
de determinado tipo de hipertensão

arterial
A palavra do professor Luiz Feijó acerca dt

recente vitória da pesquisa médica, nos
Estados Unidos

Telegrama procedente de Nova
York. por nós publicado na edi-
cSo de ontem, terceira página,
deu-nos noticia de ter sido con-
seguida a síntese de uma subs-
tftncia que se suspeita seja a cau-
sa da hipertensão arterial. Tal
íato assume grande importância,
por facilitar a obtenção de -age»-
tes químicos que neutralizem a
substância hlpertensora ou impe-
çam sua formação na torrente
sangüínea. Trata-se da chamada"hipertensina II", da qual, para
se obter 60 miligramas devida-
mente purificadas, foi preciso uti-
llzar cerca de três toneladas de
sangue de cavalo.
FALA UM CARDIOLOGISTA

A respeito do assunto, tivemos
oportunidade.de ouvir a palavra
do professor Luiz Feljo, car-
dlologlsta, que nos disse tratar

LEI PROMULGADA
O sr. João Goulart, presidentedo Senado, promulgou a lei, re-

sultante de projeto vetado pelo
presidente da República e manti-
do pelo Congresso Nacional, que
concede pensão mensal às viúvas
dos fundadores da Universidade
do Paraná, e dá outras providencias.

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A oposição e o telegrama secreto 293
Irregularidades nos chamados- "bancos cooperativistas" — O ministro

da Fazenda é os requerimentos de informações formulados pelos
deputados — Licenças de importação para refinarias

sc, realmente, de um fato auspl-
cioso. Continuou afirmando:"Parte do assunto ventilado no
telegrama ontem divulgado pelo
Correio da Manhã já é bastante
conhecida, através dos estudos da
escola argentina, pelas exporlfin-
cias clássica*; de Goldblatt, quaabriram caminho a que se esta-
belecessem os fatos apontados no
telegrama: que o rim esquêmico
era capaz de produzir a substAn-
cia hlpertensora. Outros órgãoi
fabricam, também, substância hi>
potensoras, como o fígado, com a
chamada V. D. M."

O GRANDE PROGRESSO
OBTIDO

Prossegue o professor Luiz Fel-
jó explicando que tudo Isso jâ
pertencia ao campo dos fatos es-
tabelecldos. Faltava a síntese,
agora anunciada. Isso implica na
idéia de que já está facilitado o
caminho para a descoberta dai
substâncias neutralizadoras da hi-
pertenslna."Isso não quer dizer — obtém-
perou o professor — que já este*.
.iamos a pique de exercer doml-
nio sobre a hipertensão, em geral.Há diversos tipos dc hipertensão,
que obedecem a mecanismo pato-
gênlco diverso. Um exemplo são
os íeocromocitomas, que se acom-
panham de hipertensão arterial,
cujo quadro clinico pode ser se-
melhante ao da chamada hiper-r tensão essencial e que, no entan-
to, reconhece como causa essa
mesmo tumor que lança na. cir-
culação, uma substância, a nor-
adrenalina, provocadora do qua-dro clinico da hipertensão arte-
rial. Más não se diga, por isso,
que não apresenta importância a
síntese ora obtida. Ela Significa
um grande avanço, no domínio,
pelos homem, dos males que afll-ftem a espécie humana".

Embora inesperadamente, pois pro- micios públicos, também eram ca
metera aguardar que a oposlçfio des- ,tegóricos ntsse sentido. Dai o con-
mentisse o lider da UDN, ir. Carlos
Lacerda, o sr. Vieira de Melo, como 11-
der da maioria, voltou a ocupar a tri-
buna na sessão de ontem da C&mara,
para falar ainda sôbre o telegrama
n. 293 do Itamarati. Acentuou, inicial-
mente, que o fazia para uma retifica-
çiío voluntária, desde que, como 11-
der do governo, nfio podia consentir
figurasse unia sombra de inverdade
em seu discurso. Tratava-se, apenas,
da retificação de uma data: as ini-
truções transmitidas ao embaixador
do Brasil em Buenos Aires, que gera-
ram o telegrama n. 283, íoram trans-
mi tidas antes das gestões do depu-
tado Cld Carvalho, na qualidade de
presidente da Comissão de Inquérito
que investiga os negócios do pinho.

Em seguida, o sr. Vieira de Melo
lembrou discurso que pronunciara
anteriormente, quando o sr. Carlos
Lacerda, em aparte, reclamara a pu-'bllcaçSo do telegrama. 293, afirmando
que o governo se recusava a dlvul-
gá-lo "porque eie revelava o nome do
legislador brasileiro responsável pelo
negócio do pinho". Também a im-
prensa oposicionista dava a'entender
a veracidade de semelhante afirma-
çfio, para incriminar o sr. João Gou-
lart. Tanto no plenário como na Co-
missão de Constituição e Justiça, o
sr. Carlos Lacerda sustentara, de "ma-
ciamentos do lider udenlsta, noi cb-

vite á oposição para comparecer ao
Itamarati, onde foi mostrada a pri-
meira tradução original aos deputados
com os senões naturais da decifração.
Em seguida, o texto definitivo, da
Criptografia do Ministério das Rela-
çes Exteriores, e, finalmente, o con-
íronto decisivo com o original expe-
dido de Buenos Alres, antes de ser
cifrado. Ficara provado que o refe-
rido telegrama nfio ie referia ao no-
me do vice-presidente da República.

Concluindo, o lider da maioria ,co-
brou o cumprimento ao repto: viesse
o lider da 'oposição declarar,, na tri-
buna, se apurara ou não a veraclda-
de da .afirmação segundo a qual o
nome do sr. JoSo Goulart, ao contra-
rio' das afirmações do lider da UDN,
não constava do tslegrama secreto °293,

Em aparte, o sr. Carlos Albuquer-
que considerou dispensável a exibição,
pelo orador, do texto do telegrama,
pois Vinha surgir um mês depois da
denunciando sr. Carlos Lacerda.

Mas o sr. Vieira de Melo esclare-
ceu a demora: a maioria retardara a
publicação,'¦,' por medida estratégica,
para "ver até onde chegava a audácia
do lider da UDN".

Estranhou o sr. Ernani Sátiro que
o Itamarati se prestasse a êsse jogo
tático, omitindo, durante um mês,
com a opinião nacional suspensa, a
divulgação daquele despacho.

Chegando ao plenário, o sr. Car- j
los Lacerda declarou que recebera, da
mesma fonte, os telegramas ns. 29S e
293. Quanto ao primeiro, o Itamarati
afirmara a sua autenticidade. Tinha
motivos para acreditar na autentlclda-
de do segundo, pois o sr. Jofio Gou-
lart, no Senado, confessara a aua in-
tcrferêncla, embora por intuitos pa-
trlótlcos, nos negócios do pinho.
Ainda mais, o telegrama em causa re-
feria-se, conforme declarações do
chanceler brasileiro, ao que a impren-
sa argentina divulgava sobro o as-
sunto. Como o Jornal "La Vanguar-
dia", do FarUdo Socialista daquele
pais, anteriormente, publicara o nome
do sr. JoSo Goulart, aumentava a
credibilidade da referência do seu no-
me, 

'no 
telegrama n. 293.

Por sua vez, o sr. Aurélio Viana co-
brou, da oposlçfio, um relato do que
vira, no Itamarati, que viesse decla-
rar ao plenário ie, naquele telegra-
ma, constava o nome do sr. João
Goulart.-

A PALAVRA DA OPOSIÇÃO

Em seguida, o sr. Afonso Arinos, co-
mo líder da oposição, negou que o
sr. Carlos Lacerda tivesse declarado,
explicitamente, constasse o nome do
sr. JoSo Goulart no texto do tele-
grama secreto do Itamarati. Essa de-

(Continua na página 11)
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Excessos de personalismo...
(Conclusão da última pagina)

ser, para élcs, um ílm a atingir
a qualquer preço, acm conside-
ração por métodos o processos,
aem respeito mesmo a princípios.
Easa mentalidade está gerando
um clima de inquietuçuo c dc
angustio, que sobrecarrega mais
as classes produtoras e, de modo
especial, os responsáveis pela si-
tuacfio militar. Dai o estado de
permanente preocupação que
sentimos, também entre estes,
sempre que os auscultamos.

E'chegado o momento de dl-
germos, alto e bom som, aos nos-
aos homens públicos, que os su-
promos interesses nacionais exi-
gem que se supere esse desarra-
zoado e apaixonado personalis-
mo, num esforço patriótico destl-
nado a criar condições para o
funcionamento sadio do regime
democrático. Sem ordem, sem
pax de espírito -fio nos é possí-
vel trabalhar, a fim de nos de-
slncumbirmos do relevante pa-
pel que nos cabe na atual fase
da vida nacional.

Já nfio é tempo de nossos ho-
iriens públicos aprenderem a ter
divergências de opiniões, sem
qua isso implique em descaso pe-
los aérlos problemas nacionais?
Sem que isso signifique ameaças
de perturbação da ordem? Sem

âue 
descambem para a formação

a ressentimentos insanáveis?
Onde estão a tolerância e a com-
preensão, tradicionalmente reco-
nhecidas como virtudes do povo
brasileiro? . J

£lg as perguntas que todos
formulamos, e para as quais dei-
xamos as respostas aos responsa-
veis por nossos quadros político-
partidários.

Era auas manifestações, nor-
teia-se esta Associação pelos le-
gítlmos interesses nacionais, si-
tuando as aspirações da comuni)-
dade econômica que' representa
dentro do quadro desses interês-
aes, sem preferência de nenhu-
ma ordem por este, ou aquele
setor. Sem ser uma entidade po-
lítica, e Associação Comercial só
pode ser a favor de um clima de
liberdade e de democracia, que,
a seu ver, constituem as forças
mais dinâmicas do próprio de^
«envolvimento econômico e so
ciai. Um das maiores dificulda'
dei ao fortalecimento dêssé cli-
ma, sfio os desníveis econômicos
mesmos, inclusive os observados
entra as diversas regiões do País
ai quais apresentam gradações
que oscilam entre as vigentes nos
países altamente industrializados
e as dominantes nas áreas colo
niais mais retrógradas. O esfôr
ço, para corrigir tais desníveis, é
sem dúvida o melhor remédio
para o fortalecimento do sistema
democrático. A história econômi-
ca do mundo atesta que, — nos
países altamente industrializa-
dos, onde o capitalismo univer-
saUzou o conforto, onde os indi-
víduos, de modo geral, estão ao
abrigo das< degradações oriundas
da miséria, — a democracia re-
presenta uma conseqüência ló-
gica, um produto natural dessas
condições. •

Já vem de longe a nossa cam-
panha contra o pauperismo, pai
da Ignorância, das endemias, ge-
rador da massas em dispombili-
dade, para seguir qualquer aven-
tureiro OU taumaturgo. E' de in-
terêese Vital a manutenção e a
melhoria do clima democrático.
Para Isso, todavia, temos que
combater as causas mais remotas
qut H opõem a esse ideal e que
são as causas econômicas.

E' de Spengler a afirmação
qua e absurdo de certas idéias
não é motivo para que elas não
triunfem, desde que haja espíri-
tos decididos a defendê-las pe-
rante as massas. Isto é mais ver-
dadetro ainda em países em que
se observam grandes desníveis

econômicos, como nu nosso. Os
demagogos, sejam uquêlcs apon-
lados como corruptos, sejam os
que se sentem ungidos de uma
santidade que os coloca acima do
comum dos mortais, revestem-
se sempre de certas característl-
cas que os identificam: o prima-
rismo das idéias, a incentlvaçfio
dc ressentimentos e a exploração
das paixões das massas.

Temos como um de nossos
maiores deveres, o de lutar para
que o País não seja submerso,
nem se entregue às paixões in-

APELO AO...
(Conclusão da última página)

combate a lepra, etc. Alertou o
orador o presidente da Repú-
blica para o fato das suas pro-
messas ao povo piauiense nfio
estarem sendo cumpridas e ain-
da por cima o seu governo reti-
ra daquele pobre povo aquilo que
os seus representantes aqui con-
seguiram no Orçamento da Repú»
blica.

ANIVERSÁRIO

O sr. Francisco Gallottl, a pro-
pósito do aniversárib da VARIG,
leu a nota que o Correio da Ma-
nhã publicou a esse respeito e
elogiou a eficiência e o bom tra
tamento que essa companhia dis
pensa aos seus passageiros, sendo
apoiado pelo sr. Mem de Sá.

OUTROS ASSUNTOS

O sr. Ezechias da Rocha soll-
citou e obteve a transcrição, nos
Anais, do discurso pronunciado,
em Brasilia, por ocasião da ceie-
bração da primeira missa naque-
le local, pelo sr. Juscelino Kubi-
tschek. Pediu,' ainda, a trans-
crição da mensagem do Papa e da
oração do cardeal-arcebispo de
São Paulo.

Também o sr. Costa Paranhos
tratou da cerimônia daquela mis-
sa, tecendo elogios ao presidente
da República pela sua tenacida-
de no sentido de efetivar a mu-
dança da Capital da República.

Por último, o sr. Gomes de
Oliveira deu notícia de sua últi-
ma viagem ao Estado de Santa
Catarina e pediu a atenção do
governo para a situação dos ml-
r.eiros de carvão, produto que se
encontra em vésperas de crise.

APROVAÇÕES

Na ordem do dia foram apro-
vados os seguintes projetos: 1) —
que isenta de direitos objetos re-
ligiosos trazidos da.França por
monsenhor Paul Vicent, diretor
da Peregrinação dos Franceses
ao XXXVI Congresso Eucàristico
Internacional; 2) — que auto-
riza a abertura do crédito espe-
ciai de 250 mil cruzeiros para
pagamento dos trabalhos extra-
ordinários executados pelos fun-
cionários do Serviço de Importa-
ção Aérea da Alfândega do Rio
de Janeiro; 3) — que isenta de
direitos 1.250 caixas de pape-
lão contendo leite em pó, envia-
das pela War Relief Service e
destinadas à Mitra de Porto Ale-
gre* 4) — que aprova o ato do
Tribunal de Contas' que negou
registro ao contrato celebrado
entre o Serviço de Estatística da
Previdência do Trabalho e a fir-
ma Panigráfica Laber Ltda. Ou-
tios projetos foram emendados e,
por isso, voltaram às Comis-
soes.

ACERVO

Na Comissão de Justiça, o sr.
Daniel Krieger deu parecer favo-
rável ao projeto que autoriza o
governo a adquirir o acervo artis-
tico do falecido escultor Newton
Sá.

sufladas, ou artificialmente cria-
das por quem quer que seja. Mas,
esfci luta requer coragem, uma
coragem altiva e serena que se
nfio deixe empanar pelas tempes-
tades desencadeadas contra a lu-
cldcz e o bom-senso. Eis, a meu
ver, a parte mali cara da heran-
çu que, como presidente das As-
soclações Comerciais do Brasil e
da Associação Comercial do Rio
de Janeiro, recebi c espero trans-
mitir intacta ao meu sucessor.

Meus amigos,
Tive na saudação de Antônio

Arnaldo Tavelra mais uma de-
monstração da amizade que me
tem e levo os conceitos que a
meu respeito emitiu à conta de
sua conhecida e inexcedível ge-
nerosldade. A sua amizade, cor-
respondo com a minha admira-
ção: vejo em Antônio Taveira
um dos caracteres mais Íntegros
entre aqueles com quem tenho
convivido na Associação Comer-
ciai do Rio de Janeiro. Eis o trl-
buto que lhe rendo.

Presidente da Associação Co-
mercial do Rio de Janeiro, sou
hoje alvo desta homenagem, cujo
sentido é multo mais elevado que
o de um prelto tributado ao de-
tentor eventual desta honrosa In-
vestidura.

Na filosofia platônica, as idéias
constituem rerninlscências de um
mundo perene e eterno, conheci-
do antes do nosso aparecimento
nesta vida, e as formas eventuais
e transitórias das realidades ma-
terial e social são apenas seus re
flexos, imperfeitos.

O cargo de presidente é como
as idéias ou arquétipos de Pia-
tão: possui a propriedade de so-
brepairar à realidade física dos
seus detentores eventuais.

O presidente da Associação Co-
mercial recebe esta homenagem,
não na sua qualidade de pessoa
física, com todas as precarieda-
des inerentes à própria existên-
cia humana. Ela se endereça ao
presidente, como um ente ideal,
que vem perdurando há mais de
um século, conduzindo os destl-
nos desta Casa e representado
transitoriamente por numerosas
figuras, que se tem agigantado,
através da perspectiva histórica,
avolumando uma herança que
recai sobre os meus ombros.

Como ente ideal, cabe ao pre-
sidente, ou chefe, refletir, com
fidelidade, os anseios e as aspi-
rações da comunidade que re-
presenta. Por isso mesmo, êle é
apenas um instrumento, um sim-
pies portador de uma mensagem
coletiva. E, diante da grandiosl-
dade dos objetivos a que a As-
sociação procura atingir, só pode
levar a bom termo as gigantes-
cas tarefas que lhe são impostas,
quando conta com o apoio, a aju-
da e a cooperação devotada de
todos. AI reside mais uma razão
para despersonalizar-se total-
mente esta homenagem.

Se alguns pretenderem estert-
der ao indivíduo, que sou eu, as-
qualidades ideais atribuídas ao
presidente, como conceito, resta-
me, tão somente, o recurso de
creditar esse gesto à incomensu-
rável excesso de generosidade.

. Eu apenas simbolizo, neste ins-
tante, o trabalho, o esforço e os
sacrifícios de muitos. Assim in-
terpreto, recebo e agradeço esta
homenagem."

Ao banquete que ie realizou, à nol-
te, compareceram figuras as mais re-
presentaUvas dos meios políticos, ad-
mlnistrativos, comerciais, Industriais
• banqueiros.

NO MUNDO POLÍTICO
(Conclusão da última página)

posso a»»egurar que a nona atitude
será tomada sem prajulio da linha
opoalclonlsta traçada pela Ultima con-
venção".

Como a reportagem Insistisse em
saber a atitude da UDN em face do
resultado do encontro, o deputado II-
mitou-se a dlier que diante das pro-
messas do governador, seu partido
eonUnuará na expectativa, para não
dizer em permanente vigilância. Asp.

NAO DEIXARA O BLOCO JANISTA

S. PAULO. 7 — Com a licença do
atual líder governlsta na Assembléia
Legislativa, ponibllitou-li um en-
tendlmento, pelo qual poderá ser evl-
tada a saida do. PDC do bloco Ja-
nlsta. Ainda hoje deverá ser indica-
do o novo lider na Taunlfto que de-
ver A ter lugar noa Campos Kl Isco».
Sabe-se, porém, que o t sr. Jânio
Quadros vem encontrando' certa dl-
fleuldade na escolha do novo Uder,
uma vez que o PDC e a UDN se
opõem a Indicaç&o de um nome do
PSD ...Asp.

ENCONTRO BIAS FORTE8-UDERES
DA ASSEMBLÉIA MINEIRA

BELO HORIZONTE, 7 — 0 gover-
nador Blas Portes esta semana reuni-
rA os lideras das diversas bancadas
da Assembléia Legislativa mineira
para com Cies conversar sônre as
proposições de lei atualmente em tra-
mitação naquela Casa e sobre assun-
tos de interesse do Poder Público.
Asp.

CONCENTRAÇÕES UDENIBTAS

SAO PAULO, 7 — O Diretório Re-
gional da UDN, decidiu ontem xeali-
zar no próximo domingo uma con-
centraçio de seus Diretórios Muni-
clpals de todo o Estado, Problemas
de interesse daquela agremiação se-
rio debatidos na referida concentra-
çfio, na qual ae anuncia a presença
dos srs. Juracy Magalhães, Carlos
Lacerda e de toda a bancada esta-
dual e de numerosos deputados fe-
derais e senadores eleitos pela le-
genda. Asp.

COMÍCIO DA UDN EM
SAO PAULO

SXO PAULO, 7 — A UDN está
organizando um comício público nes-
ta Capital, para o próximo sábado,
com a presença do deputado Carlos
Lacerda. No domingo uma caravana
udenlsta, integrada, ainda, pelo depu-
tado Carlos Lacerda, seguirá para
Marilla, onde tomará parte na con-
centraçSó regional do partido, a ser
realizada naquela cidade. Asp,

MAIS CINCO DIAS PARA
O PARECER

MACEIÓ, 7 — Informa-se que a
Assembléia Legislativa de Alagoas
concedeu cinco dias de prorrogação
à ComissSo Especial designada • para
apresentar parecer sobre a denúncia
formulada, contra o governador Mui
niz Falcão. Asp.

PEDIDA LICENÇA PARA
PROCESSAR O DEPUTADO

MACEIÓ, 7 — Ji chegqu ao legisla-
tlvo estadual um pedido de licença
para processar o deputado Claudenor
Lima, um dos Implicados no assas-
sinio do .deputado estadual alagoano
Marques' da Silva. Asp.

ELRIÇAO DA NOVA MESA
DA ASSEMBLÉIA DA
PARAÍBA

JOÃO PESSOA, 7 — Comenta a
imprensa local que nada de certo
se sabe ainda sobre a eleição re-
ferente à formação da nova Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa
da Paraíba. Os partidos continuam a
fazer gestões sigilosas, defrontando,
se a UDN e o PSD, numa batalha
onde há multo equilíbrio de forças.
A sorte da eleição dependerá da
conduta dos pequenos partidos, cujos
deputados têm as mais variadas ten
dências, gravitando uns em torno da
UDN e outros em torno do PSD.

sucesso da atualidade
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SINDICATO DOS DISTRIBUIDORES E VENDEDORES
DE JORNAIS E REVISTAS DO RIO DE JANEIRO

BDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PLEITO E FUNCIONAMENTO
DAS MESAS COLETORAS

Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto no artigo 9
das Instruções Ministeriais aprovadas pela Portaria n. 11, de 11 de
fevereiro de 1954, convoco os associados deste Sindicato para a vo-
tação no pleito para a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, respec-
tivos suplentes. A eleição será realizada durante os dias 13, 14 e
IS do corrente mis e será processada perante as Mesas Coletoras
designadas, as quais funcionarão nos seguintes locais,' dias e horários:

MESA COLETORA N.° I — SEDE DO SINDICATO
Local: Av. Rio Branco, 117 - 3.° andar • Sala 319

Dias da funclc-namcnto: dias 13, 14 e IS.
Horário: das 8 ás 17 horas.

MESA COLETORA N.» II — ITINERANTE jg,
Percorrerá os seguintes locais: Tabuleiro da Baiana, "Jornal do

Brasil" (Av. Rio Branco, 114) e jornal Correio da Manhã (Av. Go-
mes Freire. 471).

Dias dc funcionamento: dias 11 e 15,
Horário: das 2 às 8 horas da manhã. -

MESA COLETORA N.» III ITINERANTE
Percorrerá os seguintes locais: Edifício Pedro II (Estrada dc Ferro

Central do Brasil), Jornal "O Globo" (Rua Santana esquina de Rua
Irlncu Marinho) c "Diário de Noticias" (Rua da Constituição, 11).

Dias de funcionamento: dias 14 e 15.
Horário: das 2 às 8 horas da manhã. ,'3ó poderio votar os associados contando mais de seis (6) meses

ininterruptos de inscrição no quadro social e. mais de dois (2) anos
de exercício efetivo da atividade (salvo os que se encontrarem nascondições previstas no artigo 540 \ 2.° da Consolidação das Leis doTrabalho), maiores de 18 anos, sabendo ler e escrever, que até dez
(10) dias antes do pleito preencherem os requisitos estatutários para• exercido do voto.

Os associados deverão comparecer durante o horário de funciona-
mento daa Mesas Coletoras, munidos do recibo de quitação da men-
¦alldade sindical ou declaração do Sindicato para supri-la, bem assim,
para prova de sua identidade, com um dos seguintes documentos:
carteira de identidade, carteira profissional, caderneta militar, car-telra de instituição de previdência social ou carteira sindical.O associado poderá obter informes na Secretaria da entidadesobre o local em que deverá votar, sendo facultativo examinar aslistas de votantes.

O "quorum" necessário à validade do pleito em primeira convo-cação a de 3!M (trezentos e noventa e quatro).Rio de Janeiro, ó de maio de 1957.
ELIAS DE JORA

Presidente
87793

TEATRO
R O N D A

(Conclusão da 15.» página)
nho Jardel, em mudança de cartaz,
pois a revista "TV para crer" de
Nestor de Holanda e Sérgio Porto,
continua atraindo público, tanto nas
habituais sessSes noturnas, como
nas vesperais de sábados a domln-
gos. Mas, Geysa Boscoll continua
trabalhando com Max Nunes e J.
Mala, bem como com o maestro Ge-
raldo Mendonça, no novo espetáculo
que ali será apresentado1 quando
permitir o êxito da atual peça. Essa
nova revista que está aendo escrita
pela trinca e musicada por um ele-
mento novo no "métier" teatral,
terá um titulo curlosisslmo para de-
flnlr o confronto de duas 'épocas
(tema da nova revista): "Vovó de
bonde de burro não pega avião a
Jato"...

Justificam os autores que não so
mente ds comedlografos podem «e
dar ao luxo de escolher "titulos
quilométricos",,, então, começaram
a fazer "charge" logo no titulo.,. '

— A próxima . visita de Mareei
Marccau e sua Companhia está' agi'
tando os meios culturais. O Jovem
mímico francês desfruta de largo
prestigio, em nosso pais como em
todo o mundo dada a tarefa artiS'
tica a que dedicou todo o aeu entU'
slasmo e talento: a ressurreição da
pantomlma. Aluno do grande Etlen-
ne Decroux/' Marceau representa ma
atualidade o mais alto expoente da"arte muda", na França e, quiçá, em
todo o mundo. Pela primeira vez,
trará a sua Companhia ao nosso pais
(Rio de Janeiro e São Paulo), dando
inicio a uma excursão pelas Amcri-
cas, fadada, naturalmente, a gran
de êxito. No Rio, a Companhia de-
verá estrelar no dia 13 de Junho,
permanecendo no Teatro Municipal
apenas sela dias.«

PRÓXIMA ESTRÉIA —
"MULHER DE VERDA-

DE" NO FOLLIES
O Follics reabre sexta-feira pró

xlma, dia 10s com a revista de Ma,
rio Melra Guimarães e Virgínia La-
ne, "Mulher de Verdade". Virgínia
reuniu um novo elenco para a sua
segunda produção, onde se destacam
os nomes de Finlnho, Hélio Colonna,
Manula e Rudy Copa , e das vede-
tes, Iracema Vitória, Tamaric, Hele.
na Martins • Ajara. Os figurinos são
de Aelson, a coreografia de James
Wilson e a cenografia de J. A. Mel-
ra Guimarães. A estreia de sexta-
feira será para o público. A critica
será convidada para a sessão espe-
ciai de segunda-feira próxima, jun-
tamente com toda a classe teatral.

ESPETÁCULO DE
CELESTINO Sn,VEIRA

NO REPÚBLICA
Desde abril de 19S1, vem Celestino'

Silveira mantendo no "broadeasting"
carioca — agora na Rádio Tamóio —
o seu programa especializado em as
suntos portugueses, "Revista de Por
tugal", agora desdobrado também na
Televisão Tupi, com a creação, este
ano. de "Portugal em TV". Mas des>
de 1933 — há vinte e quatro anos —
Celestino mantém uma situação de
prestigio no rádio brasileiro, com um
doa mais antigos programas rxisten-
U?. 9 veicratto Cinc-núriio JornCiT"

Reunindo as duas datas nalallclas
e para comemorá-las teremos no dia
13, no Teatro República, um espeta-
culo que não se repetirá, com a par
tlcipação de algumas das mais ilus<
três figuras do teatro, do rádio i
da televisão.

Ivon Curi, J. Silvestre (O céu é o
limite), Mirlta Casimiro, Maria Sam
paio, Helen de í Lima, Lidia Matos,
Urbano Lóes, 'Ester de Abreu, Oli-
vinha Carvalho, Joaquim Pimentel,
Rodolfo Mayer, Lourdes Mayer, Jair
Alves, Slvuca, Angela Maria, Paulo
Roberto, Carlos Galhardo, Hamilton
Ferreira, Altamiro Carrilho, Conjun
to Farroupilha e. Heloísa Helena.

Um número Inteiro do "show" de
Carlos Machado "O Rio de Janeiro
a Janeiro", ora no cartaz do Nigth
and Day, também será apresentado,
além do clássico desfile dos gruposfolclóricos da Casa do Porto e da
Casa dos Povelros.

Os Ingressos para essa grande fes
ta podem ainda ser encontrados na
ctea. Américo Ayrcs, rua Carolina
Meyer, 22 e 24; na redação da "Voz
de Portugal", e, a partir do dia 6
no Teatro República.

O que parece fora de dúvida, t queo regime interpartldárlo, vlgorante
até agora no Legislativo, corra o
risco de »er desfeito. A»p.
CONTRARIO A CASSAÇÃO DO

MANDATO DE LACERDA

FLORIANôrOLIS. 7 — Em entra-
vista, concedida á imprensa, o depu-
tado Ruy Hulse, recentemente eleito
presidente da Asiembléla Legislativa
de Santa Catarina, manifestou-se con-
trárlo á cassação do mandato do
deputado Carlos Lacerda, dizendo:

Sou radicalmente contrário á cai-
sação do mandato, não só do depu-
tado Carlos Lacerda, mas também de
qualquer outro parlamentar. Confio
em que a maioria da Câmara Fe-
deral medite, não consumando ato
altamente lesivo aos dispositivos com-
tltuclonals e profundamente prejudl-
dal ao desenvolvimento do regime
democrático. O artigo 44 de nossa
Carta Magna deve ser integralmente
respeitado". Asp,

EM SAO PAULO

SAO PAULO» 6 — Deve resolver-
se de hoje para amanhã a crise po-
litlca eclodida na Assembléia Le-
glslativa, com repercussão direta e
imediata no Secretariado estadual.
que teve sua origem na rejeição,
pela maioria situacionista, da indi-
cação do sr. Clóvis Garcia para a
presidência do Instituto, de Previ-
dêncla do Estado, c como conse-
qüência, a renúncia do professor
Queiroz Filho ao cargo de secretário
da Justiça. Ainda que o governador
Jânio Quadros tenha recusado o pe-
dido de' renúncia formulado pelo
prof, Queiroz Filho e mesmo admt-
tlndo os democratas-crlstãos " que o
chefe do Executivo não tivesse res-
ponsabllidade alguma, pessoal e dl-
reta, na rejeição do nome indicado
pelo partido para a presidência , do
I.P.E.S.P., o Diretório Regional do
PDC deverá reunir-se para resolver
definitivamente o assunto.

Procurando contornar a situação
política criada com o mencionado in-
cidente polltlco-parlamentar, o gover-
nador Jânio Quadros reuniu hoje,
num almoço, no Palácio dos Cam-
pos Ellseps, altos próceres do PTN
e de outros partidos. Segundo apura-
mos, o chefe do Executivo paulista
procura uma fórmula capaz de con-
solidar a coalisão de partidos que
apoiam sua administração, de ma-
neira que ela possa atuar também
no âmbito parlamentar, sem choques
nem mal entendidos entre cs antigos
componentes da Frente Parlamentar
Situacionista e a bancada democrata-
cristã, que Insiste em manter uma
linha de Independência no Palácio
9 de Julho, não obstante participar
diretamente da responsabilidade da
administração pública do Estado,

Para conseguir harmonizar as vá-
rias tendências políticas das dlferen-
tes bancadas com representação no
Palácio 9 de Julho, o governador
do Estado, estaria estudando um
melo de afastar da liderança da
Frente Parlamentar Situacionista o
deputado Araripe Serpa. Para isso,
teria instado com o sr. Araripe Ser
pa para que abrevie sua viagem aos
Estados Unidos, já que esse repre-
sentante possui o convite de uma
de nossos empresas de aviação para
conhecer suas linhas de aeronavega-
ção comercial para o exterior. Ten'
do o próprio sr. Araripe Serpa con'
fessado sua incapacidade de influir
no ânimo de seus pares, na votação
da mensagem governamental que In
dicava o nome do sr. Clóvis Garcia
para presidente do I.P.E,S.P., e a
posterior rejeição.do vota- governa-
mental aposto á lei que cria a Fa-
culdade de Filosofia de São José do
Rio Preto, numa demonstração evi-
dente de que a maioria parlamentar
está agindo desorientada, incontro-
lada e indisciplinadamente, o gover-
nador Jânio Quadros estaria disposto
a procurar um novo lider, de maior
sensibilidade política, de mais ca-
pacldade de persuasão e, principal-
mente, de mais habilidade na cap-
tação e orientação das várias cor-
rentes de opinião que ae unem,
mas não se confundem e multo me-
nos se amalgamam no grupo ma-
Joritário. ';

Entretanto, existe um Impasse de
difícil remoção, a atrapalhar a es-
colha de um deputado que subs-
titua o ar, Araripe Serpa como lider
da maioria. Fala-se no deputado
Narciso Pieroni, aliás com algumt
insistência. Contudo, -segundo pude-
mos apurar em conversações com
elementos de projeção na Assem-
bléia Legislativa, principalmente en-
tre os udenistas, o deputado do PSD
não contaria com o apoio unânime
das bancadas que integram a Frente
Parlamentar Situacionista. Talvez te-
nha sido esse o ponto principal das
conversaçóes de hoje, no almoço do
chefe do Executivo com próceres po-
litlcos. M.

Congresso Nacional...
(ConclUlio da última página)

ampliadas, no atendimento a Inte-
rêisca ainda não contemplados em
lei. Desejara o Kxecutlv-i, em sua
proposta Inicial, "coneiderar a so-
iução dos problemas administrativos e
financeiros, implícitos na organização
da nova empresa, como Imperativo
técnico da mesma.

Concluindo, o sr. Juscelino Kublts-
chek pediu o apoio do Congresso ao
veto, como colaboração 'patriótica,
"qual fosse a de reduzir as alnnnnn
te» proporções da despesa que a
União teria fatalmente de custear
limitando-se apenas ás contlngênclaa
Impostas pelo direito adquirido".

Manifestaram-se contra o veto, os
srs. Aurélio Viana, Benjamln Farah,
Carlos Laceroa, Joio Machado, Adi-
Uo Viana, Ponclano doa Santos, Elias,
Adaime, Croacy de Oliveira, Getúllo
Moura, Arruda Câmara, Osvaldo Lima
Filho, Nestor Duarte, Adnhll Barreto,
último de Carvnjho, Fernando Fcr-
rari, Armando Lages, Celso Peçanha,
Coelho de Souza e Flladelfo Garcia.
A única voz em defesa do veto foi
a do sr. Felix Valols.

Foi o seguinte o resultado do veto:
1). artigo 14 e sau parágrafo: man-

tido por 165 contra 118 votos, tendo
havido 2o em branco;

2) artigo 15 c seus parágrafos:
mantido por 181 contra 128 votos,
tendo havido 13 cm branco;

3) artigo lBe seu parágrafo: man-
tido por 152 contra 128 votos, tendo
havido 13 em branco:

4) artigo 17 « seu parágrafo: man-
tido por 164 contra 129 votos, tendo
havido 10 em branco.

QUESTÃO FECHADA

O presidente da República convocou
ontem ao Catcte os lideres dos par-
tidos que apoiam o governo no Con-
gresso. AU, usando argumentos que
lhe forneceu o ministro da Viação,
encareceu-lhes a necessidade da apro-
vação do veto referente â lei que
criou a Rede Ferroviária Brasileira
e ontem Julgado pelo Congresso.

COMPAREÇAM A DELEGACIA REGIONAL
DO IMPOSTO DE RENDA

LICENCIADO CARVALHO PINTO

S. PAULO, 7. Foi assinado decre-
to. pelo governador do Estado, conce-
dendo licença por 60 dias ao prof.
Carvalho. Pinto, secretário da Fazen-
da. Durante o Impedimento do tltu-
lar, assumirá o cargo o sr. Sebastião
Meireles Teixeira, diretor-geral da
Fazenda, A. N.

ELEIÇÕES PARA PREFEITO

BELÉM, 6. O eleitorado desta Ca-
pitai será convocado ás urnas em se.
tembro próximo a fim de eleger o
sucessor do sr. Celso Malcher, na'
prefeitura municipal desta Capital.
Os partidos políticos já iniciaram as
atividades, visando a realização desse
pleito. A propósito, o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, desenv
bargador Souza Mota, informou que
serão válidos os titulos eleitorais an-
tigos, dada a exlguidade do tempo
para substitui-los. A. N.

DIAS E A COINCIDÊNCIA
DOS MANDATOS

BELO HORIZONTE, 7. O governa-
dor Bias Fortes retornou do Rio de
Janeiro. Durante sua permanência na
Capital da República, o atual ocupan-
te do Palácio da Liberdade comple-
tou entendimentos sobre o empréstl-
mo mineiro dos quatro bilhões, quan-
to â remessa das quotas mensais.
Mas o assunto dominante nas rodas
políticas da Capital do pais foi'real-
mente o da coincidência dos man-
datos, pois o governador Blas Fortes
passou a considerar a fórmula Capa-
nema como uma contribuição de Mi-
nas â reforma da Constituição.

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO
DOS REBANHOS NACIONAIS
Num total de 181.637 doses,

vacinas diversas íoram enviadas,
de 1.° a 15 do corrente, pela Di-
visão de Defesa Sanitária Animal,
do Ministério da Agricultura, às
diversas Inspetorias Regionais,
tendo em vista a campanha de
imunização dos rebanhos existen-
tes em todo o território nacional.
Essas remessas de imunizantes
íoram constituídas, segundo dados
fornecidos pela direção daquele
órgão do. D.N.P.A., de 77.760
doses de vacina anti-aftosa; ....
2.777 de vacina anti-rábica; 8180
doses do produto contra o car-
búnculo-hemático; 54.900 contra
o epitelioma contagioso; 7.160
encéfalo-mielite-eqüina; 1 tf. 000
contra a espirilose das aves; 500
contra a brucelose e, finalmente,
20.360 doses contra a peste-suína.

Foram, ainda, distribuídos 200
cm3 de antfgeno para a brucelo-
se e igual quantidade de antígeno
para pulorose.v

No setor de licenças a labora-
tórios, aquela Divisão revalidou
autorização para funcionamento,
n período de 4 a 22 do corrente,
dos seguintes estabelecimentos:
para o exercício passado, Labo-
ratório Prado, em Curitiba, no
Estado do Paraná; Laboratório
Veterinário Fiel, nesta Capital.
Para o corrente exercício, Labo-
ratório de Schillin-Hillier S. A.
Industrial e Comercial, no Ri»;
Laboratório Prado, em Curitiba;
Laboratórios Andrômaco, S. A.,
em São Paulo; Farmiatra do Bra-
sil S. A., também em São Paulo
e Instituto Pinheiros, igualmente
da capital bandeirante.

Foi registrado o produto nacio-
nal de uso veterinário "Sal Mi-
neral Pecuarista", de fabricação
e propriedade da Sociedade Co-
mercial Pecuarista D'Oeste, Ltda.,
tendo sido revalidada, por mais

da do preparado "Zoogenitol M". raça. por ocasião do assassinio do

' TRIGO ARGENTINO PARA
0 BRASIL

BUENOS AIRES, 7 — A Argentina
enviará no recorrer deste ano ...,
1.200.000 toneladas de trigo para o
Brasil, segundo se soube hoje 

' 
em

fontes ligadas ao Ministério do Co-
mércio t Indústria. '

Tal decisão foi tomada durante as
negociações comerciais realizadas no
Rio de Janeiro pelo presidente da
Junta Nacional da Cereais, sr. Raul
Brunlnl, que regressou ontem a Bue-
nos Aires.

Também *• soube qua as negocia-
c&es entre u"a missão argentina • as
autoridades brasileiras, que se reali-
sam no Rio de Janeiro para um novo
acordo comercial e de pagamentos
"está praticamente terminada • o co-
municado final será dado a conhecer
dentro de poucos dias". U.P.

A Delegacia Regional do Im-
posto de Renda no Distrito Fe-
dcral, solicita o comparccimcnto
na sala 207 do Edifício do Minis-
tório da Fazenda, dos contribuln-
tes abaixo mencionados a fim de
saldarem seus débitos. (Edital
n.° 22).

Alberto Alves da Rocha, Al-
berto Domingos de Oliveira, Al-
bino Cirilo de Oliveira, Alcides
Soares de Noronha, Alexandre
Marques de Rezende, Álvaro Do-
nelas Pereira, Álvaro Olivcro,
Alzira Pereira da Rocha, Améri-
co de Almeida Rodrigues, Amé-
rico Luiz da Rocha, Antenor José
de Pinho, Antônio Bouzan Par-
reira, Antônio Gomes dos Reis,
Antônio Raymundo Pires, Archi-
medes Prevot de Oliveira, Archi-
vai E. Cavalcanti Pessoa, Arman-
do da Costa Ribeiro, Arthur Soa-
res Pereira, Ary Leal de Olivei-
ra, Áurea da Costa Oliveira, Bal-
thazar Firmo de Oliveira, Brenno
da Silva Pessoa, Cícero Pinto de
Oliveira, Darcy Carneiro de Oli
veira, Domingos Carlos de Paes,
Edgardo de Castro Nunes, Edith
de Oliveira, Eider Gomes Ribei-
ro, Elio Miguel Pereira, Elisa
Ferreira de Oliveira, Elódia de
Araújo Rego, Emilia Margarida
Rodrigues, Emygdio Pinto, Feli-
cio de Paulo, Fernando Walter de
Carvalho Pina, Porfírio da Silva
Pinto, Francisco Dias Pereira,
Francisco Fernandes Peixoto, Gil-
son Bueno da Rocha, Gregório
Orino, Guilherme de Freitas Pen-
teado, Gumercindo Cezar Pimen-
tel, Haroldo de Jesus Ribeiro,
Helena Faiguel Rabstein, Her
culano Gabriel Penna, Humberto
Moreira Peixoto, Jacy Cavalcan
te Pinheiro, Jayme Caetano de
Oliveira, Jesus Lamentino Paz,
João E. Carvalho^ de Oliveira,
João Jesus Cattamini de Oliveira,
Joaquim do Nascimento Rocha,
Joel da Silva Pinheiro, Jorge de
©liveira Jorge Rodrigues Ribei-
ro, José Ambrózio de Oliveira,
José Antônio de Melo Portela,
José Carlos Moreira Pinto, José
Francisco Penetra, José de Oli-
veira, José Olívio. José Osmar
Raulino, José Porfírio de Olivei
ra, José Reynaldo dé Oliveira,
Leda Soares Perrin; Leonor Vaz
Nunes, Lourival Pinto Rezende,
Manoel Ribeiro, Marcos de Jesus
Pereira Porto, Maria Emilia Coe
lho de Carvalho Furtado Rocha,
Maria de Lourdes Costa Rego,
Maria da" Penha Pereira Leite
Presta, Mariaugusta Ramos. Má'
rio Ferreira Pinheiro, Moyses Al
ves de Oliveira, Nair Macedo da
Rocha, Nair Soares Pinheiro, Nór
dio Importadora Exportadora S.
A., O. Araújo & Filho Ltda., Oc-
tacíüo Alves Pereira, Oscar Oe
taviano de Oliveira, Oswaldo
Reig, Paulino Marinho Pires,
Paulo Bayardo Rodrigues Perei
ra, Paulo Hastings Barbosa de
Oliveira, Paulo Pires Pinheiro,

Paulo dc Queiroz Orslnl, Paulo
Roberto Martins Ribeiro, Paulo
Vieira de Tender Belmont Oli-
veira, Pereira Ribeiro & Moita,
Pereira & TcixeirajPlácldo Olim-
pio de Oliveira, R. B. Martins,
Romis Rahal, Sezefredo Garcia
dc Rezende, Sylvlo de Miranda
Ribeiro, Waldemnr Pereira Ra-
bello, Wellington Reis, Wilson
Reis e Yvone Cunha Penaíorte.

ESCAPA AO PAGAMENTO
DE PATENTE DE REGISTRO

Firma estabelecida nesta Capital,
com oficina do prótese dentária, con»
sulta se está sujeita ao pagamento
de "Patente de Registro".

A respeito, declara a Recebedorla
do Distrito Federal que, pelo qua
consta do processo, a consulente pos»sul uma oficina dc prótese dentária,
onde confecciona, com matéria-prima
adquirida de terceiros, produtos des-
tinados a cirurgiões dentistas.

Assim, — acrescenta a Recebedorla
— escapa o comércio da consulente
(prótese dentária) ao pagamento da
Patente de Registro, bem assim do
imposto de consumo, por Isso que a
alínea X, da Tabela A, da Consoll-
daçfies das Leis do Imposto de Consu-
mo, isenta de tais tributos "as obras
e objetos compreendidos no inciso 1,
quando os metais também sido em-
pregados exclusivamente por necessi»
dade técnica ou cientifica".

Dessa decisão, recorreu a Recebedo.
ria, ex-otflclo, para a Diretoria das
Rendas Internas.

COOPERATIVISMO NA ECONOMIA
TRINCOU

A ar regi men taça o no Rio Grande do Sul
O Ministério da Agricultura

vem atribuindo; especial relevo
aos trabalhos tendentes a orga-
nizar, cooperativamente, a ecdho-
mia tritícola nacional. . •*>

Ainda recentemente, o ministro
da Agricultura deslocou-se para
o Rio Grande do Sul, onde pre-
sidiu a Inúmeras reuniões entre
autoridades locais e produtores de
trigo, tendo assumido, pessoal-
mente, o comando da campanha
de redenção daquela importante
cultura. Falando à reportagem
a respeito, o sr. José Smith Braz,
diretor do Serviço de Economia
Rural e também participante das
aludidas reuniões, declarou que

SAIDA DE MAR PARA
À BOLÍVIA

Em funcionamento, dentro
de dois meses

LA PAZ, 7 -i "Dentro de dois
meses a Bolívia poderá utilizar
sua "saída para o mar", declarou
o presidente da recentemente
fundada companhia de navega
ção dos rios bolivianos, denomi
nada 'fLoíde Fluvial Boliviano
S/A".

Em declaração ao jornal "La
Nacion", o sr. Roca Pereira dis.
se que1 chegarão a Puerto Suarez,
em frente a Corumbá no Brasil,
sobre o Rio Paraguai, navios pro.
cedentes da Holanda. A compa-
nhia realizará o tráfego pelo
mencionado Rio Paraguai, num
percurso de. 1.400 quilômetros,
entre Puerto Suarez e Formoza
na Argentina.

A mencionada rota permitirá
A 

"fórmüüT 
CaUpaan™U1!ue tem «g» «n portai Intermediários,

como objetivo principal a coindden
cia de mandatos, é a seguinte: em
1968, o povo elegerá representantes
por seis anos a fim de que o períododesses eleitos termine em 1964. Nessa
época, extingulr-se-ão, também, os
mandatos do presidente da República,
governadores e prefeitos eleitos em
1960. Como se vé, os mandatos de
primeiro magistrado e dos demais re-
presentantes do povo passarão a ser
de quatro anos, a partir de 1960.

O governador do Estado manteve
entendimentos a respeito com diver-
sos lideres partidários e a eua im-
pressão e a da que a fórmula pode-rá ser aviada, terminando com as
elelçSes no meio dos períodos, o quetem dificultado a tarefa administrati-
va e acarretando ônus desnecessários
á União. O sistema da cédula única
por outro lado, facilitará as eleições
gerais, evitando que o votante se
veja em dificuldades com o elevado
número de cédulas no envelope no
ato do pleito. M.
PRESO ÜM DOS IMPLICADOS NO

CRIME DE ARAPIRACA

MACEIÓ, 7 — O comandante da po-
lida, falando sobre o caso^ia prisãodo aspirante Benedito Vasconcelos,
que era delegado de polida de Arapi-

como Concepcion e Assunção, no
Paraguai, Porto Murtinho e Co-
rumbá, no Brasil além de outros.

O diretor do Loide Fluvial ter-
minou acentuando a vantagem
especial que constitui a estrada
de ferro entre Corumbá e Santa
Cruz, que passa por Puerto Sua-
rez, e encurta de três dias a via-
gem que antes se fazia em 100,
a partir de Santa Cruz. (FP)

foram coroadas de pleno êxito
as primeiras providências, deter
minadas pelo ministro, sobre o
assunto.

Na capital gaúcha, informou
aquele técnico, houve um perfei-to entrosamento entre os dlferen-
tes órgãos responsáveis pela poli-
tica do trigo no pais, observan-
do-se nas sucessivas reuniões um
clima de interesse na solução dos
problemas que afligem as lavou-
ras do trigo nacional. Naquelas
oportunidades, salientou o sr.
Smith Braz, foram muito debati-
dos todos os aspectos do Plano

Cara 
Organização da Economia

riticola em bases cooperativistas,
bem como fixadas as normas para
a imediata execução dos traba-
lhos preliminares. >

NA ZONA TRITÍCOLA r
Reportou-se em seguida o dire-

tor do S.E.R.' às excursões que
realizou pela zona tritícola gaú-
cha. juntamente jtíom o econo-
mista Genaro Krebs, da Seção de
Assistência ao Cooperativismo
do Estado, percorrendo cerca de
três mil e quinhentos quilôme-
tros em visita aos municípios de
Encruzilhada, Rio Pardo, Ca-
choeira do Sul, Bagé, São Ga-
briel, Santa Maria, Uruguaiana,
São Borjas, Santo Ângelo, Pai
meira das Missões, Casso Fun
do, Erechim, Vacaria' e Pelotas.
Nesses municípios íoram efetua
das diversas reuniões com caráter
regional e das quais participaram
os respectivos prefeitos e delega
ções de triticultores, representan
tes de cooperativas, bem como
demais elementos interessados no
assunto. Dessas reuniões resultou
a constitutiçáo de comissões locais
com o objetivo de* arregimentar
os triticultores para a sua forma
çfio na prática cooperatlvista, eta
pa inicial para a futura concre
tização do Plano que tem por ob
ietivo a Organização da Economia
Tritícola em taases cooperativistas
e que será objeto, pròximamente,
de um decreto presidencial, se
gundo está programado.

NO SENADO DOS EUA -
UMA ESPERANÇA E UM DESAFIO

WASHINGTON — No Senado
dos EE. UU„ o senador Alexan-
der Wiley, membro da Comissão
das Relações Exteriores *fêz 

re-
gistrar nos Anais' do Senado a
repercussão obtida entre os es-
tadistas orientais pela assemblé-
ia Asiática do Rearmamento
Moral, realizada recentemente
em Baguio, nas Filipinas. O viça
presidente Richard Nixon presi-dia a sessão.

Ao- apresentar um relatório
detalhado da Assembléia de Bo-
guio, já noticiado neste jornal, o
senador Wiley disse: "sr. Presi-
dente, acaba de realizar-se nai
Filipinas uma Assembléia Asláti-
ca do Rearmamento Moral, assis-
tida por proeminentes lideres re»
presentantes de 27 nações.^O fa-
lecido presidente Ramon Mag-
saysay havia pedido que esta as-
sembléia se realizasse em seu
país, tendo sido assistida por seu
sucessor, presidente Garcia e
membros do seu gabinete.

Nós, em Washington, deveria»
mos ser bastante sábios para to-
mar nota do que se disse e do
què se fêz nessa reunião. A eli-
minação do rancor entre as raças
e nações; a. demonstração do po-der moral e espiritual dos ho-
niens que podem decidir a orien-
tação política; a inferência dos
EUA nessa nova compreensão
entre as nações, livres todos estes
assuntos são da mais alta signi-
ficação.

A liberdade tem a sua ideolo-
gia. Os padrões morais absolu-
tos lhe dão a firmeza; o espírito
de Deus lhe dá a vida.

Se nós, os americanos, viver-
mos essa ideologia, encontrare-
mos uma repercussão favorável
na Ásia — coisa que o dinheiro
não pode comprar. Isto poderia
dar um novo rumo aos aconte-
cimentos. A aceitação destas rea-
lidades na Assembléia de Ba-
guio é uma fonte de esperança
para todos nós e um desafio
para que examinemos a nossa
política e as nossas ações à luz
dessas verdades".

deputado Marques da Silva, afirmou
que aquele militar, sendo da reser-
va remunerada, não estava vinculado
a qualquer motivo, porque o coman-
dante desconhecia o seu paradeiro,
mas afirmou que tomara providen-
cias para sua captura, em face do
mandado de prisão preventiva decre-
tada pelo Juiz de Arapiraca.

Na mesma ocasião, declarou o co-
mandante que no dia primeiro do
corrente aquele militar se apresentou
voluntariamente ao quartel, estando
prCso na sede do Estado-Malor, n dis-
posição da Justiça.

O militar está implicado no crime
qua motivou a morte do deputado
Marques da Silva. admiUndo-se quehaja participado dc toda a trama.
Asp.
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ENSINO
Na Faculdade de Direito da U.D.F.:

Início do Curso de Direito Tributário - Pro-
ferirá a Aula Inaugural o professor

Aliomar Baleeiro
Terá início, no próximo dia 17,

is 18 horns, na Faculdade dc Di-
reito da Universidade do Distrito
Federal, o Curso de Direito Tri-
butário, sóbre o qual se pronun-
ciou, recentemente, o Conselho
Universitário.

.. HORÁRIO

O referido curso estará a cargo
dos professores Aliomar Baleeiro
e Amilcar de Araújo FalcSo e
obedecerá ao seguinte horário:
segundas e sextas-feiras, das 18
ès 19 horas.

' 
AULA INAUGURAL

A aula inaugural será proferida
pelo prof. Aliomar Baleeiro, ca-
tedrático de Ciência das Finanças.

. MATRÍCULAS

Poderão matricular-se neste
curso, não só os colegas da Facul-
dade.de Direito da U.D.F., como
os .bacharéis por ela diplomados
e estudantes de outras Facul-
dades.

CONFERÊNCIAS

A duração do Curso será de
um ano, sendo que, além das au-
las ministradas pelo prof. Amil-
car Falcão, os matriculados ou-
virão conferências proferidas por
homes ilustres do Direito Tribu-
tário, tais como: prof. Rubens

Gomes de Souza, Teotônio Mon-
teiro de Barros Filho e outros íl-
nanclstas.

O curso é grátis, havendo con-
tudo, unia taxa de matricula, a
que o aluno é obrigado (150 cru-
zeiros).

CERTIFICADOS

Aos concluintes do curso serão
conferidos certificados de ire-
qüência e aproveitamento.

O primeiro será concedido

àqueles que obtiverem um. mit
nimo de freqüência a ser esta-
belecido no Regulamento.- O se-
gúndo será concedido àqueles que
se submeterem às provas de, apro-
veitamento obtendo nelas üm
grau mínimo estatuído pelo Re-
gulamento.

Os' interessados poderão obter
outros informes com a aluna Lu-
cia Portugal, na decretaria do
C. A. Luiz Carpenter, das 19 às
22 horas.

Pelos alunos do Ginásio Machado de Assis:

Interpretação de "Gloriosa
Jornada"

Alunos do Ginásio Machado de
Assis pertencente à rede de edu-
candarios da Campanha Nacional
de Educandários Gratuitos, -de
Realengo, estão encenando várias
peças teatrais para as populações
suburbanas da Central do Brasil.
No dia 18 do corrente, às 20 hq-
ras, o povo de Magalhães Bastos
terá oportunidade de assistir, no
Grêmio São Pedro, ao trabalho
do Grupo Teatral Eurico de Ma>
tos, que levará à cena a peça em

Associação dos Ex-Alunos do Colégio
Militar ? ;

Almoço de confraternização
sário de fundação

Está marcado para o próximo
dia 19 do corrente, domingo, o
tradicional, almoço de cohírater-
nização que a Associação dos Ex-
Alunos do Colégio Militar pro-
porciona aos seus sócios e ex-a^u-
nos não sócios, anualmente. O
ágape será servido às 13 horas,
no "rancho" do colégio.

Oportunamente será divulgado
o programa organizado pela' As-
sociação, para realização dessa
expressiva festividade. . .

Nas festividades comemoratí-
vas à data de 6 de maio e ontem
realizadas no Colégio Militar, a

NOTICIÁRIO

Associação dos Ex-Alunos tomou
parte peio comparecimento do
almte. Atila Ache, drs. José Ma-
riano de Campos e Augusto Pa-
ranhos Fontenele, brig0. Raul Lu-
na, srs, Waldyr Almeida, Roberto
Costa Lima, Ernani Corrêa e Isal-
tino Espíndola, membro» da di-
retoria, e pelos conselheiros Ca-
milo Paraguassú, WaUér César,
Paulo Cerqueira, do Conselho De-
liberativo, como ainda de muitos
associados. Todos. tomaram. par-
te no desfile dos alunos e ex<
alunos.

O Grupo de Estudos Cinematográficos"da 
UME e a apresentação do "Expresso

de Xangai"
-:tA 

q Grúp0 de Estudos Cinematográficos da UME apresentará,
• dia 11 próximo, às 20 horas, no Ministério da Educação, o filme de

joscf Von Stemberg — O EXPRESSO DE SHANGHAY, com Mar-
Iene Dietrich. TERRA NOVA (Zuiderzee) renomado documenta-'•'"rio 

holandês de Joris Ivens, será exibido como complemento. Os
Estudantes, mediante a apresentação de suas carteiras estudantis,
terão entrada franca. • .

'ARQUITETURA
.EXAMES DE 2a. ÉPOCA

1.* ANO ¦
•._•>*,¦ i . ,.:.'• . • MATEMÁTICA SUPERIOR — 3a.

época escrita, dia 16-5, às 9 horas.
. Oral, dla 18-5, às 8 horas.

.. 
'.'__> 

ANO .'
¦ MECÂNICA RACIONAL — 2a época

I dia 20-8, prova escrita, dia 22-5, pro-
va da Isostática, dia 27-5, prova oral.
Segunda-feira, 3a., 5a, e sábados, às

8 horas, aulas com o prof. Catedrâtl-
co. .As aulas de exercícios, quartas-' lelras la. turma, sextas-feiras 2a. tur-' ma, aos sábados dependentes. As ali-
Ias de exercícios, serão realizadas no
horário das 7 às 8 horas. Aos sába-
dou continuarão as aulas do prof.

, Thompson pára todos os alunos.
TEORIA DA ARQUITETURA i Exa-

mo oral de 2a. época, será realizado' quarta-feira, dia 8 de maio, às 8 ho-
ras;

; 3." ANO
1 

.RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS.—
Aviso aos alunos. O 3.» e 4." traba
lhos práticos serão atribuídos aos alu

I nos a partir do dia 6-5, para a devo
lução até o dia 27-5. O 5.° e o 6.0 tra-
balhos serfio atribuídos a partir do dla
27-5. para a devolução até o dla cia

.la,"prova parcial da cadeira.
TÉCNICA DA. CONSTRUÇAO-TO-

FlOGRAFIAi Exame oral,, quarta-fel
rn, dla 8, às 8 horas. •

' ''<• 
ANO ',"'¦.

LEG1SLAÇAO-ECONÔMICA POT.t
TICA — Dia 14-5, exame escrito. Dia
15-5, exame oral, As 8, ríbías.

CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS
ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES

DE TURMA

O presldente do D.A., usando das
atribuições que lhe conferem os Es-
tatutos em seus parágrafos 17 e 18,
convoca as eleições para o cargo de
membro do Conselho de Representan-
tes. dCste D.A., para o próximo dia
9, quinta-feira, obedecendo ao se-
gulnte horário:

Pela manhã, no período das 9,30 às
10 hpra3, para 1.°, 2." e 3.° anos, nas
respectivas salas.

A noite, no período das 19,30 às
20 horas, para o 1.°, 2.» e 4.° anos,
nas respectivas salas.

DEPARTAMENTO DE APOSTILAS
— Avisamos aos colegas que Já 'se
acham prontas as seguintes apostilas:
para o lfi. ano, Ui capitylo de Cál-
culo de Probabilidades, para o 2.»
anò, TH capitulo de Probabilidades
Estatísticas e para o 3.° aho, IV e V
capítulos de Estatísticas Demográfi-
cas. -

CARTEIRAS — Acham-se no D.A.,
as novas'carteiras de identidade dos
colegas que já forneceram as fotos.
E os quc ainda náo forneceram as
•fotografias que as façam com brevi-
dade.

FILOSOFIA DA U. D. F.
D. A. LA-FAYETTE CORTES

REUNIÃO DO DIRETÓRIO — Será
realizada hoje, às 20 horas, no DALC
uma reunião do Conselho Adminis-
trativo do DALC.

CONFERÊNCIA — Amanhã, quin-
ta-feira, às 17,30 horas, Berá realiza-
da uma conferência, pelo- professor
Raul Machado, do Instituto de Óleos.
Nesta mesma ocasião, será feita en-
trega dos Certificados, aos alunos que

concluíram o Clirso de Botânica dos
Espermáfltos, mantido * pelo DALC,
em colaboração com o CEHN, «ob a
regência do prof. Luiz Emlgdlo de
Mello Filho.' -' •'

REVISTA "ESCADA» — Está à.vçn-
da mals um número desta revista,
ao preço de Cr$ '8,00. A revista "Es*
cada" representa, você. e sua Faculda-
de, caro colega; você poderá coUbo-
rar, nfio' apenas comprando, mas tam
bém escrevendo sôbre assuntos^ de
real Interesse, para todos nós, pois que"Escada" é a nossa revista. "' -

CAMPANHA DO REFLORESTA-
MENTO — Colega: ajude-nos na in»*
plantação de uma idéia sadia com
respeito ao reflorestamento, arma
principal com que contamos para o
futuro. Em conversas ou debates, em
casa, na rua ou na cátedra, procure
garantir um futurb melhor para cs
seus e para os nossoS filhos. Tudo
pela encampaçflo!

A DIREÇÃO DA ,

LIVRARIA SÃO JOSÉ
saúda cordialmente os fundadores, diretores, redatores,

colaboradores e auxiliares do"PARA TODOS"
pela vitoriosa entrada dessa apreciada publicação no segundo

aniversário de sua brilhante e fecunda existência.
64519

MEDICINA
ATIVIDADES ESCOLARES

2.» ANOi t_ MIOROBIOLÒgIA.
HORÁRIO DAS AULAS DE DE

MONSTRAÇAO — Quinta-feira, 9 de
maio, às 8 horas, de 141. a 280,' As 9
horas.. Teórica. Sábado, II de mato,
às 8 horas, dé 281 ao fim, ás 9 horas
Teórica. ¦¦.¦¦¦¦ ¦, . ,

5.» ANOr ', A 'A'.
ProVa parcial de Clinica Cirúrgica

do Curso Equiparado, • do dr. José
Hilário, dla 8, às 16 horas.

6.» ÁNOl .¦•¦'..
PEDIATR1A-PUERICULTURA: -

(Ilha do FündSo), inicio do curso,
dia 10, às 9 horas,'sairá um ônibus da
Estrada de Ferro. .

TERAPÊUTlCAr Inicio do curso
(maio e junho), dia 9, As 13 horas,
no serviço da Cadeira.

PUERICULTURA-PEDIATRIAl .
Dr. Rinaldd de Lamare — Exame dia
13, às 9 horts, no Instituto'de'Puéri
cultura (Ilha do Fundfio), sairá um
ônibus da Central do Brasil, às 8,30
horas.

ORTOPEDIA) — Dr. Gastão Veloso,
la. prova parcial, dia 10, fts 9 horas,
no Hospital S. Francisco de' Assis.

SUBCOMISSÃO DE ÁLBUNS — De
acordo com as datas pre-determina-
das, pedimos aos colegas que campa*
reçam, com urgência, ao fotógrafo.
Temos prazo para que todos estejam
fotografados, ' podendo, devido ao
acúmulo faltar também para compe
tlção de chapas, caso necessário.

CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO -
Inicio de distribuição, 3a,-feira, às
12 horas, no restaurante, todas as
turmas.

FLÂMULAS DE CALOURO — En*
contram-se à venda neste Centro Aca
dêmico.

5.» ANO — Eleição para.» Comis-
são de Formatura: convoco, os cole*
gas.do 5.° aho Médico para a eleição
da Comissão de Formatura, que será
levada, a efeito dia 31 de maio. As
chapas concorrentes deverão ser apre*
sentadas até as 16 horas do dia 30
de maio. As) Daniel Barbato — Pres.
do C.A.C.C.

COMISSÃO DO BAILE DO TERMO
METRO — Os colegas do S.° ano es*
tão convocados pára o dla 27 de maio,
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AVIAÇÃO
NOTICIÁRIO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

Transferência, classificação e designações de
oficiais e sargentos da FAB

tns atos: "Gloriosa Jornada",
de autoria de um dos professo-
res do Ginásio Machado de Assis
e sob a dlrecfio da professora II
dete Lima.

São ofe seguintes os alunos que
trabalharão na referida peça e
que compõem o corpo de teatro
daquele educandário da CNE:
Leoni Vanderley da Silva, Age-
nésio Oliveira Santos, Walter
Ambrósio * Marins e Joel Gobès
Wanderley,

comlssSo do Baile do' Termômetro.
Apresentação das chapas ati 33 de
maio, ás 18 horas, no C.A.C.C. As)
Daniel Barbato — Pres.
AVISOi — Inlclaram-se, dla 3, as au-
las do curso sôbre "Temas de Reunia-
tologia", ministrado pelo dr. Caio
Vilela Nunes. Horário: 30,30 horas,
4as.-fclras e «as.-felras, á Rua JoSo
Batista n.° 80.

. BAILE DO CALOURO — A comis-
sSo de Recepção aos novos alunos da
F.N.M. comunica que fará realizar no
próximo dia 12, ás 21 horas, o já tra-
diclonal "Baile do Calouro", no Ti-
jucá Tênis Club: ocasifio em que será
coroada a "Rainha dos Calouros" de
1987. D. Celeste Douguinl. com entre-
(a solene de brindes ofertados pelo"O Globo" e Fábrica Bángu. Convi-
te no Diretório Acadêmico. Preços
dos convites: 1 cavalheiro e 3 damas,
CrS 1S0.OO. Alunos. Cr$ 80.U0. Mesns.
Cr$ 200,00. Os colegas do 1.» e 2.'
anos devem procurar os convites a
que têm direito munidos da carteira
da Faculdade. As) A comissão.

SEMANA DO CALqURO — Dando
prosseguimento à "Semana do Calou,
ro" a Comissão de Trote de 1937, con-
vida a todos os colegas para sensa-
cional jogo de voleibol entre "Ca
louros x Veteranos", tendo como pa-
trono o prof. George Doyle Mayer;
4a.-feira, dia 8 de maio, o deputado
Carlos Lacerda, falará aos colegas sô-
bre o tema "Atualidades Brasileiras",
as) Vicente Herculano da Silva —
Pres. da Comissão.'

CONSELHO DELIBERATIVO ¦—
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. Con.
voco os colegas conselheiros para a
reunião que se realizará no dia 8 de
maio, 5a.-felra, ás 17 horas. Ordem
do dia: Eleição: da Comissão Eleito-
ral- ~ .AVISOS AO S.» ANOt — 1) Ortope-
dia os pontos restantes da apostila
sairão, hoje, à tarde, no Departamen-
to de Apostila. Prova: 5a.-feira, ás
9 horas, na sala de provas da F.N.M..
na Praia Vermelha. 2) Mesa redonda
sôbre o estágio hospitalar no 6.» ano:
O prof.^ Paulo Lacaz concederá uma
entrevista aos interessados na 5a.-fei-
ra, depois' da prova de Ortopedia.
Convidados i todos os colegas do 8.°
ano. a fim de serem esclarecidos es
pontos em dúvida. 3) Enlace matxi-
monial: recebemos um convite para
o enlace matrimonial do nosso cole-
ga do 3.» ano, Antônio Carlos com a
srta. Martha, a -ser realizado no dia
9 dêste, às 9,30 horas, no Mosteiro de
São Bento-: -Aos'Jovens nubentes os
votos de felicidades de sua turma.
As) Nelsoft Madrid — J. Darley Ho-
chá 4<-J OsVáldo Lyra — Representan-
tes de-Turmas.

COOPERATIVA MISTA — Solicito
o comparecimento 'dos senhores dtre-
tores ~e conselheiros' á próxima reu-
nião que se realizará, dla 8 do corren-
te. às 13^ Üòras, as) Aríete Scaff —
Diretora-secretárla. '-

aviso AO 6.° ANO: — O curso de
Olftalmologla, .da turma de mato a
junho, se Iniciará no dla 9, quinta-
feira, às 10 horas. As) Henrique.

UNIÃO ACADÊMICA •— Convida-
mos a todos os correligionários da
U.A.. a.fim de uma reunião comum
5a.-feira, ás 20 horas, nò restaurante.
Ordem do dia: lançamento de'candl-
dato. As).Múclo-Borges — Pres..:,,

H SINDIIMDOS PROFESSO-"
RES E A POSTARIA 204

. O Sindicato, dos ProüessÔres dé En-
sino Secundário. Primário e de Artes,
do Rio de Janeiro leva ao conheci-
mento de todos os professores do ma-
glstírlo secundário, primário, técnico,
profissional, comercial e de artes que
o Dissídio Jurídico suscitado. pela
Federação Nacional dos Diretores de
Estabelecimentos de Eenslno, no ln-
tulto de reabrir aiquestSo da valida
de, em todo o território nacional, da
Portaria N." 204, reguladora do sala'
rio dos professores, será julgado ho-
je, quarta-reira, dla 8 do corrente,
às 13 horas, pelo Superior Tribunal
dò Trabahlo.

.Tendo em .vista a extrema impor,
tância do.julgamento acima referido,
o Sindicato das Professores vem con.
vldar todos os professores a compa.
recerem hoje ao Tribunal Superior
do Trabalho, no 9;» andar do Edifl
cio dp Ministério do Trabalho, às 13
horas.

CAMPANHA NACIONAL
DE MERENDA ESCOLAR

Curso para Professoras Mu-
nicipais em São Paulo ;

Dos entendimentos havidos entre.o
govêrno de S. Paulo e a C.N.M.E.,
ficou estabelecido a realização na 1,»
quinzena de maio, compreendendo 10
dias de aulas em 50 hs. de trabalho,
de cursos, cuja finalidade * formar
supervisoras municipais no Estado de
S. Paulo.

A direção do curso está a cargo da
Consultadoria da Campanha.

Os componentes serão os, membros
da C.N.M.E. e do .C.E.M.E.. parti-
clpando como monitores assistentes:
Acely Borges dos Santos, Elina Bor-
teaux, Maria Monteiro de Barros, Ber-
ta Stlberberg, Wilma Guimarães, Ma-
ria Aufcusta Beviláqua.

As aulas versarão siôbre:
Administração • e controle da C.

N.M.E.,
Técnica de preparação de meren*

das; £
Formação do pessoal para o tra.

balho; etc...
A receptividade tem sido a mals

confortado™ possível, havendo 270
Jovens Inscritas.

CURSOS DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE SAGDE

Abertas as inscrições para
o Curso de Higiene do
Trabalho

Acham*se abertas até 8 de Junho.
na Sede dos Cursos do Departamen-
to Nacional de Saúde, à rua do Re-
zende. 128 — 2.° andar (telefone ..
42-3648), as Inscrições para matricula
no Curso de Higiene do Trobalho
(para médicos, engenheiros, químicos,
farmacêuticos e enfermeiros diploma,
dos).

OS ESTUDANTES E A MORA-
LIZACÃ0 DOS CONCURSOS
PÚBLICOS
A ComissSo Permanente Pró Mora-

lizaçlc dos Concursos Públicos, com
o apoio do D.CE. — E.S.I., da V.
M.E., da U.B.E.S. e de todas as
Uniões Estaduais de Estudantes, apre,
ciando com isenção de cores poMUco-
partidárias, nomeação de csndldatos
aprovados em concursos, resolveu to-
mar as seguintes deliberações:

I — Trancrever em ata um voto de
louvor ao Prefeito do Distrito Fede-
ral. Embaixador Negrão de Lima,
que em atitudes das mats elogiosas
atendendo pedido dos estudantes, re-
sohreu nomear cerca de «4 motoristas

e 19 mecânicos e, posteriormente,
atendendo nova solicitação da Comis*
afio Permanente, autorizou a nomea-
çfm de mals 17 motorista» e 8 me cá-
nico» todos aprovados em concursos
públicos.,

II — Comunicar aos estudantes e
ao povo em geral, que em entrevista
recente com o Exmo. Sr. Prefeita do
D.F,, em seu gabinete de trabalho,
após relato minucioso de truas atlvl-
dades,. a Comissão Permanente, soii-
citou da citada autoridade a nomea-
ção de 81 oficiais administrativos e
30 professores do ensino técnico, .to-
mando por base a ordem rigorosa de
classificação dos respectivos concur-
sos.

III —Comunicar, igualmente, qui
S. Excia, Prefeito Negrão de Lima,
prometeu solenemente a Comissão que
nomearia o mals breve possivel, aten-
dendo mais uma vez os estudantes,
os 51 oficiais administrai,!vos e 30 pro-
fessôres do ensino técnico. •

IV — Afirmar de públi* a quem
interessar possa, que a Comissão Per*
manente' conseguiu a vitória total nos
concursos de oficial administrativo,
contador, guarda-livros e médicos do
I.P.A.S.E., ao obrigar o Presldente
Paiva Muniz a nomear os concur-a-
dos daquelas carreiras. _ >

A Comissão Permanente'Píô Mora-
lização dos Concursos Públicos, dos
costumes administrativos e da própria
nação, que não regateia" esforços- pa-
ra a colimâção dds seus' reais objeti*
vos que é ó de prestigiar a lei màg-
na e as administrativas do, pais, pre-
vlne as autoridades que administram
a coisa pública e as que organizam
e fiscalizam concursos que estará
alerta contra quaisquer erros e des-
mandos, bem como, no afã dé critl-
cas construtivamente, solicita âs cl-
tadas autoridades uma revisão no sis-
tema que se vem observando última-
mente para preenchimento de cargos
públicos. Inclusive, sugere a institui-
ção de notas maiores, como o mini-
mo para o aproveitamento de can*
didatos a fim de que nSo surjam
problemas de excesso de • aprovados
como por exemplo''títatftòs4 o'concur-
so para a carreira de motoristas on-
de 1.800 ou mais candidatos passa-
ram. E' por essas-.erouteasu''qué.'.i_ó>
estudantes cariocas somos favoráveis
à reforma imedlatif dor procéss^ -de
seleção dos candidatos para provlmen-
to de cargos públicos, qúéf inunicl-
pais, federais ou autárquicos, j ¦

Adalberto Teixeira Fernandes
Presldente. da Oomlssío Permanente.

O brigadeiro Armando Ararlgbola,ministro interino da Aeronáutica, as-slnou portaria mandando que passema adidos à Diretoria do Pessoal daAeronáutica, psra todos os efeitos, o
ten.-cel. av. Pedro Alberto de Freitase o major av. Paulo Soares Machado,

Foi classificado, por necessidade doserviço, na Base Aérea ds Porto Ale.
gre. o major int. Ary Gestary.

TRANSFERtNCIAS

O brigadeiro Antônio Alves Cabral,diretor-geral do Ponoal da Aeronáu-
tica, transferiu para as unidades eestabelecimentos abaixo os seguintes
militares:

Para o Destacamento de Base Aé-rea de Campo Grande, o 1.» ten. av.Getúlio do Amaral, da Baia Aérea de
Belém;

Para o Núcleo do Parque de Aero-
náutica de Belém, o sargento ítalo da
Sllva, do 2.* Grupo de Transporte;

Para o I/7.« Grupo de Aviação, sar-
gento Dldlmo Glmenes Hernandes, da
Escola- de Aeronáutica;

Para o Base Aérea do Galeão, sar-
gento Darcy Itapoan da Costa, do Co.
mando de Transporte Aéreo;

Para o Comando de Transporte A*-
reo, o sargento Nelcy Silva Uma, da
Base Aérea do Galeão;

Para o Quartel General da 3.' Zo-
na Aérea, o suboficial Elias Sauhl
Pedrot ds Base Aérea de Fortaleza.

TRANSFERtNCIAS E
DESIGNAÇÕES

Pelo-ministro Interino da Aeronáu*
Uca foram assinadas as seguintes por-tarlas:

Transferindo, por necessidade do
serviço; Para o Depósito Central de
Intendência da Aeronáutica, o tcn .n-
te-coronel intendente da Aeronáuti-
ca Joaquim Ignacio Lavlgune Alber-
naz, da Diretoria da Intendência; pa-
ra o Depósito de Intendência da 5.*
Zona Aérea, o major intendente da
Aeronáutica Milton de Lemos Camar-
go, da Base Aérea de Fortaleza,, da
Base Aérea de Porto Alegre;

Designando os capitães especlalls-,
taa Hugo dos Santos Frota e Ismael!
Kulmun, para ralizarem o "A/CMain-
tenance Officer (Advanced), em Ei-
colas da U. S. A, F.. com a duração
aproximada de-- dois meses e melo
cujo Inicio, está previsto para o pró-
ximo dia 13 .de maio corrente;

Designando os suboficlals Francis-
co Prezza e Alvaro Joras Espíndola,
para realizarem o 'Air Route & Ap-
proach Control Operator", em Esco-
las da U. TS. A. F., com a duração
aproximada de 5 meses, cujo inicio
está previsto' pára d próximo dla 12
de junho próximo;

Designando o suboficial Gabriel Ma-
chado Dias • sargentos Francisco To-
lentlno. de Souza Neto e Pedro Felix
Pulls. para realizarem o "A/C Eletro-;
nlcs Nav. Equip. Repalrman", em El-

REGIMENTOS INTERNOS
APROVADOS

Foram .'aprovados os Regimentos In-
ternos da Subdlretorla de Provisões
de Intendência da' Aeronáutica e da
Subdlretorla de Finanças da Aero-
náutica. ¦

Os documentos estão contidos em
numerosos artigos e alíneas, cuja In-
tegra será, publicada no Diário Ofi-
ciai.

colas da U. S. A. r . com a duraçlo
aproximada de 8 meses, cujo Inicio
está previsto para o próximo dia 29
de maio corrente;

Designando o suboficial Iguaracy
BUico Soler e o sargento Geraldo d«
Reiende Campos, para realizarem o"ATC Radar Repalrman", em Escalas
da IT. S. A. ¥., eom a duração apro*
xlmada de 9 metes, cujo Inicio está
previsto para o próximo dla 29 de
mato correnU*;

Designando, por necessidade do .-er.
viço, o 2.* sargento Gerson Prudente
de Jesus para exercer as funções de
auxiliar da Seção do Correio A.-.,- >
Nacional, em Montevidéu, República
do Uruguai, pelo prazo de um ano. I

NAO FAZEM JOS ,.
À VANTAGEM

O major-brltadetro Armando
Ararlibola, ministro interino daAeronáutica, dirigiu um aviso aebrigadeiro M. N. Castelo Branco,iii_-.or--r.Ai de Intendência, de-riaramio, para efeito de pagamen-to da gratlficaçlo de especlalida-
de, de que trata o art. 82 dx. Lei
ii". 1.311, de 20 de janeiro de 1951
(<• v. v m i mu. os soldados dt U.
rlsue náo fazem jus a essa van»
tagem por faltar-lhes sempre uma
das condições essenciais previstas
lo art. 8} do mesmo Código, qne

o curso da ;*peclalldade.
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Na Gâmàjra dos Deputados
(Continuação da 9.* página) tarei a esta tribuna, para revelar e

que há por trás dessa safadeza. 1..claraçâo, inesperada, provocou - uma;
onda '.de protestos, l_artldos\de todos
os cantos do plenário. O sr. Vléirs
de Melo repetiu a leitura do prp-
nunclamento do lider da UDN, na
Comissão de Justiça, enquanto o sr.
Aarão Stelnbruch se referia a afirma,
ções semelhantes ao sr. .Carlos, La*
perda em seu jorna], declarando, ca-
tegóricamente, o que o Itamarati,não
divulgava o -telegrama n. 293 por se
conter nele o nome-06 sr. JoSo Gou-'
lart. .:, ;. .

Prosseguindo, o - líder ' da Oposição
salientou que existiam, no entanto,'
circunstâncias que autorizarão a su
posição: ' a confissão do vlce-presl-
dente da República, no "Senado, de
que nor intuitos patrióticos,' partiol-'
para nas gestões do negócio do - pi-,
nho, enquanto o sr. Maura Ronchctti
levara possivelmente- vantagens eco-
nômlcas, e, também, á! circunstância
de que telegrama do Itamarati, em-
bora baseado nos informes da lm-
prensa argentina, nâo divulgava ' a
acusação do jornal "La Vanguardla"
que, antes da data do .' telegrama,
apontava o nome do sr. João Gou*]
lart, como envolvido no negócio dó:
pinho. ' ''

Passou-se, em seguida, a discutir a
participação do chanceler Macedo
Soares, nas diligências para apurar as
denúncias, acentuando, em aparte, o
sr. Vieira de Melo que o titular do
Exterior já explicara, conveniente-,
mente, ao sr. Afonso Arinos, porque
Julgara inoportunas certas diligências,
no caso, capazes, de-provocar urna
crise,' nas relações do Brasil com a
República Argentina. '

Relatando o que ocorrera no Ita*
maratl, o lider da oposição afirmou
que vira uma cópia autenticada da-
qucle despacho telegráflco, mas, pe-
lo adiantado <\m hora, nSo tivera'
oportunidade de acesso aos códigos
secretos do Ministério dò Exterior.

Acentuou que o lider da maioria
estava desviando o debate do aeu
ponto crucial — a inviolabilidade'do
deputado, pelo que dissesse na tri-
buna — para distrair a atenção da
Câmara e da Nação. Concluiu pedln-
do que o governo continuasse em
providências, para apurar,. convenien-
temente, o negócio do pinho, concla»
mando o plenário â defesa intranst.
gente da inviolabilidade dos depu*
tados pelos seus pronunciamentos da
tribuna, pois sem ela não era possi*
vel o pleno exercido do mandato.

A DEFESA DO PTB

A seguir, o sr. Batista Ramos, 11-
der da bancada trabalhista e da ml*
norla, alegando o adiantado da hora,
pediu a Mesa o considerasse inscrito
para a ordem dó dla da sessão de ho-
je, quando defenderia o sr. Jcão Gou*
lart das acusações diretas ou dss
increpações e suspeições que.lhe têm
sido assacadas pela oposição.

EXPLORAÇÃO DOS "BANCOS
COOPERATTVISTAS"

Já o sr. Abguar Bastos denunciou
operações irregulares, que estariam
sendo promovidas pelos chamados"bancos cooperatlvistas", principal-
mente os que prometiam dedicar-se
a operações de crédito rural. Xsses
estabelecimentos nâo têm feito outra
coisa senão abusar doa juros èxtor-
slvos. entregando-se ás piores aven-
turas, em detrimento da economia po*
pular. E aduziu:

O mal está nestes, que se íanta-
slam de "bancos cooperativistas agra-
rios" para ae entregarem a tais aven*
turas. para as quais lhes basta, na
maioria dos casos, alugar uma ou

OS SILÊNCIOS DO MINISTRO
, DA FAZENDA

Por outro lado. o sr. Fernando Fer*
rari, referindo-se aos pedidos de ln-
formações que tem enviado ao ml-
nistro da Fazenda, estranhou que o
sr. José Maria All-mim sempre se ex-
cusasse,. com sucessivos adiamentos,
em atendê-los,. Na oportunidade, pe-
diu providências da Mesa, no senti*
do.de que fizesse o titular dá Fa*
zenda atender aos requerimentos dos
deputados; pois, ao que. parecia, o sr.
José Maria Alkmim, com as suas pró-
telações, 'escondia o desejo de sim-
plesmente furtar-se â resposta, numa
flagrante falta de cOrtezia â Câmara,

Já o sr. último de Carvalho afir-
mou que o rrilnlstro de Estado.só
tinha (obrigação de responder aos re-
querimentos aprovados pelo plenário,
conforme interpretação-do. ar. Raul
Fernandes, quando ministro do Êx-
terior no'governo dó sr. càlí Filho.

For sua vez, o sr. Oscar Correa
demonstrou: que, se não responder ao
requerimento, dentro de trinta dias,-
o ministro de'Estado incide em cri-
me - de responsabilidade, dai' porque
o sr. José Maria Alkmim continuava
saindo "pela porta falsa, dos ofícios".

Insistindo, o sr. Fernando Ferrari
declarou que. considerava o governo
honesto, mas nio 'podia compreender
como o ministro da Fazenda; 'com
dore requerimentos Sjeús, • tíá_ inafs de
seis mesas, nâo lhes desse resposta.
Assim, protestava, mais lima vez, em
nome. do respeito que dtvia merecer,
dos delegados do Executivo,. o Poder
Legislativo, representado pelos seus
membros! _ ;.. .,'"

LICENÇAS DE IMPORTAÇÃO/

Finalmente, o sr. Sérgio Magalhães
encaminhou â Mesa requerimentos de
informações ao Executivo, indagando
a respeito de licenças de importação
emitidas até esta data em favor da
Refinaria de Capuava.

Um dos problemas surgidos eom as velocidades supersônica* das
aeronaves de caça estava no lançamento do piloto numa emerginela,
da cablne. Criou-se • "cadeira ejetável". Continuaram os técnicos
a estudar para cada vez mals melhorar o Índice de segurança dos
pilotos, Aparece agora o Interessante trabalho feito pelo eng. W.
B. Herwell, chefe da SeçSo de Vôo da "Convalr". Admite que a
melhor posição para ser lançado o piloto é como se vê na fotografia.
Justifica, pelos estudos feitos no túnel de vento, com uma miniatura.
A cadeira faz 90° para tris e i jogada violentamente para o ar; as
pernas do piloto ficam protegidas. O assento 4 arremessado (vlo-
lentamente) por um foguete. Os estudos feitos nos laboratórios dc-
ram resultados "excelentes e comprovam sua eficiência;'. Do modl-
lo estão fazendo uma cadeira em escala normal que será entregue
para testes finais em Edwards Air Force Base, Essa nova cadeira
eietável foi batsada de "treino aéreo".

PROMOÇÕES DE OFICIAIS DA FAB ^
Decretos do presidente da República

Despachando na pasta da Aeronáu-
tica, o presidente da .República assi-
nou os' seguintes decretos:

promovendo, no Quadro de Oficiais
Intendentes do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, ao pôsto dc Coronel, por
merecimento, o Tenente-Coronel
Francisco, Antônio Dacol;

promovendo, no Quadro de Oficiais
Intendentes do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, ao pôsto de major, por
antigüidade o capitão José Cezar de
Souza Almeida; • ,;

promovendo, no Quadro de Oficiais
Especialistas em Comunicações do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, ao
pôsto de major, por, merecimento, o
major graduado Hans Wemer Roter-
mund; ¦

promovendo, no Quadro de Oficiais
Médicos do Corpo de Oficiais da Ae-
ronáutica, ao pôsto de capitão, por
antigüidade, o 1.» Tenente, Dr. Fer-
nando José Martins Costa;

promovendo; no Quadro de Oficiais
Aviadores do Corpo do Oficiais da
Aeronáutica, ao pôsto de capitão, por
antigüidade, o 1..° Tenente Antônio
Romeu Neto;

promovendo, n. oQuadro de Oficiais
Especialistas- em comunicações do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, ao
pôsto dc capitão, por antigüidade, o
1.» Tenente Gelson Albemaz;

promovendo, no Quadro de Oficiais
Especialistas en.' comunicações do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica, ao

NOVO MAPA DA "PAÂ"
A "Pan American" Iniciou ontem m

distribuição de. um Interessante ma-
pa de voa, mostrando as rotas da
companhia através dò Brasil, bem co*
mo indicações sôbre fatos e .canete.
risticas de determinadas regiões dó
pais.

ALMOÇO NO CLUBE DE AERO-
NÁUTICA

Promovido pelos associados do Ins*
tituto Brasileiro de Aeronáutica, rea*
Usa-se hoje, ás 12.30 horas, o almoço
de confraternização no Clube de Ae-
ronáutica. >

SEGUEM PARA MONTEVIDÉU
Seguem hoje pela "Varig" para Mon-

teviúéu, onde assistirão a entrega das
meda.hns do "Mérito Santos-Dumont"
a altas personalidades do Uruguai, ato
que será presidido pelo embaixador
Berenguer César, o jornalista Hum-
berto Beternbrino de Castro a o fo-
tógrafo Sebastlto Min iro.

REGRESSA 0 "EL DORADO"
Completando o vôo pré-lnaugural

do novo serviço aéreo ligando Nora
Tork ao Rio de Janeiro, durante o
qual um grupo de 37 personalidades
norte-americanas Tlsltaram Panamá,
Bogotá, Lima. Sio Paulo e Rio deja-
neiro. a convite dot diretores da "Bra-

mais salas num edifício qualquer e'nlff". o "DC-7C- da companhia sejue
Improvisar, ligados aos memo*, Í&-«í|SS^á^^_£?_____ ""** C*P"*11 «ciente.

AVISO AOS AVIADORES
Através do "NOTAM" n.° 94,

expedido ontem à noite, a Dire-
toria de" Rotas Aéreas divulgou
as seguintes informações:

BAURU (SP) —- Aeródromo
impraticável.

BRASÍLIA (GO) — FMa dez/
vinte e oito praticável na exten-
são de 2.400 por 45 metros, e,
homologada para aeronaves do
tipo DC-4.

FORTALEZA (CE) — Area
Barra do Rio Cocô perigosa hoje,
dia 8, das 9 à 13 horas Z.
Pátio de estacionamento prati-
cável.

JUAZEIRO DO NORTE (CE)
— Aeródromo velho, impraticá-
vel para aeronaves T-7; aeró-
dromo novo praticável.

NATAL (RN) — Pista dezes-
seis/trinta e quatro praticável
para operações noturnas.

PONTA PORÁ (MA) —Radio-
farol prefixo PP, freqüência de
340 quilociclos e de 126.7 me na-
ciclos, e, recepção nas freqüen-
cias de 4.220 e 5.680 quilociclos
e de 126»7 megaciclos, e ZWPP,
freqüência de 5.105 quilociclos,
em transmissão e recepção, ope-
rando com o seguinte horário: às
segundas-feiras das 15 às 17, das
20 às 21 horas Z; às terças, das
11 às 12, das 14 às 17 e das 19
às 21 horas Z; às quartas, das 9
às 11, das 13 às 16 e das 19 às 21
horas Z: nos demais dias. o ho-
rário será o estabelecido pelo
NOTAM n.o 77, dêste ano.

RECIFE (PE) — Pista trinta e
seis impraticável nos primeiros
200 metros.

RIBEIRÃO PRÍTO (SP) —
Pistc dezoito/trinta e seis impra-
ticável.

RIO DE JANEIRO (DF) —
Aeródromo de Santa Cruz. Ba-
lizamento noturno operando de-

pôsto d ei.» Tenente, por antlgutu
de, o 2.» Tenente Luclo Antônio c
Souza;

promovendo, no Quadro de Oficia
Aviadores do Corpo de Oficiais ti
Aeronáutica, ao pôsto de 1.» 'Tenet,
te, por antigüidade, o S.» Tenent-
Haroldo Graner; •'

promovendo ao pôsto de 2.* Tenen
te e, neste pôsto, concedenddi trans
ferencia para a reserva remunerad'
da-Aeronáutica ao Suboficial Antôni-
Cruz, promovendo-o ainda ao pôsti
de 1." Tenente;

promovendo-o ao pôsto de I.* Te-
nente e, neste pôsto, concedend-
transferência para a reserva remu
nerada da Aeronáutica ao 1.» sargen
to Nemésio Diociéclo de Araújo <
promovendo-o ainda ao pôsto de 1.
Tenente; j, -.

promovendo ao pôsto de í.* Tenen
te e, neste pôsto, concedendo tran-
ferencia nara a reserva remunerad
da Aeronáutica, ao _.'•• sargento Ai
berto Franco Ferreira, promovendo-
ainda ao pôsto de 1.- Tenente;

reformando "ex-ofílclo", no pôst
dé capitão, o 1.» Tenente aviador -
SebastlSo Gulmarfics dos Santos pta
moverido-o ainda ao pôsto de major

mandando incluir , na -Reserva d
2." classe da Aeronáutica, eom i
pôsto de 1." Tenente, o¦ 1.» Tenent
aviador Augusto César de Macedo.

mandando reverter ao serviço atiy
da F.A.B. o capitão Alberto da Si
va Martins, do Quadro de Oficia
Intendentes do Corpo de-Oficiais o
Aeronáutica, visto haver cessado \
motivo por que se achava afregade

cooperativa destinada a coonestá-
loa."

Prosseguindo, o representante pau-
lista pediu providências á SUMOC.
para evitar que o mal continul. ad-
vertindo:

até Miami. sem escalas
A partida está marcada para às 1.30

horas, devendo o percurso aer ven-
ddo sra cerca de 13 horas de vôo. O
serviço regular eo mos aviões "El Dc-
rado" será Iniciado no dla 18 de maio I

SANTOS (SP) — Pista dezes-
seis praticável. Cancelar os itens
6. dn NOTAM n.o 255/55, e 4 do
NOTAM 87/56

ACIDENTE COM UM AVIÃO
DA FAB

em vôo de treinamento —
nada sofreu a equipagem

TJm "C-47" da FAB, <n°. 20 81) c
tem pela manha quando efetuava v
vôo de treinamento de rotina, sofr
um acidente, obrigando o comanda
te fazerum pouso de emergência s
bre água,' próximo à Base Aérea t
Gale&o. , .

A aeronave tinha a seguinte «qu
pagem: cel.-av. Nilo Kurts. «p.-av
Renauld Busslere e sarg. Helcio Te
vares, que nada sofreram.

Ao qt*e nos informaram estava er
sa aeroi_-.'."s *t__ vôs ds Kiüna de tre'
namento, quando íol simulado um d'
feito num motor. Houve "panne" t
outro motor a o comandante teve qi'
fazer o pouso de emergência. A m-
nobra foi feita como o caso requeri

REUNIÃO HOJE
na Sociedade Direito

Aeronáutico
Haverá hoje, uma reunláo da Soe'

dade Brasileira de Direito Aeronáu
co. a fim de debater a reforma do r
digo Brasileiro do Ar. devendo tar
bém ter prosseguimento o estudo <
trabalho de autoria do sr. Joáo *
cente de Campos, Intitulado "Proje
de Assistência s Salvamento".

0 MINISTRO DA AERONÁUTiC
voou no "Caravelle"

NOVA TORK. 7 — O general Clau
Teyssier, representante geral na Am<
rica do Norte da "Sud AvtoUon". man
dou fazer na tarde de ontem mm voo
especial de demonttrsçáo do "Cara-
velle". paia o brigadeiro Henrique
Fleiuss. mtnlstro da Aeronáutica do
Bratll.

O brigadeiro Flelti**. em mlssio nos
Entados Unido., náo tivera oportunl-
dade de voar a bordo do "Caravelle"
na sua recente paisagem pelo Brasil.

O ministro da Aeronáutica do Bra--.!'. que re eneontreva em companhia
do sr. Rubem Bert», presidente da
Varig. declarou que estava encantado
com o bi-reator 'rances, que lbe ema»

"Ou ela • faz. desde logo, «*a vol*-*5jtado» Unidos

t-jírt pATItr» í<;P\ A»rA_.i,<ni muit0 Ir*n<!s in-pressáo. saliaa-
em Nova Torlc. rumo sul. e no dla lt 1 . °AU .r\, *S* *«_' — «ero- UBd0 10 ,jeKtr <_0 avláo: "E- um apa»
partindo do Rio * Sáo Paulo rumo aos, aromo de Marte. FlBta onze pri- jteiho mara*-Ubo*o! Estou entusiasta*»

ticável. -dot- r. r.

___k__________________fe________a_
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«[/ERRA
CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DE DIVERSOS MELHORAMEN-
TOS INTRODUZIDOS NO CÀMPÒ DE INSTRUÇÃO DE GERICINÓ

Hoje, com a presença do presidente da República — Vacina Salk
na P.C.Ex. — Zenóbio, o primeiro general brasileiro que comandou
tropa na Europa — Na Vila Militar o general Denys — No gabinete
ministerial — Êxito no exercício tático dá Cia. Esc. Com. — Comissão

de Desportos do Exército — Clube Militar

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO
CADINETB

Reallu-i* hoje, tom a presença do
presidente Juscelino Kubltschcck, al-
tis autoridades militares e clvla, Jor-
nallstas a convidados, a corlmAnla de
Inauguração do Estando do Tiro pa-ra revólver ou pistola, da Pedreira,
da CSmara Frigorífica, do Alojamen-
to • Rancho das Praças, além de
outroí melhoramentos Introduzidos no
Campo de Instrução do Gerlclnó, da
direção do general JoAo de Almeida
Freitas.

Para o maior brilho das ccrlmô-
nlas, a direção do Campo elaborou
o tegulnto programa do recepção ao
presidente da República, cujo pon-
to de reunião das autoridades será
no Estanda Nacional de Tiro, às 8,45
horas: I — Incorporação da escolta
do Regimento Andrade Neves na rc-
gllo das Casas Populares de Deodo-
ro; II — Recepção no Estande Na-
clonal da Tiro pelo diretor do CIG
e altas autoridades presentes; III —
Inauguração do Estande de Revólver
s placa nominativa "Coronel Gullher-
ma Paraense"; IV — Colocação da
plaea "Estande General Marcelino
Ferreira" no Estande de Fuzil cm
construção; V — Colocação da placa
no "Estande General Zcnóblo da Cos-
ta" no Estande tiro rápido, cm cons-
trução; VI — Colocação da placa no-
mlnatlva no Estande de Transição,
em construção; VII — Inauguração
das instalações da Pedreira; VIII—
Visita A Escola das Pioneiras Soei-
ais; IX — Inauguração do edifício
do contingente e do rancho; X —
Visita inaugural às dependências cons-
truidas e ao edificio sede; XI —
Inauguração da "Câmara Frlgorifi-
ca"; XII — Assinatura pelo ministro
Teixeira Lott do ato criando a Cia.
de Comando e Serviços; XIII — Sau-
dação do general diretor Almeida
Freitas ao presidente da' República;
XIV — Lanche às autoridades; XV
— Churrasco intimo no Estande Na-
clonal de Tiro, oferecido pclo Cam-
po de Instrução do Gerlclnó, aos
funcionários civis e militares e res-
pectlvas famílias, às 12 horas.

Vacina Salk na Pollclínlca Central do
Exército

Encontra-se em funcionamento na
1'ollcllnlca Central do Exército, da
direção do coronel médico dr. Pauli-
no de Melo, o serviço de Imuniza-
ção da poliomielite pela Vacina Salk
no horário das 10 às 12 horas, dc
2as. às 6as.-felras. Tôdas as crian-
ças de 8 meses a 6 anos, quo fô-
rem levadas ao serviço, nesse hora-
rio, serão atendidas Imediatamente,
alvo contra-indlcação médica.

Documento encontrado

Encontra-se na chefia de Policia do
Exército — 2o pavimento do Pa-

cio da Guerra — a carteira de
entldado 13.225 pertencente ao ma-

>r de Cavalaria 1G-65.126 João Mar-
ics Ambróslo.

recebido pclo general Regadas Viana,
comandante da la. DI. e guarnição
da Vila Militar, general JoAo Batista
Rangel, cmt. da I.D.I, e coronel Alui-
slo de Miranda Mendes, comandante
da A.O.l.

Enfírmo o coronel Braga

Foi acometido de um mal súbito,
sendo recolhido ao ll.C.K. onde ac
encontra o coronel Álvaro Silva Ora-
ga, comandante do R.E.I, O seu es-
tado vem apresentando melhoras.

Reunlio no gabinete ministerial

O ministro Henrique Lott, em seu
gabinete de trabalho, esteve reuni-
do, ontem, h tarde, com o titular
da pasta da Viação, comandante Lú-
cio Melra, o chefe do Estado-Maior
do Exército, general Zeno Estltlac
Leal. co diretor do Departamento
Nacional dc Estradas de Rodagem,
engenheiro Régls Bitencourt, tratan-
do de Importantes assuntos ligados
a obras a cargo do Tronco Principal
Sul, nas quais estão sendo emprega-
dos os Batalhões dc Engenharia do
Exército.

Diagnóstico sorológlco da slfllli

Estão convocados a comparecer às
15 horas do dia 10 do corrente, à
Diretoria Técnica, os oficiais que cons-
tltuem a comissão designada para re-
dlglr as normas de padronização do
tratamento e diagnóstico sorológlco da
slfills, a ser aplicada nos hospitais,
policlinleas e demais órgãos de tra-
tamento do Exército.

Pagamento da pecúlio

Com o falecimento do tenente-co-
roncl Lino de Melo Lima, o Grêmio
Beneficente de Oficiais do Exército,
por intermédio de seu representante
geral nesta capital, (telef. 43-8932),
efetuou no dia 4 do corrente, o pa-
gamento da importância de CrS ....
400.000,00, correspondente ao pecúlio
deixado para sua beneficiária, sra.
Ano* Branco de Melo Lima, esposa
do extinto.

Homenagem ao general Penha Brasil
A's 20 horas do dia 12 do corrente,

o general Penha Brasil, atualmente
no comando da 2a. D.I. em S. Paulo
recepcionará em sua residência sita
à Rua Barão de Jaguaribe, 227, Ipa-
nema, os pára-quedlstas do Brasil, que
irão prestar-lhe a tradicional homena-
gem ao "Pai do Pára-quedista do
Brasil", que se realiza todos os anos,
na passagem de sua data natallcla.
Estão convidados todos os pára-que-
distas civis e militares, a imprensa,
e oficiais do Io e 2° Grupo de
Transportes da FAB, precursores dos
lançamentos de pára-quedlstas nos
campos do Brasil.

Club* dos Subtenentes *
do Exército

Sargentos

Uniforme do dia

Para amanhã, dia 9 dc maio, a
cretaria do Ministério da Guerra

i arcou o 5o uniforme.

.nóbio, primeiro general brasileiro
qua comandou a tropa na Europa

Transcorre amanhã o aniversário na-
alicio do general de Exército Eucll-

dos Zenóblo da Costa, chefe do De-
partamento Geral do Administração.
Chefe dos mais destacados das nos-
sas Forças de Terra, possui êle,
brilhante fé de oficio pois da mesma
consta 66 citações por atos de bra-
vura. Releva assinalar que se into-
grou bo Exército em 1911 e desde
entfio até esta data jamais se afãs-
tou das fileiras para comissões estra-
nhas à carreira das armas. Entre as
comissões dc destaque exercidas pelo
aniversariante poderemos assinalar a
de primeiro general brasileiro que
na Segunda Grande Guerra Mundial
peu comandando um destacamento
teve a glória de pisar o solo curo-
da FEB. No governo do presidente
Vargas exerceu o alto cargo do ml-
nistro da Guerra. Foi o general Ze-
nóbio o primeiro chefe militar de-
slgnado para comandar o I Exerci-
to, sendo esta uma das mais honro-
sas comissões do nosso Exercito.

-P oportuno lonibrar que em toda
a sua carreira, o general Zenóblo
sempre esteve ao lado da legalldu-
de e defendendo as Instituições cons-
tltuctonals. Possuidor do várias deze-
nas do medalhas e condecorações,
nacionais c estrangeiras, o aniversa-
rtante amanhã receberá, pelo trans-
curso dessa feliz data natallcla, as
manifestações efusivas de apreço c
consideração do seus comandados, a-
mlgos e admiradores, inclusive da
mprensa dc quem sempre foi grande
unlgo.

Ainda agora, segundo estamos ln-
formados, o general Zcnóblo acaba
de scr convidado para exercer as
altai funções do "embaixador na Gré-
cia. Entretanto, coerente com o seu
ponto de vlsta do nunca se afastar
das fileiras, declinou o convite. No
dia imediato ao scu natallclo, Isto
é, a 10 do corrente, às 9 horas, na
Igreja do S. Benedito e N. S. do
Hosárlo, à Rua Uruguaiana, será re-
zada missa cm ação dc graças, man-
ilada celebrar por seus amigos e ea-
naradas.
¦Ia Vila Militar o cmt. do I Exército

O general Odillo Denys esteve, na
\anhà do ontem, no Quartcl-General*> la. D.I. Naquela oportunidade, o
imandantc do I Exército, que. se
zla acompanhar por seu ajudante-
.'-ordens, capitão Ernesto I.una, foi

Esta entidade assoclandon-se as co-
memorações do 12° aniversário do
término da Segunda Grande Guerra,
fará realizar em sua sede social, ho-
je, à Rua Henrique Dias, 25, Rocha,
uma sessão solene alusiva a data,
para a qual convida seu quadro so-
ciai e suas famílias. Estará presente

casal general Zenóblo da Costa.

Cruzada dos Militares Espiritas .

Sollctta-nos: "Sábado, dia 11, às
16,30 horas, nn sede da C.M.E., à
Rua do Lavradlo 74, Io andar, haverá
reunião da Diretoria. Domingo, dia
12, às 10 horas, durante o culto crls-
tão espírita, ocr uzado prof. Carlos
Pastorino fará uma palestra em ho-
menagem ao "Dia das Mães".

Êxito no exercíclot átlco realizado pa-
la Cia. Es, Com.

Realizou-se, ontem, alcançando pie
no êxito, a demonstração técnico pro-
flssloiial para os alunos da Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais e Es-
cola de Comunicações, levada a efel-
to pela Companhla-Escola de Comu-
nlcações, do comando do capitão Nel-
son Bruno Canlnl.

Nesta oportunidade, com a assis-
tência dc numerosas autoridades mi
lltarcs quo acompanharam o desen-
rolar do exercício, a Cia. Esc. Com.
com o seu efetivo em pessoal e ma-
terial exerceu a exploração das co-
munlcnçõcs em campanha, nas suas
variadas modalidades, ressltando, por
conseguinte, aa tuação da força aé-
rea na importante missão de Ian-
çar e recolher mensagens.

Estágio de Inspeção na tropa do I
Exército

Os alunos do Curso de Formação
dc Oficiais Médicos da Escola de
Saúde do Exército, iniciarão no pró-
xlmo dia 13 de maio, o estágio de
instrução nas seguintes Unidades do

Exército: Io Regimento de Cava-
larla dc Guardas, Batalhão de Guar-
das e Batalhão de Policia do Exército.

Ex-combatentes chamados

O chefe da Seção Especial da FEB
solicita, por nosso Intermédio, o com-
parecimento àquele órgão dos ex-
combatentes Lourival Lopes de Al-
meida, Geraldo José dos Santos, Ma-
noel dc Almeida c Antônio Malaqulas
dc Souza, a fim de tratarem de
assunto relacionado com os processos
do reforma. . •

No Rio o cmt. do CM. d*
Horizonte

Belo

Encontra-se nesta Capital, tendo se

NOTÍCIAS DO "BATALHÃO SUEZ"
Prazo para entrega de encomendas para Rafa

apresesntado ontem ao ministro Hen-
rlque Lott, o general Newton 0'Rell-
ty de Souza, comandante do Colégio
Militar de Belo Horizonte, O general
0'Rellly velo tratar de assuntos de
vltsi Importância para o estabeleci-
mento militar de ensino da capital
mineira, sob os eu comando.

141° aniversário da P. M. do Distrito
Federal

A Secretaria do Ministério da Gucr-
ra Informa quc, para as solenidades
comemorativas do transcurso do 148°
aniversário de criação da Policia Ml-
litar do Distrito Federal, conforme
programa ealborado pela mesma Ins-
tituição, foi marcado o 5° uniforme.

"Post mortam"

Foi promovido "'post mortem" ao
posto de general de divisão o gene-
ral de brigada Rodolpho Vila Nova
Machado,, recentemente falecido.

Promoção para a Reserva

Por decreto assinado na pasta da
Guerra, foi promovido ao pôsto da
general de brigada com transferên-
cia para a Reserva no de divisão,
o coronel médico dr. Renato Varan-
das de Azevedo.

Estabelecimento Central da Finanças

Pagamentos de "Restos a Pa-
gar" — O chefe do Estabelecimento
Central de Finanças comunica, por
nosso intermédio, que serão pagas
hoje, dia 8, a partir das 13 horas,
as contas "Restos a Pagar", atinentes
as firmas abaixo, pelo que encarece
o compareclmento dos seus represen-
tantes legais: Maurício Gomlevsky,
Wlllmann, Xavier — Com. e Ind. S.
A„ Cia. Aga Paulista de Gás Acumu-
lado, Adelino Alves Ourlques, Casa
das Chaves e Ferragens Ltda., Es-
tabeleclmento Central de Material de
lntendência, Walter Fernandes e Cia.
Ltda. (Casa Titus), Comércio e Re-
presentações Manhattan Ltda., Alblbo
Castro — Comércio e Indústria S.
A., Viação Férrea do Rio Grande do
Sul.

Comissão dt Desportos do Exército

—' Torneio de Pólo — A Comis-
são de Desportos do Exército fêz rea-
llzar dia 6 do corrente, no Campo
do Regimento Andrade Neves, a par-tir final do. "Torneio de Novos" en-
tre ase qulpes representativas da Aca-
demla Militar das Agulhas Negras e
do Regimento Andrade Neves. Esse
jogo, de disputa movlmentadlsslma,
após registrar o empate de 2 a 2
nos 4 tempos, terminou com a vitó-
ria da AMAN, na prorrogação (5o
tempo), pela contagem de 3 a 2. O
Torneio foi encerrado, no mesmo dia,
com a distribuição de taças a cada
um dos jogadores da equipe vence-
dora.

Reunião dos Representantes de
Pólo — O cel. presidente da CDE,
convoca bs oficiais representantes da
AMAN, CPOR, RAN, Io RCGd. e Es.
Eqt. Ex., para uma reunião hoje, 8,
às 15 horas, na Diretoria Geral de
Remonta e Veterinária, a fim de se-
rem estabelecidas, sob a direção do
ten.-cel. Edgard Bonecaze, chefe da
Subseção de Pólo da CDE, as normas
para execuçfio do "Torneio de Se-
niors" previsto no Calendário do ano
em curso.

Prova da FHM — A ComlssSo
de Desportos do Exército far-se-á re-
presentar dia 9, à noite, na prova"Luiz Nolasco", patrocinada pela Fe-
deração Hipica Metropolitana, a ser
levada a efeito na pista Iluminada
da Sociedade Hípica Brasileira.

Clube Militar

Secretaria — Candidatura Ma-
rechal Rondon — Os consóclos já
estão a par do apoio Imediato que
o Clube Militar emprestou à candi-
datura do Marechal Rondon ao Prê-
mio Nobel da Paz de 1957. Além
da ampla divulgação do fato, mals
de duzentas (200) entidades culturais
nacionais receberam comunicação do
Clube do seu apoio à tão digna e
justa candidatura, ao mesmo tempo
que lhes era solicitada idêntica me-
dida, devendo o apoio de cada uma
scr levado ao conhecimento direta-
mente do Comitê em Oslo. E* com
satisfação que registramos a magnl-
fica receptividade dêsse nosso apê-
lo, pois recebemos comunicação até
agora de mais de 30 associações e
entidades que já se manifestaram, fa-
voràvelmente à candidatura. Dentre
essas assinalam-se: Ministério das Re-
lações Exteriores, A.B.I., Clube Na-
vai, Circulo Militar de Santiago.

Departamento Recreativo - Dl-
visão Infantil — Dia das Mães —
O Teatrinho Caxinguelê, foi entregue
à direção de jovens artistas que le-
varão à cena a peça "Chapeuzlnho
Vermelho", em homenagem ao Dia
das Mães, domingo, 12.

Departamento Cultural • Curso
de Relações Públicas — Encerramen
to das inscrições — Encerrar-se-ão
dia 15 de maio em curso as inseri
ções para o Curso de Relações Pú-
bllcas, cujas aulas serão em nume-
ro de 12, às 3as. e 6as.-feiras, das
18,30 às 20,30 horas, Informações pe-
lo telefone 42-6970, com d. Elza, Dl-
visão de Cursos, 7° andar, sala 703,

Departamento Recreativo - Xa
drez — Está programado para o dia
30 do corrente, às 20,30 horas, a rea-
Uzaçào do 4o Concurso de Soluções
e Problemas, achando-se as inseri-
ç es abertas na sala de Xadrez, 4o
andar. Poderá tomar parte no mes.
mo qualquer enxadlrsta sócio, haven
do prêmios para os 3 primeiros cias
slflcados.

Q.Q. do Exército — Capital Fede>
ral, 7 de mato da 1957.

BOLETIM INTERNO N° 104
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Para conhecimento desta Diretoria
e devida execução, publico o seguln-
te:

Apreitntaclo da oficiais

ARTILHARIA - Capitão — Bilac
Vargas Dalcastanhy, do rt. Es. A.,
por ter regressado de P. Alegre, portérmino do férias • por recolher-se
à sua Unidade.

INFANTARIA — Coronéis Pctronlo
Machado Costa, do R. Es. I., I por
ter sido promovido e assumido o co-
mando' do R. Es. I., por ter entra-
do em férias seu cmt. efetivo; Ornar
Guimarães Omena, adlao ao 20° RI,
por tor vindo da Curitiba com 6
dias do dispensa do serviço e rc-
gressar a 10 do oorrente; Themlsto-
cies Vieira do Azevedo, do 6° BC,
por ter do regressar para Ipameri
(Go); Aerclo Rebouças, do EME, por
ter sido promovido e ficado adido
ao EME, como se efetivo fôsse, a-
guardando movimentação.

Tenentes coronéis Heitor Silveira
de Vasconcellos, da DSM, por ter sl-
do retificada a sua classIficaçAo do
QG do IV Exército para o W> RI,
haver terminado o trânsito a 5 o
ter que seguir -destino; Danton do
Amaral Duro, da D.G.E.Com., por con-
clusAo de férias e dispensa.

Majores Hello Jesus Fonseca, da
Es.AÕ, por ter sido promovido ao
posto atual; Lauro Garcia Carneiro,
da EsAO, por ter sido promovido ao
posto atual; Raymundo Flschtpan, da
EsMM, por haver sido desligado de
adido, classificado na Fábrica de
Espolota de Art. o entrado em üãu-
sito, a 4 do corrente; Renato No
guelra, do REsI, por ter sido pro.
movido e ficar adido ao REsI, aguar'
dando classificação.

Capitães Bersange Figueiredo Pra-
tes, do REsI, por ter sido transfe
rido do QSP para o QO e classlfl-
cado no REsI; Dover Santa Rosa Cal

das, da DOF, por haver sido trans-
ferido para a DOF e desligado de
•dido ao PqCMB; Eduardo César Lu-
cena Barbosa, do 11° IU, por ter
vindo passar as férias no D. Federal,
com permissão.

CAVALARIA — Capltles — Hugo
Machado iPrlmelro),- da Es. C. E.
M. Ex., por tor passado os encar-
gos, ter sido desligado de adido a
apresentar-so à sua nova Unidade;
Antônio José do Carmo Ramos, do
11° RC, por ter vindo do P. Por»,
em gozo de férias,

ARTILHARIA — Coronel João de
Melo Moraes, da DSG, por ter sido
classificado na Dlrotorla do Serviço
Geográfico a ter aldo promovido ao
posto atual. •

Tcnento coronel Francisco Cornara
Simões, do 3° RA 75 Cav.,- por ter
chegado do Sul em gozo de férias,
rotativas ao ano de 1956.

Capitães José ide Paiva Sardenberg,
do 1/6° GA Cos. e Forte de Copa-
cabana, por se encontrar em gozo
de férias regulamentares, relativas
ao ano de 1956; Nilson Novaes Ro-
drigues, do 2° GO 155, por ter vindo
de Jundlal em gozo do férias, rela-
tivas ao ano de 1956.

l°s tenentes Jorge Gaspar da SU-
va, da 5a. Cia. L. Mnt., por ter vln-
do em gozo de vinte dias, resultan-
te do férias, devidamente autoriza-
do; Carlos Guilherme Oto Xavier da
Costa, do Io GA Cos., por término
de trânsito • seguir destino.

2°s tenentes Adallton Gomes dc
Brito Fernandes, do- 1*» Btl. Mnt., por
ter sido transferido para o Io Btl.
Mnt. e continuar em trânsito; Paulo
Normando da Fonseca, do Io Btl.
Mnt., por ter sido transferido do 1/
5° RO 105 para o 1° Btl. Mnt. e
entrar em trânsito, nesta Capital.

ENGENHARIA — Coronéis Alber-
to Ribeiro Paz, do QEMA, por con-
clusão de trânsito e recolher-se ao
EME, onde ficou adido; Eduardo Do-
minguas de Oliveira, do SMM/8, por
entrar no gozo de férias, relativas
ao ano de 1956.

O Serviço de Coretos do I Exerci-
o — 2o. andar do Palácio da Gucr-

ra — encerrará no próximo dia 10
o recebimento de encomendas' des-
ilnadas aos integrantes do III Ba-
iftlháo do 2°. Regimento de Infan-
tarla, que compAo o "Batalhão
Suez", enviadas por seus família-
res residentes no Brasil. Esta mala
cia saudade de encomendas deverá
seguir rumo á Kafah no próximo
dia 15, em nvi&o especial da Força
Aérea Brasileira.

Por outro lado. encontram-se ain-
da no Serviço dc Correios do I
Exercito, aguardando o compareci-
mento dos destinatários, numerosos
cheques contendo importâncias en-
viadas aos seus familiares pelo nos-
so contigente expedicionário no
Oriente Médio, do comando rio te-
nente coronel Iiaoiüo Pessoa.

Também está sendo previsto para
o próximo dia 16, o Inicio da entre-
ga de encomendas, à domicilio, vln-
rias na 2a. Mala da Saudado, entre-
ga esta que será feita por uma tur-
ma especializada do Serviço dc Cor-
reloa do I Exército, da chefia do te-
nente Antônio Bispo dos Santos.

COMUNICAÇÃO COM O "BATALHÃO
SUEZ"

A Diretoria de Comunicações soil-
cita o compareclmento das seguin-
tes pessoas ao 4a. andar do Minlsté-
rio da Guerra:

DU g de maio de 1957 — As 16.30
horas — Cabo Celso Bcchtlufít, sr.
Joio Bechtlufft. Rua Carlos Domes.
383. Petrópolis: Cabo Francisco Ml-
lttào, ar. Sotero Milltão. Estrada
Barra Larga da Iltia 7 — Campo
Grande — D.F : Soldado Jair Ribei-
ro Passos, Waltalr R. Passes. Rua
Marechal Deodoro. 2ÍS — Niterói:
Soldado Laudemír M. da Silva. sr.
Vando M. Silva. Aua Elias Lobo n°.
90 — Campo Grande — DF.: Sol-
dado Valentin O. Almeida, ZanI SU-
va. Bua Mentor Couto. HI — Des-
»1o do Pita — Sete Ventas — São
Oonçale; Os-waldc Passos, sr. Ru-
trat B. Passos, -residente em Ven-
tn ênt Pedras. Itaborai: Adalberon
5. Albuquerque, sr. Osman B. Al-
buquertjue. Rua Almeida Eastos IPS

— fundos — Encantado; Luiz O.
Batalhn, D. Zulina Batalha. Rua Iri-
rt, 152 — Cavalcante — D.F.; Dar-
ci Pacheco, sr. Domingos Pacheco,
Rua Mendes Ribeiro, 930 — Sáo
Gonçalo — R.J.; Geraldo T. Aze
vedo, D. Helena T. Azevedo, resi-
dente em Fábrica Werne, 1.485 —
Bengcm — Petrópolis; José Ernes-
to Carvalho. D. Llcgc A. Oliveira
Rua São Cristóvão, 426; Jurandyr
V. Silva, sr. Penlcl Pessoa. Es-
trada da Zica, 536, Ilha do Governa-
dor: Mequias Carvalho,, sr. Oscar
Alves, Praça Anhangá. 34 — Braz de
Pina; Oswaldo Lustosa. D. Adélin
Lustosa, Estrada Mangulnhos, 164 —
Manguinhos; Avelino Silva. sr. Feli-
cio A. Silva. Rua Humberto Campos,
594 — Leblon; Dia 9 de maio —
quinta-feira — As 16.30 horas —
Sargentos — Euclides Melo, D. Lu-
zla Macena Melo. Rua Santana, 73
apt. 704: Jair Barta, sr. Campos Pc-
reira, Rua Pernambuco. 758 — En-
ganho de Dentro; Palmar Silva. D.
Jnnet Melo Silva, Rua Marechal Soa-
res André. 125 — Realengo; José

Patrício Bererra, D. Alice Eiras.
Rua S. Geraldo, 131 — Madureira;
Abirajas Tavares. D. Irlenc Martins.
Rua Gautambu, 94. casa 1 — Maré-
chal Hermes: Maonel Martins, sr.
Antônio Marques. Avenida Nova
Iorque. 35 — apt. 302 — Bonsuces-
so; Elmar Hebert Menke. Dr. Dil-
ma Vieira Menke. Rua Mogela, n°.
1.684-A, — Petrópolis; Francisco Dias
Garcia. Major Almeida. Tel: 45-5909;
Rubens Ramos da Silva. sr. Antônio
Ramos da Silva. Rua Coronel Ama-
rante, 265 — São Gonçalo; Manoel
Sobrinho, Sta. Gaudêncta. Rua Sáo
Vicente. 313 — Madureira: Erasmo
Almeida Santos. Sgt. Hamilton, Tcl:
20-036 — Niterói: Israel Felix Cam-
pos. tel: 30-2455: Mariano Costa
Froes. sr. Domingues Froes. Aveni-
da Brasil. s*n — Duque de Caxias;
Herron Leigb Pinto. D. Maria Pinto.
Ru» 18 do Forte. 1.889. Nutuà — S.
Gonçalo: Fernando Medeiros, sr.
Waldir Medeiros. Travessa Heitor

: Mendonça. 721 — Vai Paraíso e Ivo
ÍSIIts Ferrai. D. Laurittda F-írrsj.•Rua Comandar te Ary Panriraa —
1 Travessa Açenor Ribeiro, 283 — 8.
Gonçalo.

0 "ASSASSÍNIO" DE ROEHM
MUNIQUE, 7 — Michael Lippert,

antigo comandante das "SS" do cam-
po de concentração de Dachau, que
se acha, atualmente, em Munique, jun.
tamente com Sepe Dietrich, respon.
dendo por cumplicidade de assassina,
to" de Ornst Roehm, em junho de
1934; declatou ao tribunal que, no
momento da execução, encontrava-
se no corredor da prisão, nada ten-
do ouvido. Acrescentou ter entrado
na cela de Roehm quando êste já
estava morto tendo chegado à con-
clusão que ae tratara de "suicídio"

O presidente lhe replicou ter tes-
temunhas que darão outra versão ao
caso.

Depois que o advogado dos acusa
dos, o dr. Alfredo Seldel, solicitou
a citação, como testemunhas,' do
general Speidel, Karl Oberg, antigo
chefe da gestapo em Paris, e Rudolph
Hess, atualmente detido na prisão
quadripartite de Berlim — Spandau,
apresentou-se uma primeira teste-
munha. Trata-se do dr. Robert Koch,
ex-diretor da prisão de Stadelheim,
onde se deu a execução de Roertm.

"Sepp Dietrich", acrescentou, "as-
sistiu à execução dos seis "SS" de
um canto retirado da prisão, com
um ar visivelmente aborrecido" em
seguida, foi procedida a leitura de
uma resenha da execução, publica-
da no jornal oficial do partido na-
clònal-socialista, o qual Dietrich de
clarou que lia raramente.

Finalmente. Dietrich reconheceu
ter julgado que o» "SS" prepara-\
vam um levante. <_ Michael Lippert
declarou que estava convencido de
que as vitimas de 30 junho prepara-
vam um "Pulsei»", • que sua «xe-

icuç&o salvou milhares da vidas. F-P.

¥ NÀO ACEITE IMPOSIÇÕES
Compre somente aquilo que realmente pre*
cisa e usa. Venha conhecer a nossa linha de

aluminios "TRINDADE-PANEX". Escolha

as peças que mais precise e forme a sua

bateria. .¦
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Maior Gilberto Melrelles da Mlran-
da. da EsTE, por ter sido promo-vido ao posto atual, por decreto de
25 dt abril de 1057.

INTINDINCIA — Tenente coronal
Paulo Soter da Silveira, da DPA, porter assumido a chefia da SI/D3, des-
ta Diretoria.

Major Hermlnlo da Lux Paranhos,
da DPA, por ter deixado as funções
de chefe da S2/D3, ficando nas fun-
çôes de adjunto,

Capitães Alfredo Alencar Aranha,
da EsTE, por término de férias e
apresentar-sa ao ECS, onde foi cias-
slflcado; Lauro de Albuquerque Cor-
te Real, do ERS/6, por haver ces-
sado o motivo em que estava adido
e entrar em 13,dias de trânsito res-
tantes.

SAÚDE — Médicos — Major méd.
dr. Paulo Leite Gomes de Pinho, da
EsEFEx, por término de trânsito •
recolher-s* à EsEFEx.

Capitão méd. dr. Antônio Manuel
Baptista, da EsSEx, por ter sido trans-
ferido do 8° RC para a EsSEx •
ter concluído o trânsito.

Io tenente Hello Washington de
Mesquita, do R. Rec. Mec, por ter
entrado em gozo de férias e seguir
destino à América do Norte, por or-
dem do ar. ministro.

Dentista — Io tenente Nelson
Carrilho, do 3o G. Can. A. Aé. 40
por ter de seguir destino para a tua
Unidade * e ter ficado retido nesta
Capital, por ter sido transferida a
viagem da FAB, para o dia 11.5.57.Farmacêuticos — Capitães Ma-
noel Jaime Dias, do LQFE, por ter
entrado em gozo de férias,, relativas
ao ano de 1955, com permissão para
gòzá-las em Mato Grosso e Paraná;
Jorge Sebastião de Oliveira, do L.
Q.F.E., por ter tido promovido e fl-
car adido aguardando classificação,

VETERINÁRIA — Major — Mo-
xart Moacyr Moreira da Silva, da
DR, por ter sido promovido e aguar,
dar classificação,

Io tenente Walter Gustavo Osche
neek Ramos e Silva, da EsVE, porter sido promovido e ficar adido
a EsVE, aguardando classificação.

TÉCNICO — Coronel Carlos Alves
de Souza Ferreira, do DPT, por ter
sido promovido ao pôsto atual.

Movimentação

ARTILHARIA — Nomeação — Por
necessidade do serviço — QG da
10a. RM, o capitão Manoel Theophilo
Gaspar de Oliveira Neto, do QO, sen-
do, em conseqüência, transferido pa-
ra o QSG.

QAA (Oriundos dt Inf.) — Nomea-
ção — Por necessidade do serviçola. DR/8a. CR, o Io tenente Sa-
bino Moacyr de Souza, adido à mes-
ma CR.

Retificação de nomeação - Por
necessidade do serviço — 16a. DR/
2a. CR, o Io tenente Milton Ccsar
de Oliveira, à disposição da DGSE
e adido à la./10° GA Cos. M., e
não «como publicou o BI 40, de 12
de fevereiro 57, desta DPA.

MAGISTÉRIO MILITAR — Nomea-
ção — Tendo em vlsta a proposta
da Diretoria Geral do Ensino e por
satisfazerem às exigências do Deere-
to 37.999/55, e da Portaria n. 1020,
de 1955, resolve nomear adjuntos de
catedrátlcos, em caráter provisório ,
para o Colégio Militar do Rio de
Janeiro e Academia Militar das Agu-
lhas Negras, nas cadeiras abaixo enu-
merados, os seguintes oficiais:

Colégio Militar do Rio de JaneiroPortuguês — Cap. Cav. Arthur
Loureiro de Oliveira Filho.

História Geral — Major Art. Gil
Alberto Moreira da Rocha.

Aritmética — Major E. Com. Guai-
ter GUI.

Francês — Major Cav. JoSo dt
Deus Goulart Cervelra; e

Química — Major Eng. Ater Cor-
tires Peixoto.

Academia Militar dai Agulhas Ne-
gras — Resistência dos Materiais —
Cap. Eng. Hedio Weber.

Nomeação

O major Construtor Alulslo Fran-
co de Moraes, representante dêste
Ministério na lavratura do termo de
cessão de faixa de terreno de 80m
da Cóudelarla Pouso Alegre, que faz
ao Estado de Minas Gerais, conforme
planta à fls. 24 do processo 32.596/
56, Gab. M. G., • demais elementos
constantes do referido processo.
Dispensa de funçStt dt atividades»

A pedido, o capitão da Reserva de
la, classe, Benedito dos Santos Mar.
condes, das funções de atividade que
exerce no Estabelecimento Regional
de Subsistência da 2a. Região Mlli-
ar.

Pastagem I disposição

Passa à disposição da Prefeitura
Municipal de São Paulo a fim de
servir na Companhia Municipal de
Transportes Coletivos o capitão da
Arma de Infantaria Joaquim Leite de
Almeida, conforme solicitação cons-
tante do Aviso s/n° de 9.4.57, da
PMSP.

INFANTARIA — Transferência —
Por necessidade do. serviço — QO
e classifico no 23° BC o capitão
Jofre GU da SUva, do QSG.

Desligamento

De adido a tsta Diretoria o major
de Inf. Silvio Santos Martins Ral-
mundo, por ter cessado o motivo de
sua adição.

Exclusão

Do estado efetivo desta Diretoria,
ficando adido para passagem de en-
cargos, o capitão do QAO Art. Jack-
son Corrêa da Rocha, transferido da
DPA para a DG Ens. Formação.

Permissão

Para passar parte do trânsito a
que tem direito, nesta Capital, ao
1° tenente Farm. Ruy da Silva Re-
zende, ultimamente transferido do 10°
RC para o Io BS.

Licença tsptcltl

licença tspaclal de 6 meses para Mr
gozada em parcelas de 3 mesei por
ano civil, ao tenente coronel Int.
Ex. Alexandre Alvcttl, do EHS/8, re-
(ativo ao decênio de 5 ago. 25 a 4
ago, 35, podendo o mesmo Inlclá-la,
caso nâo haja impedimento legal, fl-
cando a data da aeu Inicio subordl-
nada à condição constante da letra
t do Aviso, 118/49, ao estabelecido
nas letras c e d do artigo 10° do
Decreto 29.267/48 e parecer aprovado
pelo sr. ministro, publicado no BE
48/50.

A repartição interessada deverA In-
formar ao DGP e a esta «Diretoria
a data exata em que fõr Iniciada a
licença em questão.De 12 meses — Ao major Vet.
Euler de Castro Ribeiro do Couto,
da Dir. Vet., relativa aos decênios
de 15 maio 33 a 16 maio 53.

De 6 meses — Ao major Vet.
Carlos Alberto Paes Pinto, do QG/
6a. RM, relativa ao decênio de Io
novembro dt 1926 a 31 da outubro
dt 1936.

At licenças acima deverão ser Int-
ciadas no dia 13 de maio de 1957,
caso nfio haja Impedimento legal e
desde que os interessados satisfaçam
as condições do Parecer aprovado pe-
lo sr. ministro, publicado no' BE n°
48/50, Em conseqüência, as Unidades
a que pertencem os oficiais em cau-
sa deverão Informar ao DGP e a
esta . Diretoria da revogação das 11-
cenças em apreço, de acordo com
a letra g, do Av. 118/49, caso os
interessados não entrem no gozo das
mesmas na data fixada.

Apresentação dt aspirante a oficial

INFANTARIA — Amarcy da Cas-
tro e Araujo, do 17° BC, por ae
encontrar cm gozo de dispensa.

Sérgio Augusto Mendes Corrêa, do
17° BC, por estar em gozo de dis-
pensa do serviço.

Wanderley Augusto Marques Faria,
do 17° RI, por ter vindo gozar fé-
rias relativas ao ano de 1956, no Dia-
trito Federal.

ARTILHARIA — Virgílio Cruz de
Castro, do 6o GA 75 Do. por ter
vindo a esta Capital em gozo de fé-
rias.

Zecyr Barros Pereira, do 6° GA
75 Do, por ter vindo a esta Capital
em - gozo de férias.

Alyrio Palma Filho, do 6° RA 75
AR, por - ter entrado em gozo de
férias e ter permissão para gozá-las
no Rio. .'

6o GA Do, por estar em gozo de
-férias (30 dias).

INTENDBNCIA — Lecio Martins,
do 1o Btl. de Front., por término
de dispensa e seguir viagem para
Foz do Iguaçu.

JUSTIÇA MILITAR
Qutr »«r considerado Incapai para

• «trviço militar

Por Intermédio dt seu advogado
Impetrou "habeas corpus" ao Supt-
rior Tribunal Militar, o soldado Per-
teu Grilo, de São Paulo, Invoctndt
Incapacidade definitiva para o Ser-
viço Militar t ptdlndo t anulação
da primeira Inspeção m4dlca. O rt-
ferido militar Já foi processado •
condenado por crime de deserção,
pelo Conselho Permanente de Jintl-
ça ds la. Auditoria da 2a. 'R.M.

O processo depois de autuado foi
distribuído ap ministro rtlstor.

Julgamento» ne S.T.M.

O Superior Tribunal Militar con-
cedeu "habtas corpus" ao civil Edu«
ardo Grandl, do Pará; confirmou aa
tentençat condtnatórlat por crime d*
deserção, dos toldados Primo Lino
Leite Rodrigues, Antônio Jesus d*
Oliveira, ambos do R.G. do Sul; dt
Ellceu Gonçalves Pereira, Clemllda
Adilson de Arruda, José Reynaldo
Alvo, todos desta Capital; de Evllá-
slo dos Santos, marinheiro, da Ba-
hln; dt Severlno Antônio Vieira, de
Pernambuco; confirmou as sentenças
absolutórlas dos soldados Geraldo
Bezerra do Nascimento, dt Pernam-
buco; de Agulnaldo Pereira da Cruz,
do Paraná; de Mário Lopes, dt São
Paulo; confirmou at sentenças con-
denatérlas dos soldados Olímpio do
Falchl, Milton dos Santos, Qarcindo
Batista da SUva, todos de S. Paulo;
reformou a sentença para condenar
por crime de receptaçáo, o tenente
Benedito Corrêa de Almeida, dt 6.
Paulo; deu provimento a apelação do
soldado Roque Martins Moya, de S.
Paulo, para absolvê-lo do' crime de
deserção.
O promotor rtcorrtu do protesto dtt

armas

O promotor Rubens Pinheiro, apt»
lou para o Superior Tribunal Militar,
da sentença do Conselho Especial de
Justiça da 2a. Auditoria dt Guerra,
que absolveu todos os civis e mlll-
tares Implicados no desvio dt armai
e munições do Exército.

Entrada do proctttot no S.T.M.

Carlos de Almeida Paranhos, do riot-.n. a_.tr.___, „-,(_,--. --. b..-.—¦.-i RA nn. nnr ..tar «m «ton ri. _-V.eran! *"íí?da' ««item, no_ Suptrlor
Tribunal MlUtar, em grau dt apela-
ção da promotoria e da defesa, ot
processos ,do deserção dos toldados
Orlando Aqulno, Waldtmar Valérlo
dos Santos, ambot de Mato Grosso;
o dt HéUo Pereira.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMISSÃO MISTA BRASIL-ITÁLIA DE

Após à reunião de instalação e
Primeira Sessão Plenária reali-
zadas, a 2 de maio, no Itamara-
ti, quando íoram aprovadas as
normas regulamentares para seu
funcionamento, prosseguiram as
conversações entre as duas se-
ções da Comissão Mista Brasil-
Itália, tendo sido examinadas vá-
rias operações de investimentos
e financiamentos, algumas delas
já em vias de ultimação. Fica-
ram, também, definitivamente
assentadas as medidas destinadas
a facilitar a mais ampla parti-
cipação de indústria italiana pro-dutora de bens de equipamentos

no programa de desenvolvimen-
to econômico do Brasil.

Ao término desta primeira fa-
se dos seus trabalhos, os mem-
bros da Comissão Mista expres»
saram sua satisfação pelos resul*
tados alcançados, que abrem uma
ampla perspectiva à intensifica-
ção da colaboração econômica en-.
tre cs dois países. Oportunamen-
te, os chefes das duas Seções,
respectivamente embaixador Lan-
za d'Ajeta e ministro Barbosa da
Silva decidirão de comum acôr-
do a data de realização da pró-xima reunião plenária da Co-
missão.
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MISSA EM AÇÃO
DE GRAÇAS

Será realizada hoje it 9 hs. na
Capela Sto. Joana, das Bandelran-
tes, uma missa em Ação de Graças
pelo restabelecimento de RACHEL
PENNA FRANCO CARREIRO.

24936

panelas de pressão I À Nossa Senhora das Graças

730,
,.. e lembre-se que você íorma a sua bateria

e paga em 10 suaves prestações mensais

sem juros, sem aumento, um mais nada.

Trindade mete
Informeçftei e Vendat:

RUA SÃO JOSÉ, 90 - 5." AND.

EiqukiO de Avenida

ATOS RELIGIOSOS
Maria Miranda Nogueira

Coelho de Almeida
(FALECIDA BM CAMPOS — EST. DO RIO)

Antônio Francisco Coelho de Almeida e esposa, Antonieta Caetano
Coelho de Almeida; LaUa Coelho de Almeida; Cap. Hugo Coelho da
Almeida, esposa e Illhos; Cap. Luiz Elias de Souza t esposa; LlUa Cot»
lho de Almeida; Tenente Eduardo de Alvarenga Peixoto, esposa •
filho; Lucia Coelho de Almeida; Isabel Nogueira de Almeida (ausente)e Francisco Nogueira de Almeida, cspSsa, filhos t netos (ausentes),agradecem as manifestações de pesar pelo falecimento de tua mie, sogra,
avó e bisavó MARIA MIRANDA NOGUEIRA COELHO DE ALMEIDA
(Cotinha), verificado em Campos, convidando' seus demais parentes •amigos para a missa de 7.» dia que será celebrada em 10 do corrente,
às 8,30 horas, no altar-mor da Igreja de Nossa Senhora da Conctlçto tBoa Morte, i Bua do Rosirlo, esquina de Miguel Couto. 2503T

ANGELINA MENDES
FIGUEIREDO

Sylvio M. Figueiredo e senhora, Amaro M. Figueiredo •
família, Aristeu Lopes e família e demais parentes, convidam
seus amigos a assistirem à missa de 7.° dia que por alma da
sua mãe, sogra, avó e tia será celebrada na Catedral Metro-
politana, às 9,30 horas, amanhã, quinta-feira, dia 9. 17031

RITA DE ANDRADE SILVA
MISSA DE 7.» DIA

Helena Howat Gusmão, filhos, noras e genro, con-
vidam os demais parentes e amigos para assistirem à
missa de 7.° dia de sua inesquecível amiga RITA DE AN-
DRADE SILVA, que farão celebrar, quinta-feira, dia 9,
às 11 h. 30 m. no altar de N. S. da Conceição da Igreja

O tr. gen. chefe do DGP concedeu de S. Francisco de Paula.

Agradeço
EDUARDO.

um milagre JOSÉ
2S033

FREI FABIANO
Agradeço a graça obtida — M. I.

16083

25023

SYLVIO PAULO PERROTTA
IRMÃO VICENTINO

(FALECIDO EM TAUBATÉ)
Manrico Perrotta, Rosâlina Perrota de Almeida, Alber-

tina Perrotta Martins, Pedro Américo Perrotta (ausente),
Aldina Perrota da Silva, Emitia Perrotta Ashton, agradecem
penhorados as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento de seu irmão, SYLVIO PAULO
PERROTTA e convidam os demais parentes e amigos para ]assistirem à missa de 7.° dia, que por sua boníssima alma
será celebrada, amanhã, quinta-feira, às 9,30, no altar-
mor da Igreja de São Francisco de Paula. Antecipada-
mente agradecem o comparecimento a êste ato de piedade
cristã. 18078 -

Maria Graça Macedo Machado
Pereira dé Oliveira

(Grariía)
(MISSA K7.a DIA)

Roberto Machado Pereira de Oliveira, Orlando de Macedo França e filhos, Carlos At-
berfo Pereira de Oliveira, senhora e filhos; Pedro Velho de Albuquerque Maranhão, senhora
e filhos; Noel Garcez França, Odeffe Macedo, filhos/noras e netos e José Manoel de Mace-
do, agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua queri-
da esposa, mãe, sogra, avó, irmã e tia e convidam seus parentes e amigos para assistirem
a missa de 7.° dia que mandam celebrar à s 10,30 horas, de amanhã, quinta-feira, dia 9,
no altar-mór da Igreja da Candelária. fl3263"(ESTA 

SEÇÃO CONTINUA NA 7.° PÁGINA DO L^ADERNÕ)



:.:¦::::,,:¦::::: . . , .-.v..........:.,Y . . . .-.,.-^-. :.  •¦

1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quaria-feira, 8 da Maio tia 1957 1S

REGiSTRO SOCiAL
'»i ::. BJmBflHI isssBS&jsÍÍS nh pHH Wj

BSavTlaiTOF •' 'BsBLV* - * "^; aiaiam-^ ' ' .V ^ .M ^sssssaffttiaS ¦asa

vW IV ^¦hl ^F'J^ ÊM » ISSM

&*•-• BW/^**t JÇ*Ü3H ¦£$ <sV ÁS
¦/ |l ,Ji*W. 

\ Jm m\
Bf 

sssV. 
*>tWh J^fl iVlV asa

F'. PO» »"»»» ifl Hs7 j» áHC^BL j«—_^aata* ^H Bi í»' ^JMass!

JVOTAS MÉDiCAS

Na' igreja de N. S. Menina, na Penha, realizou-se sába'!o
último o casamento da senhorita Nilce, filha do sr. Marinho
Rodrigues da Costa, com o sr. Lourcnço do Nascimento.

No clichê um flagrante dos noivos após a cerimônia.

1'KONTO soi intuo — O Hospital
Geral Sousa Aguiar — o nosso tto
conhecido Pronto Socorro — luta com
multa dificuldade rm vários setores.
De Inicio, a 'sua péssima localização.
Ilrpoli, a velhice do prédio, absoluta-
mente inadequado á sua Nnalldade.
Apeiiar disso, porém, «ai funcionando
mais ou menos, com a boa vontade e
dedicação do seu pessoal, le nio fos-
te a Prefeitura atrapalhar, com a sua
Imensa rede burocrática, os teus
Inúmeros departamentos c oriáos de-
aentrosadot, a Invencível incapaclda-
de dot políticos de má qualldaáfl —
de que i farto o nono pobre Dlttrito
Federal — náo temot dúvida de que
o Ilotpital de Pronto Socorro estaria
à altura dot mali modernos e eficlen-
tes existentes no mundo.

Médlcot e administradores, hotplta-
laret sabem perfeitamente o que d<-
va ser feita. NSo desconhecem a trl-
vlul verdade que enfrentam, mas o
que maior falta faz no HP8 sio enter-
melrat diplomadas, sao auxlllarrs e ser-
ventes. O critério de admissão é o
mais variável que se possa 'Imaginar;
mas baseados no defeito básico, Irre-
movivei: a política. Exemplo: o IIP8,
até há pouco, dispunha de apenas 4
serventes para a limpeza, Após pedi-
dos Insistentes, o prefeito nomeou
mais 13. Na mesma hora, raros eram
os que nao traziam cartas e cartões
de políticos, pedindo que o Ilustre
protegido fosse destacado para qual-
quer outra função, menos a para que
foi éle nomeado: a limpeza.

Outro exemplo: i Sociedade Brasl-
lelra de Anesteslologla Indicou 15 no-
mes de médicos especialistas. Idôneos,
etc, para Integrar ai equipei do Pron-
to Socorro. Uma outra llst» que o
chefe do Executivo recebeu, de ou-
trás fontes, continha mais de 30 no-
mes — nenhum deles anesteslsta!
Ninguém foi nomeado. E o Pronto So-
corro continua com falta de aneste-
sistas. Tais fatos nio sao citados para
polemizar. Mostram apenas como é
difícil criar-se. no D.F.. pelo menos
no campo oficial, a melhor mentall-
dade para se administrar.

Foi submetido à Assembléia um pro-
jeto de programa do dirttor-geral da
OM8 relativo a um orçamento d*
12.011.000 dólares, qua apresenta o
«créiclmo de 1.341.000 dólares com
referência ao orçamento aprovado po-
Ia Assembléia para IMT. F. f.

VIDA CULTURAL
A ANTIGA IGREJA DO HOSPÍCIO

NATALICIOS
Faz anos hoje o dr. Ncy Kruel, fun-

clonárlo da Prefeitura, quo oferecerá
recepção aos seus amigos c parentes.

O dr. Elisio Conde festeja bole
• seu aniversário natalfeio.

Passa hoje a data natalina da
ara. Jandirn de Miranda Cordilha. es-
posa do prof. Josf1 S. Cordilha.

Fazem anos hoje os srs. Gabriel
de Lucena, Henrl líauffmann, Heldcr
Morais Rego, Luís Baycr, Edmundo
Genofre, Maurício Rosemglitt, Aquiles
Ribeiro de Araújo, Olavo Pirquet
MÓSC050, João Pereira Melo, coronel
F.uclides Fleury. Luiz Roque Rodrl-
gucf, Oswaldo Ribeiro de Souza.

Faz anos hoje, o sr. Osmar Fer-
relra. -®-
DATAS INTIMAS

Transcorre, amanha, o aniversário
natallcio da jovem Neyde da Silva e
Souza, filha do casal sr. Paulo de
Figueiredo e Souza - d. Alayde da Sil-
va e Souza. Festejando o acontecl-
mento, a aniversariante reunirá suas
amigas numa festa intima, em sua re-
sldencia de Higienópolis.-®-
CASAMENTOS

Realiza-se hoje, o enlace matrimo-
nlalda srta. Waldira Correia da Sil-
va Sobrinho, filha do casal João Go-
mes da Silva Sobrinho, com o pro-
fessor Almir Lima Pereira, diretor do
Curso Especializado de Preparação,
no Meyer. Após a cerimônia religiosa
que terá lugar na Catedral Presbite-
riana, & rua Silva Jardim, os nuben-
tes receberão em sua residência, á
rua Thompson Flores, apt. 101, no
Meyer, os cumprimentos das pessoas
de suas relações de amizades.

FESTAS
Club Municipal — Hoje. das 21 á 1

hora. baile-bolte-show, com a presen-
ça das candidatas ao título de Miss
Distrito Federal e a participação de
artistas do broadcastlng nacional.
Traje de passeio completo.

Clube Ginástico Português —
Amanhã, com Inicio às 19,30 horas,
jantar dançante. Traje de passeio. Sa.-
bado, das 22 s 2 horas, grande boite:
traje de passeio.Olymplco Clube — Dando prós-
segulmento ao seu programa social da
corrente semana, o Olympico Cluoe
fará realizar em sua sede de Cona-
cabana — rua Pompeu Loureiro. 118.,
as seguintes festividades: amanhã, dia
9, das 22 às 2 horas, noite dançante
na boite; sábado, dia 11, As 13 horas,
grande feijoada de confraternização
dos sócios; das 22 às 2 horas, noite
dançante na boite; domingo, dia 12 —
grande programa em comemoração ao
Dia das Mães.

-KíV-
MISSAS . , _¦;¦

Por alma do sr. Gregono da Silva
Ramos, falecido no dia 24 úHtmo. será
rezada missa amanhã, quinta-feira, ás
8 horas da manhã, no altar-mor da
Igreja de São Francisco de Paula, por
motivo do transcurso da data do anl
versário natalfeio do extinto.

F. fi.

VISITADO O SANATÓRIO t CEN-
TRO DE READAPTAÇÃO DA SERRA
— No último domingo, 5, o ministro
do Trabalho sr, Parslfal Barroso odr.
Josó Raymundo. presidente do IAPI e
d. 55eny Miranda, assistente social do
IAPI. estiveram em demorada visita
ai) Sanatório e Centro de Readapta-
ç&o da Barra, situado no município
de Pirai e com capacidade para 300
leitos. Os Ilustres visitantes foram re-
cebldos pelos diretores da instituição,
drs. Otávio Marques Lisboa e Carlos
Monteiro Valente.

INSTALADA A ASSEMBLÉIA MUN-
DIAL DE SAÚDE — GENEBRA, 6 — Foi
aberta ontem pela manhã, no Pala-
cio das Nações, a X Assembléia Mun-
dlal de Saúde, com a participação dos
delegados da maior parte dos 88 pai-
ses membros ou associados e dos ob-
servadores da ONU. A Assembléia tem
duas tarefas principais: 1) examinar
as atividades sanitárias apoiadas pela
Orgnlzaçáo Mundial de Saúde em uni
130 países e territórios; 2) estabele-
cer o plano de trabalhos que a OMS
deverá empreender no ano próximo.

"81NDROME DO NfcFRON INFERIOR
PÔ8-TRAN8FUB10NAL" — t' O tltu-
lo de Interessante trabalho de auto-
ria doa dri. Ismar Chaves da Silvei-
ra a Deusdedlt da Silva Braga, publl-
cado às pais. 160-172 da "Revista Bra-
sllelra de Medicina", vol. XIV, n°. 3,
marco de 1937, ora em circulação.

TEM DADO CERTO — BUENOS At-
RES. 6 - o Ministério da Súde PA-
bllca anunciou que o programa anti-
pollomielitlco, Iniciado depois da epi-
demla do ano passado, tem dado bons
resultados, e so se registraram 332 ca-
sos entre 1 de Janeiro • 1 de maio
de 1937. Em Igual período do ano pis-
•ado, quando ocorreu o lurto eplde-
mico, registraram 4.132 casoi. U.P.

ASSOCIAÇÃO MEDICA FLU.MINEN-
SE — Hoje, g, ài 20,30 horas, haverá
reunlio da Seção de Higiene da AMF,
a fim de se proceder à eleição dano-
va diretoria. Depoli de amanha, 10,
às 22,30 horas, em sessio ordinária
da AMF, o dr. Washington Rego Pln-
to terá seu trabalho sobre "Avalia-
çio clinica e tratamento cirúrgico do
canal arterial" com apresentação de
filmei.

PRtMIO DREYFUS" DE 1958 —
S. PAULO. 8 — Perante o Conselho
Universitário da Universidade de Sào
Paulo reallza-se hoje a cerimonia de
entrega do "Prêmio Dreyfus" de 1958.
conferido ao professor Warwick Es-
t."vío Kerr, da Escola Superior dt
Agricultura Luiz de Queiroz, de Flraoi-
caba. O "Prêmio Dreyfus" foi Instl-
tuldo pela família do professor André
Dreyfus, da Universidade de Sào Pau-
lo, falecido, e é conferido ao cientista
nacional ou estrangeiro cujos traba-
lhos tenham contribuído excepcional-
mente para o progresso no campo da
Genética. A. N.

CURSO DE PESQUISAS BIBLIO-
GRÁFICAS EM CIÊNCIAS MÉDICAS— O Instituto Brasileiro de Blbllo-
grafia e Documentação, do Conselho
Nacional de Pesquisas, mantém umCurso de Pesquisas Bibliográficas emCiências Médicas. No atual Curso es-tão sendo treinados auh-.ze bibllote-cárlos e doeiimentaristas dé vários Es-tados, que obtiveram bolsai de estudo
para tal finalidade ou que foram eo-mlsslonados pelai instituições em quetrabalham.

Quantos entram hoje, em gran-
de maioria, na admirável Igreja da
Nossa Senhora da Conceição • Boa
Morte, existente na rua do Roaá-
rio, Ignoram qut «ra ela conheci-
da outrora como igreja do Hoepl-
cio, t, por dar fundoi para a atual
rua Buenoi Airei, tinha esta o no-
me de rua do Hoipfclo.

tate nome de Hoipiclo lhe advl-
era de outra finalidade que nio
apenas o culto divino, mas por-
que servia também para hospedar
sacerdotes em tramito pelo velho
Rio de Janeiro.

Já em 1700 havia ali uma erml-
da, pertencente ao patrimônio da
Ordem Terceira de Sio Francisco
da Penitência, a qual foi então
ocupada pela Irmandade de Nona
Senhora da Conceição doi Homem
Pardot, conforme determinação
do governador Luiz Vahla Mon-
telro, o famoto "Onça", que rece-
bera do rei ordem nesse sentido.

Resultará a providência de estar
essa Irmandade, como várias ou-
trás. sediada na Igre de S. St-
bastito, no morro do Caitello, que
era a Sé do Rio de Janeiro, a qual
se encontrava na Iminência de
ruir, devendo assim ser esvastada
quanto antes.

Como a ermida pertencia i Or-
dem da Penitência, a Irmandade
de N. S. da Conceição dos Ho-
mens Pardos indenizou-a, como
consta da escritura de 9 de janei-
ro de 1729, mas o pagamento só
se ultimou em 1807.

Uma outra Irmandade, a de Nos-
sa Senhora da Assunção e Boa
Morte, estabelecida em 1663, no
convento dos Carmelitas Calçados,
desentendeu-se em 1734 com os
respectivos fradei, dali laindo os
irmãos desavindos para fundar a
Irmandade de N. S. da Boa Mor-
te, sediada na ermida de N. S. da
Conceição dos Homens Pardos.

A mudança dos objetos de prata
e ornamentos vários de proprle-
dade da Irmandade teve de ser
feita sem conhecimento dos frades
carmelitas, faltando a remoção da
Imagem, realizada afinal por oca- /
siSo duma procinSo, quando le
aproveitaram os irmãos duma

VIDA CATÓLICA
APARIÇÃO DE S. MIGUEL ARCANJO

oportunidade para entrar com ela
na capela da Conceição e Boa
Monte, logo fechando a porta.

Segundo refere Moreira de An-
vedo a procissão foi Interrompida,
houve "tumulto", contenda, velas
quebradas, hábitos rotos, intervin-
do a força armada, mas a Ima-
gem ficou."

Assim se juntaram na antiga er-
mida ai duai Irmandades, haven-
do a principio compreensão mú-
tua e colaboração. Em 1735 lan-
çou-ie a pedra fundamental da
nova igreja,, conforme planta do
brigadeiro Joié Fernandes Pinto
Alpolm.

Durante as obrai, entretanto,
perceberam oi membros da Ir-
mandado da Conceição que os da
Boa Morte arrefeciam no entu-
slasmo, havendo mesmo discór-
dias, obrigando o vigárla geral a
tomar providências enérgicas.

Afinal em 1820, a 9 de março
houve uma assembléia conjunta
das duas Irmandades, estabeleceu-
do-se a fusão dai mesmas e cria-
ção da Venerável Ordem Terceira
de N. S. da Conceição e Boa Mor-
te, assim terminando uma luta que
durara sessenta anos, provocando
sérios aborrecimentos entre os
fieis e graças aos esforços de Ni-
colau Vlegas de Proença, corretor
da' Conceição, e Domingos Alves
Pinto, juiz da Boa Morte.

A 16 de abril de 1820 realizou-se
uma grande solenidade para fes-
tejar a pacificação das duai Ir-
mandades. com procissão e música
especialmente composta pelo pa-
dre José Maurício.

Terminou-se então a nova igreja
em 1853, a qual foi benzida pelo
bispo conde de Irajá.

No altar-mor está entronizada
a imagem de Nossa Senhora da
Conceição, ladeada pelas capelas
com as imagens de N. S. da Boa
Morte e N. S. das Dores.

Nos outros altares estão as ima-
gens de S. Miguel. N. S. da Ai-
sunção, S. Josó, S. Francisco de
Paula, Santana e São Francisco de
Assis.

N. C.

Tem a Igreja em ulto concel-
to o culto dos Santos Anjos e
entre èlcs S. Miguel Arcanjo,
considerado como o protetor dos
cristãos, da mesma forma que o
fora dos judeus, nntes do catoli-
cismo. ,

Diversas aparições sào conhe-
cldas do Arcanjo S. Miguel, sen-
do duas, entretanto, mais citadas:
uma ao papa Galásio I, no mon-
te Górfiono, no local onde íol
construída uma igreja; outra no
para São Gregório, o Grande no
Castelo de Santo Ângelo, quando
grassava uma peste em Roma.

Outras são referidas, sendo a
primeira delas cm Chones, na Fri-
gik, quando tomou a forma hu-
mana, surgindo a um habitante
que tinha uma filha muda, a qual
logo recobrou a fala.

A aparição no monto Górgono
ocorreu a 8 de maio de 401 quan-
do ôle surgiu numa gruta, tor-
nando-se o lucnl multo procurado.

Miguel significa "Quem è como
Deus'",' pois foi éle quem se pôs
à frente dos anjos fiéis, quando
da rebeldia contra o Senhor.

E' também São Miguel Arcan-
jo o patrono dos agonizantes, o
gula solicito das nlmas dos fiéis
defuntos para o céu, como refere)
o texto do ofertório da missa de
Rcquiem.

"Como uma cluiuo iuou«
refresca as /lórcs ressequidas
do calor, assim a dpua oenfB
refresca flores celestes rt«
queimadas no PuroatóHo".

SAO TEODATO

SANTOS DE HOJE Dia Universal da Açfio de Graçai —
1 Acabo de ler o Relatório da Cruzada

„ ,.i • ,t iiji tv,. Pró dia Universal e Ação de Gra-
Vítor, Bonifácio, Heladio, Dio- çagé Como c be|0 Ver a mão de Deus

nlsio, Ágácio, Benedito, Pedro.

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA
MAE DOS HOMENS

Em sua Igreja na rua da Alfán-
dega, 54, realiza-se domingo próximo
a festa da Sagrada Família de Na-
zaré.

Haverá ás 10.30 horas missa solene,
oficiando pe. Walmor de Castro, pre-
gando o pe. Caetano de Vasconcelos.
As 18,30 solene Te Dcum, com ser-
mão pelo pe. Andállo Neves, CM.

CRUZADA PRÓ DIA UNIVERSAL
DE AÇÃO DE GRAÇA

Do cardeal D. Jaime de Barros Cá-
mara, arcebispo do Rio de Janeiro,
recebeu a Cruzada Pró Dia Universal
de Ação de Graças as seguintes car-
tas:"limo. sr. comendador João Baptlsta
Isnard — Presidente da Cruzada Pró

A reforma da ecenomia •..
(Continuação da 1.» página)

LIVROS NOVOS
CONSTITUIÇÕS FEDERAL

ESTADUAIS
O Serviço de Documentação a-'COu

caba de reeditar as CONSTITUI-1
ÇÕES FEDERAL E ESTADUAIS,)
com índices remissivo e compara-
tivo, contendo os textos vigentes e
as anotações dos artigos julgados
inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal.

A obra pode ser adquirida me-
diante reembolso postal, no De-
partamento de Imprensa Nacio-
nal, sito à Av. Rodrigues Alves
n. 1, ao preço de Cr6 300,00 o
exemplar.

diz uma só palavra sobre a for
ma em que serão nomeados ou

solho econômico para cada re- j constituídos. Tampouco se dá
gião. As indústrias estabelecidas'qualquer definição sobre as re-
em cada zona ficarão sob o con-igiões. Talvez sejam grandes co-
tròle de ditos conselhos, em vez | mo uma "república", ou talvez
des remotos Ministérios em Mos-

OMISSÕES

Na aparência, essa é uma forma
sensata de levar a cabo a des-
centralização. Todavia, há estra-
nhas'omissões no plano propôs-
to.

Os conselhos econômicos serão
a base do novo sistema econômi-
co. Seus poderes serão de gran-
de importância. Porém, não se

CURSO DE DECORAÇÃO DO LAR
"JOANNA D'ARC"

Diploma cm 4 meses. Próxima turma: 10 de maio. F,m beneficio
do aluno, tó é permitido o Ingresso no Curso, no início de cada
turma. Inclui ornamentação floral.

Rua Raimundo Corrêa, 27 - apt" 101 — Copacabana — Fone: 57-2362.
38318

"SUL AMÉRICA"
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Realizar-se-á no dia 16 do corrente, às J4_horas e 30
minutos, no 17.° pavimento do edifício da Agencia Metropo-
litana da "SUL AMÉRICA", à Avenida Rio Branco, 138, a 84,q
Sessão de Sorteios de Quotas de Lucros, referente às Apó-
lices S. G. n.° 140 — BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO
S. A.; S. G. n.° 339 - BANCO DE CRÉDITO REAL DE Ml-
NAS GERAIS S. A.; S. G. n.° 343 — BANCO DO BRASIL
S. A.; S. G. n.° 617 - McCANN-ERICKSON PUBLICIDADE
S. A.; S. G. n.° 971 - BANCO ARTUR SCATENA S. A.;
e S, G. n.c 1232 — METALÚRGICA MATARAZZO S. A. e
SUBSIDIÁRIAS, ficando convidados a assistir a esse ato os re-
presentantes das aludidas Empresas c os segurados das ei-
radas Apólices.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1957.

DR ÁLVARO S. L. PEREIRA — Diretor
JAYME V. MESQUITA - Diretor

tão pequenas como uma munici
palidade; ou ainda, não terão re- SAO
lação alguma com as atuais divi-
soes políticas. Fica-se com a im-
pressão de que, ou falta algo no
plano, ou foi omitido delibera-
damente. . .

Em definitivo, pedir-se-á ao
Supremo Soviete que dê um salto
no escuro. Sem precisar a in-
dole dos conselhos econômicos,
assegura-se que a mudança sig-
niíicará um grande aumento. da
eficiência no controle e um res-
surgimento da produção. Talvez
suceda isso, talvez não. Os bu-
rocratas "regionais" poderão ser
mais, ou menos eficientes, que os
de Moscou.

Apesar de agora se procurar
dourar a pílula, envolvendo o as-
sunto numa avalancha de pala-
vras, as modificações propostas
representam a notável confissão
de que p atual sistema foi, glo-
balmente, um fracasso e que deve
ser abandonado.

Uma coisa é certa: o novo pia
no é uma medida de dèscentrn-
lização. Não é de nenhum modo
um ato de democratização. Os
trabalhadores continuarão sob
completo controle. Os sindica-
tos serão reorganizados de acôr-
do com a nova estrutura, porém,
sua principal função será a mes-
ma; isto é, conseguir um incre-
mento da produção e influenciar
melhor as atividades produtivas
das empresas. O proletariado
continuará sob a ditadura que
continuará sendo phamada "do
proletariado".

PRÊMIO "ENNES DE SOUZA"
A Sociedade Nacional de Agri-

cultura porrogou por mais 30
(trinta) dias as inscrições ao
Prêmio "Ennes de Souza".

Ao referido prêmio, constante
de medalha do ouro, distribuído
anualmente, poderão concorrer
agrônomos e veterinários brasl.
leiros (última turma), diploma,
dos pelas; nossas escolas oficiais
ou reconhecidas:

a) classificados entre os três
primeiros da turma

b) sem nenhuma reprovação
durante o curso.

c) que figurarem nas listas
enviadas pelas respectivas Esco-
Ias até o dia 31 de maio.

ASSOC/AÇÕ£5

OS SEGUINTES OS TE-
MAS DE 1957: .

AGRONOMIA — Defesa dos
recursos naturais do país.

VETERINÁRIA — Pecuária de
corte nas regiões tropicais.

SOCIEDADE DOS AMIGOS DE
AITONSO CELSO

Heallza-se no próximo dia 23, quln-
ta-feira, às 17 horas, no auditório do
Ministério da Educação, a assembléia
geral da Sociedade dos Amigos de Af-
fonso Celso, para discussão e aprova-
çfto dos Estatutos. Os que apresenta-
rem sua adesão até a, referida data
serão considerados sócios fundadores
da lnstituiçfio criada por iniciativa do
dr. Generoso Ponce Filho.

Ainda esta semana, em dia e hora
a serem fixados, haverá nova reu.
nlfto da comissão encarregada da ela-
boraçfto doa Estatutos.

COMFMORAÇOFS .
CENTENÁRIO DA MORTE DO MARÉ-

CHAL CRISÓSTOMO CALADO

Reallza-se na próxima sexta-feira,
às 17 horas, na sede da Biblioteca Ml-
Utar, no Edifício da Guerra, 3o. an-
dar, a comemoração do 1°: centena-
rio da morte do marechal Joio Crt-
Góstomo Calado. \

Falara, sobre a personalidade do
ilustre militar o professor Davld Car-
neiro. £
CENTENÁRIO DA MORTE DE AU-

GUSTO COMTE

A Comissio Executiva das Comemo-
raçóes do. centenário da morte de Au-

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Para os seus anúncio no Correlt

da Manha:
Sedei Av. Gomes Freire, 471, 4o au-

dar. - Tel.: 52-2020.
AgCncla Central: Avenida Rio Bran-

co, 183, esq. Av, Almte. Barroso, loja.- Tel.: 52-6156.
Zona Sul: Sucursal Copacabana —

Av. N. S. de Copacabana, 860-A —
Tel.: 37-183S.

Sucursal em São Paulo: Av. Rio
Branco, esq. GusmSes. — Tels.: 33-3070

e 33-6991.
Sucursal de Minas Gerais: R. Goiás,

65. Belo Horizonte. — Tel.: 3-0372.
Endereço Postal i Av. Gomes Frei-

re, 471.
Endereço Telecritico; "Correioma-

nhã".
. *

SOCORRO MEDICO .
Pronto Socorro  22-2121
Méier  29-2121
Miguel Couto  27-2121
Getúllo Vargas  30 2121
Carlos Chagas — Marc-

chal Hermes 
H. Rocha Faria — Campo

Grande 
H. Pedro II — Sáhta Cruz..
H. Paulo Werneck — Gover-

nador 
H. M. A. Villaboim — Pa-

quetá

Praça Tiradentes, 55 52-4344
Conde de Bonfim, «04 38-1620
Fr. Borges — Campo Grande 1038
Delegacia de Economia Po-

pular  42-4796 42-4700

Bombeiros: Aviso de Incêndio 22-1234

FALTA DE LUZ E FORÇA

Zona Urbana 22-1800
Zona Suburbana 23-1800
Ligações — Transferências —

Fechamento de Contas .... 43-8870
FALTA DE GAS

H.
H.
H.
H.
H.

REFORMA RADICAL

21

Durante o dia: 28-3008 e
32-7527 — Copacabana  37-8744

Durante a noite  28-9390
Domingo e feriado ».  28-9590

SERVIÇOS DE BONDES
Reclamações  23-203C
Objetos perdidos  43-240»
Serviços Telefônicos — De-'

feitos: Discar D

MOVIMENTO DE NAVIOS
E AVIÕES

Policia MariUma  43-018

MOVIMENTO AÉREO

gusto Comte fará realizar sexta-feira
próxima, às 17,30 horas, no salão do
Clube de Engenharia as seguintes con-
ferênclas: "Augusto Comte e a Paz
Universal", pelo sr. Alfredo Plzarro
Jacoblna e "Augusto Comte e as Re-
laçfies Internacionais", pelo sr. Luiz
H. Hlldebrando Horta Barbosa.

CONFERÊNCIAS

RELAÇÕES HUMANAS NO TRA-
BALHO"

Na blbUoteca do Serviço de Do-
cumentaçáo do Ministério da Justi.
ça reallza-se sexta-feira próxima, às
17 horas, uma conferência do prof
Louls F. James sobre o tema supra

VÁRIAS
ATO CULTURAL DA AÇÃO CRISTA

EVOLUCIONISTA

Na A.B.I.. 7°. andar, realiza-se ho-
je. às 20 horas, um ato cultural pro-
movido pela Ação Crista Evoluclo-
nlsta."RELAÇÕES HUMANAS NO TRA-

Falarão o sr. Carllnda Teixeira
Pinto sobre "A liberdade de pensar
condicionada à evolução espiritual" e
o sr, Álvaro Gomes Terra sobre "Ra
zfies principais da eficiência dos nos*
sos métodos de evolução".

EXPOSIÇÃO FILATÉLICA SOBRE O
CENTENÁRIO DE PETRÓPOLIS

Sob o patrocínio do Instituto Hls-
tórlco de Petrópolis-, do Clube Filaté-
llco do Brasil e da Alllance Françalse
será inaugurada no próximo mês de
maio, a Exposição Fllatéllca, na Ave-
nlda Koeler, n°. 42.

São organizadores da Iniciativa o
príncipe dom Pedro, cel. Mlrabeau
Pontes, sr. Mar, cel. Haguenquer. sr.
Hugo Fracarole e o sr. Ferdlnando de
Almeida.

A Exposição Fllatéllca faz parte do
programa das comemorações culturais
do Centenário da Cidade, organizado
pelo Instituto Histórico.

O Departamento dos Correios e Te-
légrafos autorizou a criação de um
carimbo especial comemorativo e,
também, instalará no local da Expo
slção uma agência postal,O Clube Filatélico do Brasil edita
rá envelopes e postais comemoratl-
vos.

De São Paulo e do Rio de Janeiro
virão diversas caravanas de fllatelis-
tas visitar a terceira exposição queaqu61e Instituto Histórico realiza, pa-ra maior brilhantismo do centenário
da elevação à Cidade.

NA CÂMARA...
(Continuação da 3.* pagina)

do sr. Celso Lisboa dispondo dos car-
roí oficiais, como excesiva liberali-
dade com graves prejuízos de ordem
financeira e de ordem moral para
a Câmara.

RESPOSTA

Finda a leitura do relatório, o sr.
Celso Lisboa ocupou a tribuna para
contestá-lo. Embora afirmando que
pretende ocupar a tribuna para res-
ponder ás acusações documentada-
mente, salientou que tudo quanto dis-
se ,o relator a seu respeito não passa
de sandices e de inverdades como
pretende demonstrar.

ças. _
guiando os passos da Cruzada I —
Surgiu em 1948 uma idéia. Foi a sa«
mente, o grfio que ioi Jogado à ter»
ra e irrigado pela benção de Deus.
Brotou a semente, cresceu, espalhou
seus ramos numa extensão quase ill-
mitada. Que nos resta esperar? Aa*
sim como Deus Nosso Senhor se dlg«
nou tomar sob sua proteção a Cru»
zada (do contrário não se compreen-
deria tão rápida difusão pelo orbe In-
teiro) fará também que ela produza
seus frutos: a união entre os homem.
Que todos os homens rendendo a
Deus o mesmo culto de adoração •
ação de graças, encontrem, nesse am«
plexo paterno de Deus, a fraternlda»
de que os une entre si. E que da
um polo a outro ressoe uma só voz,
uma só preocupação, um sentimento
único: "Canctlflcctur Nomcn Tuum".
E a Cruzada terá salvado o mundol
Com especial benção a todos os tra-
balhos da Cruzada. (ass.) Jnime
Cardeal Cdmara, Arcebispo do Rio
de Janeiro".

— A secretária geral sra. A. Isnard
Tavora dirigiu o cardeal-arcebispo aa
scnulntcs palavras: "Li com satlsfa-
ção e emoção esse relatório por onda
se pode dizer vitoriosa a Campanha,
pois o "Dia de Deus" já é realmente)
uma data universal. Mais um mo-
tivo para ação de graças, t sem dú-
vida uma glória para o Brasil, •
principalmente para os inlcladores (a
cuja constância abaixo de Deus sa
deve tal resultado) ter despertado no
mundo inteiro a consciência do dever
de agradecer. Podemos, de fato, glo-riar-nos pela iniciativa, porque se Jáexistia cm outro pais da América o"Dia de Ação de Graças", existia
como data nacional. O Brasil é que a
tornou universal. Dco Gratias.1"

VAI A ROMA O PRIMAZ DA
POLÔNIA

DECLARAÇÕES DO
FILHO

SR. GAMA

Falando à nossa reportagem, a pro-
pósito do parecer do sr. Mourâo FI-
lho que conclui pelo arquivamento
da mensagem do prefeito que soli-
cita permissão para realizar operação
de crédito no valor de 3 bilhões de
cruzeiros, para concretizar as obras
que não poderão ser encetadas atra-
vés do orçamento, o sr. Gama Filho
prestou-nos as seguintes declarações:

— Quando o relator Mourão Filho
so manifestou pelo arquivamento da
mensagem, esqueceu-se de que ja
existe na Câmara, sobre o assunto,
um projeto oriundo da Comissão de
Finanças da sessão legislativa pas-
sada. Pelo Regimento Interno, caberá
agora ao plenário decidir a respeito,
e não o voto proferido pelo relator
que laborou em equivoco descohhe-
cendo a existência de um projeto.

Acentuou o lider do prefeito, que
qualquer Comissão pode arquivar uma
mensagem, desde que não conclua
por projeto de lei. Só, entretanto
a Comissão de Justiça pode arquivar
projeto argiilndo a sua inconstitucio-
nalidade.

E indagou o lider Gama Filho: ma-
nifestou-se, agora, a Comissão de Fl-
nanças, sobre a mensagem que seria
a de n.° 77? tle mesmo respondeu:
não. E aduzindo: somente poderia se
manifestar sobre o projeto n." 373,
pelo qual concluiu a Comissão de
Finanças do ano passado. Esta sim
se baseou na mensagem do sr. Negrão
de Lima a respeito do assunto. Logo,
o parecer Mourão Filho é intempes-
tivo nas circunstâncias, pois de acõr-
do com o Regimento Interno só po-
dia ser favorável ou contrário ou
ainda pelo arquivamento, cabendo
nesta última hipótese a decisão do
plenário.

VIENA, 7 — O cardeal Stephak
Wyszynskl, primaz da Polônia e ar>
cebispo de Gniczno e Varsóvla, indo
de trem para Roma, chegou â Aus-
tria nas primeiras horas da tarde da
hoje. Deixou o trem cm Gaensera-
dorf, a uns 30 quilômetros desta ca-
pitai, onde foi recebido pelo arcebla-
po de Viena com o qual vciu de au-
tomóvel para a capital austríaca.

Em principio, o cardeal ainda hoje
prosseguirá em sua viagem por trem
para Roma.

Monsenhor Wyszynsltl, está acom-
panhado pelos bispos Antony Bara-
nlax, Sigmond Choromanski, Michel
Klephez, Ladlslas Padacz e pelo seu
secretário Kulozynskl. F.P.

EXPOSIÇÃO DE SELOS
E CARTAZES DE ISRAEL

Como homenagem ao Estado d«
Israel, que comemora o 9o aniver*
«ário de sua criação pela O.N.U.
foi inaugurada ontem, no
salão de exposição do Ministério
da Educação, a mostra de selos e
cartazes sobre esse país do Le-
vante, patrocinada pelo Centro
Cultura! Brasil-Israel e pelo Clu-
be Filatélico do Brasil.

Estiveram presentes ao ato
inaugural o ministro Clóvis Sal-
gado, o representante do Estado
homenageado em nosso país, sr.
Arie Arauch, e os srs. Hamilton.
Nogueira, presidente do Centro
Cultural Brasil-Israel, deputado
Horácio Laífer, Herbert Moses,
presidente da A.B.I., e numero-
sas outras personalidades.

Integram o mostruário de sê-
'os exemplares. provindos de co-
lecionadores brasileiros é isrácll-
tas, alguns dos. quais são consi-
derados de grande valor filatélico.
A exposição vem atraindo gran-
de nuúmero de filatelistas, qu«
ali podem adquirir peças come-
morativas valorizadas com o
carinho oficial do certame.

Posto de Salvamento  37-2121
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Com seções e reportagens sobre:
coquetel do embaixador • sra. Décio Moura
recepção na Embaixada da Grécia
*party" do diplomata CE. Glglloll no Country
Antônio Calado recebido pelo caiai Sento» V.hlli

— núpclat de Glovann» Lama d'Aleta, em Roma
o brigadeiro e sra Dárlo Axambui» Inauguram e apto.
o prefeito Negrão de Lima no Ligolnh. Country Club
a embaixada da Espanha homenageia o casal Déelo Moura
almoço com o embaixador e sra. Berenguer César, em Punta dal

Esle
festa de gala no Lagoinha Country Club
com o sr. e tra. Olímpio Mataram, em São Paulo

_ a i.* prova da Tríplice Cor&a, no Jockey Club Brás.
D.iln Melo Franco Alves recebe Genaro dt Carvalho
festa no late Clube de Recife

Balmain conferenela patrocinado pelo GLOBO
"Josó t Maria", comentário» dt Waltwskt
"ptnoram. Ilttrárlo", dt Almeida Flsehtr.
"flagrantes do Country Clube", de Fernando A.u«usta
"discos e rabiscos", de lolandino Meia
"polo", d» Valter Brandão

' golíe e golfistas", dt Ptpt Cartbello
"itvtn to sevtn", de Sérgio Marconde»

_ "tophat", de João Rtxendt
"rt«tnht paulista", dt J. Ttvart» dt(Miranda.

O fato mais importante de tu-
do isto: depois de quarenta anos,
desde a revolução, os lideres rus-
sos tiveram que declarar que exis-
te a necessidade de uma reforma
radical no manejo da indústria e
da construção.

Qualquer que seja o re-
sultado, certamente não se chega-
rá a êle facilmente. Há muitos
interesses criados que sofrerão
com a mudança e muitas vidas
que serão afetadas por ela. A
menos que se adotem novamente
os métodos stalinistas, haverá
muita oposição e obstruções. O
período de transição para o novo
sistema estará nã evolução da
Rússia. Isso, em parte, explicará
o manifesto desejo do governo
russo de desfrutar de um período
de quictude no campo interna-
cional. Mas tal coisa não signi-
fica que os lideres russos tenham
abandonado seus propósitos dé
caráter internacional. A nova
"tese" frisa isto explicitamente,
com palavras de Lenine: "Se so-
lucionarmos este problema, te-
remos ganho no campo inter-
nacional. É por esta razão que os
problemas de caráter econômico
são de importância absolutamente
excepcional para nós".

EM 22 DE JUNHO A ESCOLHA
DE "MISS BRASIL"

H. Veterinário 34-8034
SAMDU (Serviço Médico Do-

miciliar de Urgência:
Centro 28-7170
Zona Central do Brasil .... 49-2382
Zona Leopoldina 30-4584
Posto Bangu — Bangu 84«

POLICIA - SOCORRO URGENTE

Rádio Patrulha 44-2020

EM BONN...
(Continuação da 1.» página)

base de armas atômicas, o governo
de Londres tomou uma resoluçãa po-
litica. Com isso decidiu, apesar das
experiências de Suez, de defender a
posição da Grã-Bretanha como gran-
de potência. A conseqüência militar
disse gesto é clara para toda a Eu-
ropa. A Inglaterra torna-se uma po-
têncla protetora do continente, mas
não um dos seus membros. Caso eclo-
dam choques militares locais no ron-
tiner.te europeu, aa tropas alemãs,
francesas. Italianas, etc, são obriga-
das a agir, sem poder escolher. Isto.
não só por razões d« vizinhança geo-
gráfica, pois elas formam o escudo,
que tem de receber o choque inlml-
go. A Inglaterra e os Estados Unidos,
todavia, têm a liberdade de escolher
se devem aplicar a bomba de hidro-
gênio, que é a base do seu armamen-
to. Essa situação tem vantagens p«a
a Europa. A questão é ae a Grí-BM-
tanha esta em situação de preencher
militarmente o papel de grande jo-
tência.

O outro assunto político, que nsta

Aeroporto Internacional do
Galeão — Governador 278

Aeroporto Santos-Dumont... 22-8352
Correio Aéreo Nacional

(CAN): Dias úteis (das 9
às 18 horas) e sábados (das
14 às 18 horas)  42-3892

Touring Club do Brasil  42-0602

MOVIMENTO MARÍTIMO

Cais do Porto (Mauá) 23-3373
Touring C.  23-1660 43-6578
Lóide Brasileiro.,.. 23-1771 23-3756
C. N. Navegação Costei-

ra  43-3424 23-2211

MOVIMENTO DE BARCAS
(Niterói e ilhas)

Cais Pharoux (Cia. Canta-
reira)  42-2341

Frota Carioca  42-2341

TRENS — PARTIDAS — CHEGADAS
— PASSAGENS

E. F. Central do Brasil  23-404*
E. F. Leopoldina  38-0235
E. T. Corcovado  25-0016

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

Estação Mariano
(Praça Mauá) .

Procópio
43-0120 e 43-8052

SERVIÇO DE TRANSITO

Praça Tiradentes .. 81-1440 e 31-7898

falta de Agna — Rua do Ria-
ChUllo  32-2127b 12-2172

Será em 22 de junho próximo
no Hotel Quitandinha, a festa de | ri em foco nas conversações de Bonn
eleição de "Miss
dida pelo desfile de todas as

EXPOSIÇÃO DE PORTINARI
EM PARIS

PARIS — Na "Maison de Ia
Pcnsée Française". nesta capital,
inaugurou-se importante exposi-
ção do pintor brasileiro Cândido
Portinari. A mostra compreende

*JM2

Brasil" antec-'a política européia da Grâ-Brettanha, j0bras do mestre brasileiro da ar-'tem ,» mesmo problema como base. | te moderna que vão desde as "ma-
Não há dúvida que o atual governo j quettes" da decoração monu-
britânico é um dos msl» filo-euro- mental "Guerra e Paz" do Pala
peus que a Grã-Bretanha }á teve. cio das Nações Unidas, em Nova
Tanto MacMillan. como o chanceler
do Tesouro, Torneycroft, e o minls-
tro da Defesa. Sandys. há anos de-
fendem uma colaboração estreita com
continente e não esperaram os aeon- ..

.tecimentos de Suez par» isso. Mas; se telas sobre os "roceiros bra-
pleito, a direção do concurso re- tamb«m nesse terreno nio se inten-' süeiros, os "garimpeiros , os
solveu que as mesmas permane- ciona a ad»são da Inglaterra à asso-| "cangaceiros", as "caatingas",

cerão uma «emana ali hospeda- ciaçso européia, como membro com além de ilustrações de Don Qm-cerao uma semana an nospeoa 
JJgg^ ifuâí,.o papel que aGrã-Bre-!xote, painéis decorativos, etc-

das e nao apenas três dias, con-!unha M ^e^., é de um controle Uma "gouache" de 1952, "Des-
forem sucedeu nos anos anate-lexercido por uma potência protetora".;coberta do brasil", pode dar seu

iriores. {*¦*• M1"10 « «** «P051030-

candidatas dos Estados e do Dis-
trito Federal e seguida de um
maravilhoso baile. íste ano, a
fim de permitir às jovens con-
correntes um período mais dila-
tado de repouso antes do grande

AGRINCO DO BRASIL S/A.
(AUMENTO DE CAPITAL)

*** A "Agrinco do Brasil S/A" constatando que o volume das operações
realizadas e o crescendo de seus empreendimentos justificavam e exi-
giam um aumento de seu capital, tem a satisfação de comunicar
aos seus clientes e ao público em geral, que, autorizada pela Assem*
bléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada a 21 de Março de
1957, decidiu proceder à elevação do mesmo de CrÇ 25.000.000,00
para Cr? 50.000.000,00.

*** AS AÇÕES do novo capital são nominativas, subdividindo-se em ordi-
nárias, com direito a voto, e preferenciais; estas acompanham o divi-
dendo geral atribuído ao conjunto do capital social, sendo-lhes, entre-
tanto, garantido um mínimo de 12% a.a.

*** 23,25% — Essa a média de dividendos distribuídos em espécie e
ações, durante os quatro exercícios de atividade.
Adquirir AÇÕES de "AGMNCO DO BRASIL S/A" é ver seu capital
crescer à medida que a produção de suas lavouras fór se intensifican-
do de ano para ano.
SUBSCREVA hoje mesmo uma quota de a ç õ e s de "AGRINCO DO
BRASIL S/A" e assegure o valor máximo a seu dinheiro, dando-lhe
a mais sólida e lucrativa aplicação.
As AÇÕES de "AGRINCO DO BRSIL S/A" são lançadas a venda a
Cr$ 1.100,00 cada uma. O pagamento pode ser à vista, ou em 10 pres-
tações mensais, sendo a primeira de Cr$ 110,00 e as restantes de Cr$
100,00 cada uma.

PARA MAIORES DETALHES Dirljam-se a
"AGRINCO DO BRASIL S/A"

End. Av. Presidenta Vimas, 443 • 13.» andsr —

Ptlos Ttltfonts: 43-3411 — 43-M94 ou 43-845? —

434411 au preencha o Cupão t nos remeta stm
ntnhum compromisso. ,*

***

***

• *•

York, a seus últimos desenhos
e ilustrações, passando por telas
de todas as dimensões e nas
quais a fonte de inspiração do-
minante é o Brasil. Destacam-

AJí

Nome

Endereço

Profissão

Cidtde  B«lrro

43241
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0 LIVRO ILUSTRADO
Ilustração de neynaldo Fonseca para
"Contos 11", de Edllherto Coutinho, a

sair ainda em 1957.

N

INQUÉRITO
(3)

OVAS respostas ao Inquérito desta coluna:

— Quais aa três* obras de escritor brasileiro,
de hi multo esgotadas, cuja reedição sc impfie?

•fr Eneida:

J _ «Velórios", de Rodrigo M. F. dc Andrade
] — "A Familia Agulha", de Luis Guimarães

Filho
1 — «gol sob as palmeiras", ile Paschoal Car-

los Magno

+ Carlos Castelo Branco: ,

1 — "Laranja da China", dc Antônio de AI-
cântara Machado

it — "Serafim rontc Grande", dc Osvald de
Andrade

} — «o Homem e o Cavalo", dc Osvald de
Andrade

+ Augusto Mcycr:

1 — "Poesias", de Alberto dc Oliveira
I — "Ruínas Vivas", de Alcides May»
3 — "Aérldcs", de Alberto Faria.

A propósito do presente inquérito, um leitor
— que nfio quis declarar o nome — escreve ao
noticlarlsta para dizer: "Você iniciou um belo
Inquéritoi livros esgotados. Seria bom quc o.«
resultados alcançassem os editores, porque a von-
tada do editar nem sempre é acompanhada dc von-
tade da vender: livro é sobretudo mercadoria .-
ninguém pode exigir que um editor brasllcin
faça livro que não se vende.

Quero bancar o advogado .do diabo, com tn
doa os seus maus desígnios. Você sabe que livrr
esgotado, tan nosso pais, é na maior parte dn
vezes elnOnlmo de livro mal distribuído, vale dl-
zor, livro encalhado. Há entre nós alguns autorc^
que lançam a segunda e mesmo a terceira ediçíi
da sua obra, para ver se se vêem livres da primeira, Integral nas estantes ou nas pilhas. D
resto, é um recurso perfeitamente legitimo.

Por exemplo: Afrânlo Coutinho quer que f
reedite "Dois metros e cinco". Êste curioso livr
nSo se acha esgotado. Pode ser encontrado r.
dúzias. Jt um melo encalhe. Jorge Amad
lembra "O Gororoba". Ora, êsse livre de Laur
Palhano é talvez o maior encalhe de que eu tenh
noticia e suponho que parte da edição tenha dcsaparecldo nns sucessivas liquidações a que cl
compareceu inutilmente. Quem quiser "O Goro
roba" é r>6 pedir ao Carlos Ribeiro, ao Santam
ao Oliveira.

Lembro-me, quando estava no Recife, da verdadelra aflição que inc dava êsse livro, que nlrguéra parecia disposto a comprar. No Rio, erminhas ar.danças pelos sebos c livrarias da'RuSSo José. "O Gororoba" tem sido meu eternfantasma.
Mas é possível quc, numa edição nova. eualguma repercussão quc "Dois metros e cinco"O Gororoba" tem qualidades para suscitar, ambatinjam o grande público.

^.f" 
tC.mP..0: !e 0S dols ]ivros desaparecere

taíí Tim v 
mcrcado* isso Provará que sua c<una é lida Nossos «mercadores de livros" apr,veltam qualquer deixa para forçarem o "câmbl.

na sua mercadoria..."

FLAUTA DE PAPEL
? A exemplo de Carlos Drummond — qu

além do grande poeta é também grande cronlst
— Manuel Bandeira há tempos vem mantendo n-"Jornal do Brasil'" uma das melhores colunas da
cidade: viva, gostosa, atual. Algumas das crônl-
cas que escreveu (e outras que apareceram no
sen livro de 1936, "Crônicas da Província do Bra-
sil", hoje Inteiramente esçotado) acabam de srr
ronnldas em volume (Alvorada — Kdlções de Lu-
xo) pelos mais novos editores desta praça: Irtncii

Prefeitura

(iarrla * l.úcio Rangel. "Chamei an volume "Kbn-
la de Papel" — dir. Bandeira — querendo slgnlfl-
rar, com tal titulo, que se trata de prosa p»i.i
Jornal, escrita em cima da hora, simples hate-
papo cnm amigos". Mas — acrescentamos nós —
hatr-papo de homem Inteligente que tem o que
dizer e sabe como dizer, ora recordando coisa-
antigas (por exemplo: lembranças dn sambista 81-
"li/i, do bnêmln José do Patrnclnlo Fllhn, dn port >
Ovale, dos garotos do Curvelo), nra falandn dn
assuntns rin dia a dia: as mil dificuldades pnr i|.
passa o rarloca, literatura, política, e assim r
diante.

RONDON CONTA SUA VIDA
"Rondon conta sua vida", memórias (.

marechal Rondon narradas a dona Ester Viveiro
(com prefácio de Rachel de Queiroz) é o titule
do livro que será publicado (muito brevcmcnlci
simultaneamente em Inglês ("Rondon tells his 11-
fe"), pela editora norte-americana "Robert Speclcr
and Soccs", e em português pela Livraria S.ío
José. Ambas as edições JA ae encontram nas
últimas provas.

POESIA DE FERNANDO PESSOA
A Agir confiou a Alceu Amoroso l.lma

Roberto Alvim Corrêa a rilreçfm de uma nnva sé-
rie de livros intitulada: "Nossos Clássicos", cujo'
primeiro volume, Já nas livrarias, reúne poesias
de Fernandn Pessoa, além de uma Introdução
(multo bem feita) de Adnlfo Casais Monteiro sô- ¦
bre o grande pnela português, autor de beh.s
cnlsas como esta:

Pobre velha música!
Não sei porque agrado,
Enche-se de lágrimas
Meu olhar parado.

Recordo outro ouvir-te.
Não sei se te ouvi
Nessa minha infância
Que me lembra cm ti.

Cem que ânsia tão raiva
Quero aquele outrora!
E eu era feliz? Não sei:
Ful-o outrora agora.

¦ KC **->_¦______

Te. ZACARIAS TAVARES

:.:¦7yÜ--f:'y7 '¦:;,¦':7'':":-:77-::«¦¦:«¦:.£¦.<.?'•¦

$m poucas Unhas
— Padre Zacarias Tavares, escritor e Jorna-

-ita. diretor do semanário católico "A Defesa"
ima das publicações de maior circulação do in-'rior pernambucano) es\á acabando' de escrever
m livro sôbre a fundação de Caruaru (cidadende reside), cujo centenário transcorrerá no pró-imo dia 18. O trabalho do padre Zacarias Ta-
ares será ilustrado por Celso Pinheiro, devendo
;t lançado dentro de dots ou três meses, Aliás,
Ibre a mesma cidade o Instituto de Geografia è•itatistica publicará uma monografia ainda êst-¦?s.

— Próximas edições Alvorada: 'Poesia", tòdii
obra poética de Vinícius de Moraes; "Os Subtcr-ineos do Rio de Janeiro", dc Stanlslaw Ponte

reta, que não é outro senão o cronista Sérgio
úrto; "Crônicas Escolhidas", de Antônio Maria-

um livro de humorismo de Vão Gogó, o Millor^mandes das peças de teatro.

— Sábado próximo: primeiro aniversário de•ara Todos". Escritores e artistas celebrarão a'ta — que é das mais gratas para todos aquelesc vêm acompanhando a bonita trajetória domal literário de Jorge Amado — na festa querealizará no Clube Marimbas.

CORRESPONDÊNCIA
? Cyrene Cruz (Mirai): o endereço do pota

D.A. é: Rua Joaquim Nabuco, 81 — Rio.
J.L. Ribeiro de Sá (Rio): o fato é muito cc-

\ecido, mas não vinha a propósito meileluná-Ju
ima simples transcrição sem nenhum comeu-¦irio. + Carmen (Rio): peça a opinião de um'oeta, que é a pessoa indicada no caso. + L.C.D.

Teófilo Otonl): ns poesias completas de Cassiano
licardo foram publicadas recentemente pela José

Olympio. + Luiza (Rio): a Globo acaba de Ian-
çar a sexta edição de "Contraponto", de Aldous
Huxley. + Mariza (Teresópolis): na modesta opi-
niào do noticlarista, o poeta a quc se refere é
o mi>ioi do Brasil (de todos os tempos).

JOSÉ CONDE

te un o & tv
CLAUDIA VOLTOU
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\ l/niKUtlll DAS ARTES PLÁSTICAS
oooooooooooooooo JAYME MAURÍCIO ooooooooooeooeooooooooeoooosoa

; 0 QUE VAI POR SÃO PAULO

Após sete meses de ausência, vla|ando com o conjunto de Wal-
dir Calmon, regressou ao Brasil a cantora Claudia Moreno, que
obteve um grande êxito artístico na Venezuela. O samba "Risque", '
do mestre Ary Barroso, em gravação sua, é o maior sucesso de ven-
dagem naquele pais.

Apesar dos contratos que lhe foram oferecidos, Cláudia, sau
dosa, preferiu retornar, devendo brevemenft reaparecer na pro-
gramação da PRG-3.

O AVESSO DAS NOTÍCIAS
Barnabé, por artes do demo,

viu-se em São Paulo neste _ últi-
mo fim de semana, ás voltas co,n
um frio que não desejaria ao pior
dos seus inimigos. Imagine-se
portanto, as desastradas conse-
qüêncías desta aventura turisti-
ca para o reumatismo do bravo
funcionário. A verdade é que du-
as horas após a sua chegada A
SSo Paulo' êle já se via, entre-
vado, tirítando e amaldiçoando os
infelizes projetos de sua cara me-
tade.

Entregue á televisão, Barnabé viu
muita coisa, tanto de bom como
de ruim. Evidentemente, em al-
guns programas, ns paulistas a-
presentam um nivel bastante su-
perior ao video carioca. Mas na
produção, de modo geral, há mui-
ta coisa que rivaliza com as nas-
sas mediocridadcs, cincadas e de-
sorientaçfies. Vejam, por exem-
pio, o caso de certa matrona res-
poneável pelo programa infantil

VACINA SALK
NA A.B.R.

Em movimento digno dos maio.
res louvores, a Associação Brasilei-
ra de Rádio, *. exemplo do que
vêm fazendo tantas outras Insti-
tuições, promoverá a vacinação
Salk nos filhos de seus associados,
em seus ambulatórios, à rua do
Acre, 47, 8."" andar.

Como ninguém desconhece, a
imunização contra a paralisia in-
fantil pela vacina Salk vem ob-
tendo os maiores sucessos nns
meios médicos internacionais, ra-
zão por que a entidade dos radia-
listas apela que os seus sócios en.
caminhem os filhos àquele serviço
de assistência.

A vacinação terá lugar no pró-
ximo dia 15 do corrente, quarta-
feira, às 14 horas e 30 minutos,
sob a orientação de uma equipe
médica designada pela Secrctari.i
de Saúde e Assistência da Prefei.
tura. Nesta oportunidade, serão
vacinadas as crianças de ambos ns
sexos, de idade compreendida en-
tre fi meses e 7 anos.

que o canal 7 manda ao ar nos
sábados, ao anoitecer. Terminado

o horrível programa, repleto de
lugares comuns e pieguismo insu-
portávcl, a senhora passou a elo-
giar todos aqueles que haviam
participado da emissão. E tome
adjetivo! Todos eram os maio-'res do mundo, os melhores, os
mais excelentes! Desde as preço-
cidades em cena até os câme-
ras, passando pelos coadjuvantes
e técnicos, tudo era coisa de as-
sombrarl Foi então que a ma-
dame se lembrou do ator estre-
ante. E saiu-se com esta: — "Ahl
Temos também êste senhor, mui-
,to simpático, que estreou em nos-
so programa de hoje. Venha cá...
Aqui está êle... Meus parabéns,
pois o senhor esleve muito bem."

E o "senhor", .anônimo e meio
sem jeito, ali íicou, sorrindo ama-
relo para a câmera, Barnabé lim-
pou suas vidraças, apertou os
olhos e reconheceu atrás da ma-
quilagem o moço Rlldo Gonçal-
ves, inesperadamente ' crismado
de "senhor simpático".;»:-"'^ ¦

GILVAN E MANÊZINHO
Manêzinho Araújo apesar de

afastado dos microfones, não se
esquece do rádio. Sempre aue
pode vai buscar um bom artista
para animar as noites do seu"Cabeça Chata". Ainda agora,
contratou Gilvan Chaves, voz
gostosa que passará a temperar
musicalmente os vatapás, carurús
e sirizadas de Mane.

VOLTA DA PRAIA
GRANDE

"Coisas da Praia Grande" está
de volta ao canal 13, devendo
ocupar o horário das sextas-íei
ras, às 22 horas. O programa
que Carlos Couto imaginou paraNiterói, sua gente e suas histó-
rias, reaparece com supervisão
do seu criador e direção de Aloy
sio Carvalho.

FESTA EM
PREPARATIVOS

ESTÚDIO NOVO

(Continuação da 7.a página)

razão da Silva — Compareça, ur-
ente, trazendo as provas de exclu-

do dos outros três filhos do ex-•nntribuinte; Elvlra Soares — Compa-
reça, para esclarecimentos; Gustavo
Oliveira o Silva — Compareça paraesclarecimentos; Oscar Pinto Sampaio— Compareça munido da certidão d<
õbito da ex-pensionista; Mana Clara
Netto Souto — Compareça munido'das
certtdôos negativas cxiçidos; BentoI.opcs — Comprocc quc a InvalideiA atnerlor A sua matorldade; Euclides

da Fonseca — Compareça munida da
certidão de casamento de Marlene c
acompanhada dos filhos; Aldo, Mari-
néa e Altcnir; Silverio Maria dc Mel-
lo — Compareça munido da certidão
de óbito da primeira esposa do ex-
contribuinte e acompanhado da filha
Odair-a: Minervino Domingos de Sou-
za, Sebastião Luiz de Souza, Irad'-
Pereira de Moraes, Fidelis Lemsiubc
Sobrinho, Gctulio Antonio dos Santc— Compareça.

DESPACHOS DO CHEFE
DA DIVISÃO DE BENEFÍCIOS

E INVERSÕES
Marina S.intiato de Castro. Bonfim

TÉCNICOS-INDUSTRIAIS
COM CAPITAL

indústria mineira, de idoneidade reconhecida, instalada numa
área de 8.000 metros quadrados, na Cidade Industrial, em
Belo Horizonte, dispondo de fundição de ferro e metais, ser-
raltieria, mecânica, marcenaria, subestação de força e abas-
ferimento próprio de água, produzindo atualmente- —
bombas manuais — máquinas para construção civil — má-
quinas lexlís — cravadeiras para fechar latas — máquinas
agrícolas — engenhos de cana, etc.
estando em fase de plena expansão e de ampliação de suas
atividades, deseja entrar em entendimentos com técnicos in-
dustrials com capital especializados nos ramos acima ou outros
semelhantes e Js colocccáo assegurada no mercado Os inte-
ressadoí queiram, por fineza, procurar o Sr. Samuel, na Av.
Mem de Sá, 77, diariamente às 15 horas. 61018

Merclll, Elisa Augusta da Silveira,
Durval Gomes dos Santos, Virgínia
Gonçalves dos Santos. Josc Joaquim
de Oliveira, Antonio Botelho de Sou-
za — Deferido; Joaquim Alves de Al-
meida, Antonio Alves Pereira, Josó
da Cruz Gonçalves, Walter Pereira daíilva, João Correia dc Mello, Manoel
londão, Nisio da Silva Rocha, Napo-••ão Nicacio, Expedito Alves da Sil-
a, Eugênio da Silva, oasé Joaquim

da Silva, osé Machado, Salvador An-
tonio dc Oliveira, Paulo Ferreira da
Rocha, Osmar Lopes de Resende, An-
tonto Lino Senra, Henrique Ribeiro de
Carvalho. Marcos Dias de Oliveira Lo-
pes, Jorge Dias — Compareça.

DESPACHOS DO CHEFE
DA DIVISÃO DE CONTROLE

Majoração de pensão: Álvaro Ra-
mos dos Santos, Virgílio Brigido Fi-
lho — Deferido. Exigências: Custodio
de Souza Flores, Arthur Alves Tei-
xeira, Manoel de Araújo Lobato —
Compareça ao Montepio, 6o andar, ga-blnete do, chefe do M-3 para. tratar
de assunto de interesse.

ASSOVIACAO DOS SERVIDORES
DA LIMPEZA PUBLICA

Reuiiiio do Conselho — Realizar-
se-A. íipprti*; dp amanhã. 10 do COC-*rente, a reunião bi-mensal do Conse-lho Deliberativo da Associação dos
Servidores da Limpeza Urbana, quehaverá de tratar de vãrios assuntos
essenciais correspondentes à sua vida
associativa.

Comemoração de aniversário —
Transcorrendo no próximo dia 15 docorrente o 4° aniversário da ALU. sua
Diretoria, bem assim a Mesa do Con-
selho. íaiSo realizar, is 17 horas, nes-
sa data. uma sessão magna, durante
a qual será oferecido, em sua sede.
aos associados presentes, um coque-
tel. No dia 17. *s 10 horas, no altar-
mor dao Igreja de Sâo Jorge, i pra-
ça da República, será oficiada missa
por alma dos consócios falecidos.
p*ra cujo ato de religião esta, desde
ji, convidado o quadro social.

Carteiras tortals — X' tndispenxi-
vel que todos es sócios da ASLU. re-

A TV-Rio já está preparandoo Rrande programa com que irá
Possivelmente para inaugurar comemorar o seu segundo ani-

o seu novo estúdio, o canal 13 yer.ário, no próximo dia 5 de
lançará dia 14 um novo progra- julho.
ma, "Noite de Gala", com duas
horas dc duração. Uma produção CARIOCAS
de' Ademar Case. com arranjos AT. «„.„,.,-„„
musicais de Tom Jobirh, grande -O A 11ALULUMY
orquestra do Maestro Borba, ce-
nários de Pernambuco e direção Semanalmente, a Itacolomy re-de Moacyr Masson. Na estréia cebe a visita de um elemento doteremos como convidados espe- cast associado do Rio. Na últi-ciais a Joel Silveira, Oscarito, ma semana coube a Lucy Rosa-Sergto Porto. Oscar Ornstein e na atuar para os telespectadoresArmando Couto. belo-horizontinos. -p

DOS PROGRAMAS DE HOJE í
B.B. C: 22,00 — Sumário das noti- 19,30 _ Agência Nacional; 20.00 —
cias; 20,03 - Sfumário dos programas; Sociais; 20.05 - Programa Jóquei Clu-
20,06 _ Rádio panorama: 20,20 - In- be;' 20,30 - Audições; 21,00 — Tudo(Interlúdio musical; 20,30 _ o Mundo é música; 21,30 _ Fantasia musical;
da Ciência; 20,45 — Os Tavares em 2i,55 _ 0 Jorhai do Brasil informa;Londres; 21,00 - Noticiário; 21,15 - 22,oo - Música deliciosa; 23,00 - A
Fim da transmissão. v07 da RCA; 233() _ Ritmos; 24,00
Eldorado: 15,00 — Vozes brasileiras- Noturno; 0,30 — Sonata ao luar; 1,00
16.00 — Seleções; 16,30 — Tangos è - Encerramento,boleros; 17,00 — Música brasileira de

17,30
17,55U M. Veiga: 18,00 — Programa comromance; 17,25 — Informativo^SiSS^SSla^ia^n'^ José Rlbamar; 18'30 " Batis,as em

Ouindn . Ifoit. nnm.í? ?«?Vn '22 7 marcha; 19.00 - Esportes: 19,30 — A
musical-* 1B 00 Tarniíi."? Tofn,ow v0* <<° Brasi1' 20'00 - ° cronista e °
AtftnrJi' liarinnTi. •>-,an 'ti?'3°x ~ mundo; 20,25 - Variedades; 20,30 -
auetóSe? mi»,' 7 ÊS,,e/ "Agostinho dos Santos; 20,55 - São
1010r ' f3&r,i£$A„5. dV;\clodl?s; £>"«« da vida: 21,00 L Musical An-
íerbezTo % nn rnfeil&S5 

~Jlk ^"'° Marlai >1« ~ Teatrinho 21;
RAriln ãíu ,7,Jr."í01,1. Vn'V°: i-T5 21-30 - A cidade se diverte; 21,55 -

dê musfcal 
",',_^'"L2,};,30 ~ B.Tln7 A cidade; 22,00 - Vai levando; 22,30de musical 21,30 - Brinde musical; _ panorama político; 24,00 - O mun-

ConeêHn PUlnrISo «"nn^ „-?2'00 A do em sua casa: "M* ~ Música; 1,00
concerto Eldorado 23,00 — Ritmos de _ protrramacan Ha madrucadaboite; 24,00 - Música para um sonho Pr°SramaÇao aa maorugaoa.
divino.

Tupi: 18,00 — Ave Maria: 18.10 —
Copacabana: 17,00 — Vozes brasilei- Emissora do Céu — 18,25 — Grava-
„„ ,,w ^„„«.,... ,„,« cões; 18,55 — Cacique informa; 19.00ras, 17.30 - Orquestras famosas; 18,00 _ B'oa noite paraHVOcê: 19,05 - NoEscola Biblica do Ar; 18,15 — Pa- reino da bicharada; 19,15 — Parada
lestras do dr. Mário Bartolomé- 18,30 do? «Portes; 20,00 — Cozinheira Con-

,., , „„„„ _ ceiçao; 20,05 — Musical; 20,30 — Car-Jóias musicais; 19,00 — Programa taz da noite; 20,35 - Recolhendo o
teuto-brasileiro; 20,00 — Parada Sono- folclore; 21,00 — Al Neto; 21,05 — Em
ra; 20,30 — Música popular brasileira; caSa d. família de todo respeito; 21,30
o, nn » ,.j A , „ , «. „„ — Cacique Informa; 21,35 — Dircinha21,00 — Healidades espirituais; 21,30 Batista; 22.00 — Cartaz das 10; 22.05
Variedades musicais; 22,00 — conver- — Ontem ao luar,
sa em familia; 23,00 — Cortina por-
tenha St.\x cruz: 16,00 — Folhetos musi-

cais; 17,00 — Repouso melódico; 17,30
Guanabara: 18.00 - A hora do An- ~ A,s.eLdo ^3_Í.Í1H___MW,*fa«ems; 18.05 - Programa Internacio- 70= „18'°°. 

~ .s"H_aS. ° A",g-',lía,_ i_S_,_nal; 19,00 _ Seleções espiritualistas; ~ Crepúsculo; 19,00 _ sino Libanês:
19.30 _ A Voz do Brasil; 20.00 - Ron^ 19*30 ? A *$»_?» %Wl 20.00 - RealJ

Ac, dos cavalões; 20,05 - Fesiivai de ?;^rama:.2U0 
~ í!f! cantam a!f;m;

melodias; 20,15 - A palavra sacerdo- «*» ~ Cesar Cruz e seu piano; 12,30»
tal; 20,30 _ Recital com Ivon Curi- T Tango na penumbra: 23.00 - Mol-

dura musical; 23.05 — Você a noite e

In.uiKiiiou--r a 2, às IR horas,
no Clube doa Artistas c Aml-
ros das Artes, uma exposição de
desenhos (caricaturas) de Grr-
da Bretanl,

A Galeria Mlchcl Verbcr,
iii.iURUrnu uma exposição de
arte chinesa, constante de dese-
nhos, Kravuras e objetos de ar-
te. Aberta até o dia trinta do
corrente.

Inaugurar-NC-á no dia rirz,
no Instituto dos Arquitetos do
Brasil, a exposição de José Rat-
ner Mirskl, que apresentará 15
aquarelas e 26 desenhos.

A I Bienal das Artes Plásti-
cas do Teatro que se realizara
simultaneamente com a IV Ble-
nal de Sio Paulo promete ser
um acontecimento verdadeira-
mente Importante, uma vez que
contará com a presença de re-
presentaçôes dos paises da Eu-
ropa com grande tradição tea-
trai. Virão representações dc
França, Noruega, Alemanha,
Suiça. Da Espanha, por txem-
pio virão Salvador Dali: esboço
e figurinos para a obra romãn-
tica por excelência D. Juan
Tenorio; a maquete do Teatro
Romântico Catalão e mais um
material gráfico já exposto na
Exposição Internacional de
Viena.

Do Brasil, se inscreveram:
Flávlo de Carvalho, Lasar Se-
gall, Clovis Graciano, Germa-
na de Angelis, Clara Hertnv.
Mari Franccinl e Oswald de
Andrade Filho (Reconstrução
de um grupo antigo de Álvaro
Moreyra).

A Comisão Organizadora do
VI Salão Paulista de Arte Mo-
derna trabalha atualmente no
sentido de restaurar Inteira-
mente os prêmios, que o ano
passado foram reduzidos por ato
do sr. Jânio Quadros. O Prê-
mio Governador do Estado, queantes era de vinte mil cruzei-
ros, passou para quinze mil, nas
seções de pintura escultura e
arquitetura. Os segundos prê-mios nas referidas seções queantes eram de quinze mil cru-
zeiros. passaram para nove mil
cruzeiros. I

Foi aberto entre os alunos da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de
Sáo Paulo o concurso de ante-

projetos para a colônia de fé-

rias em terreno doado pela Cã-
mara Municipal de Ilhabela. O
Júri escolhido para Julgar os
trabalhos apresentados ao rr-
ferido concurso será composto
dos seguintes nomes: Plinlo
Croce, J. B. Vllanova Artigas,
J. V. Maltrejean e Hélio Du-
arte,

Os prêmios: 1.* — 10 mil
cruzeiros; 2.» _ 5 mil; 3.» — 3
mil; 4.' — 2 mil é 5.' — mil
cruzeiros.

Conversando com Flávlo Mo-
ta, diretor dos cursos do Museu
de Arte de Sáo Paulo, formii-
iou-se três perguntas que., no
momento parecem suscitar a
curiosidade do meio paulista.

P. — Por que o Museu náo
mais vem realizando aquela sé-
rie de grandes exposições
nnuais, como as de. Max Bill,
Goya, gravadores alemães, Lur-
çat, e tantas outras importantes
mostras?

R. — "Você, que viu todas as
exposições por nós organizadas
pode muito bem testemunhar a
baixa freqüência dc visitantes.
Devemos ainda realizar muito
trabalho para atrair o público

a essas exposições Essa larrf.i
náo se conclui apenas pelaobstinação de organizar cans-
lautemente esta,* mostras. Exl.
gc um esforço educativo paralc-In rm profundidade".

P. — Por que não funciona o
curso de gravura do Museu?

R. — "O Curso de Gravura
foi reorganizado em forma de
atcller. Sc tivéssemos continua-
do com éle iriamos ter uma
verdadeira inflação de gravado-
res. Quando o que nos interes...,»,
nn momento, é-melhorar a quali-dade. Dai, afiora, êsse convívio
em forma de atcller ser mais
produtivo que o ensino sistema-
tico que adotamos na primeirafase. O nosso atcller está aber-
to aos artistas de São Fauln,

P. — Que exposição ou novi-
dades trouxe de sua recente
viagem aos ÜE.UU.?

R. — "Poucos dias antes de
deixar Nova York, estavam
cuidando da vinda ao Brasil de
uma exposição onde cada mu-
seu americano concorreria com
uma obra, formando assim um
conjunto de alto valor".

GRAVURAS DE HAYTER
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Nos seus último, dias, a Exposição de Gravuras de
Hayter vem alcançando grande numero de visitantes,
no M. A. M. (Rua da Imprensa 16*A). No clichê o
arquiteto Henrique E. Mindlin, da diretoria do Museu,
com a pintora Gilda Reis Neto e o cônsul Luiz Carlos
Thedim.

NOVOS SÓCIOS DO MUSEU DE ARTE MODERNA
Durante o mes de abril, in- Prado Saletto - Hugo Coelho Moacyr de Carvalho - Lucla

gressaram, no corpo de asso-
ciados do Museu de Arte
Moderna do Rio, as seguin-
tes pessoas:

BENEMÉRITO
Fernando Alencar Pinto

REMIDOS
Laura Oliveira Rodrigo Oc-

távio - Adolpho C. de Alen-
castro Guimarães - Guilher-
me Guinle - José Bento Ri-
beiro Dantas - Fábio da Sil-
va Prado - Homero de Sou-
za e Silva
Aragão -
EFETIVOS

Barbosa Tomassini
Pedroza - Norma
Veiloso da Veiga - Luiz de
Freitas Guimarães Júnior -
Antônio Pereira de Mello -
Maria Regina Garcia Maciel
de Sá - Fernando Dias da
Silva - Harolto Boechat - Y-
vonne Aroso Cardoso - Diva
Maria Pires Ferreira - Luiz
Heitor Horta Barbosa Pinto
da Luz - Almir Brito de

Diva Moniz de Mattos - Neges de Abreu e
Lima - João Pereira de Mi-
randa - Genes de Abreu e

Misabel Cortez - Antonieta Sequeira
Almeida - Elena Maria L. Berlingie'

Ministro Clovis Salgado - Lima - Joseía Magalhães
Benhur Gomes Motta - Em- e Silva - Olga Verjovsky -
baixador • Raul Bazán Dávila João de Mello Franco - Ma-Aníbal Freire da Fonseca
CONTR/BU/JVTES

Eliezer Schneider - Aby
Band - João Henrique Ro-

cha - Anna Lúcia Costa
Henriétte Irene Vayssieère -
Odette M. S. Teslivk - Os-
valdo de Lima e Silva - Isa-
bel Maria Villela de Andrade

Maria Elisa Reis Barcellos
Eloy Henrique Botelho Fi-

gueira de Mello - Orlanda
Vergara Paes Leme - Pedro
Moacyr Soares - Carlos Ro-
berto Jatobá - Carlos Eduar-
do de Sé rina Figueiredo -
Lúcia Peliingeiro Sorisi -

Dirce .de Carvalho Bacelar -
André Rhault Loponte - A-
delina Gissa Valle de Arru-
da - José Antônio da Ro-

cha Ferreira - -Guilherme
Weinschenck - Maria There-
za L. Costa Mayall - Jamll
Cury - Hélio Fernandes -
Mirtô Barroso Barbosa Leite

Luis Guilhermo Juan
Sprung - Hiltrud Irene

Sprung - Eva Aklander Pa-
latnik - Vânia Maria Guima-
rães - Heron Domingues -
Almir Paes Barreto - Francis
Lionel Weyting Calábria -
Miriam Luna- da Costa - Ro-
berto de Queiroz Bandeira -
Elza Maria de Andrade La-
dosky - Rosa Beatriz Cavai-
canti Pontes de Miranda -

Ruzio Bezerra — Enoy Vian-
na Santos - Maria Dulcy

ria Isabel Portella de Mello
Franco - Zilda Ribeiro Bue-
no Ferreira - Oscar Guima-
rães - Rubem de Oliveira
Vernet - Maria Jos*é Sarmen-
to Vernet - Antônio Moniz
Sodré Netto - Gloria de Al-
meida Moniz Sodré - Jandy-
ra Stella do Espirito Santo
- Maria Helena Corrêa
Jandira Stella do Espirito
Santo - Moema do Espirito
Santo - Elizabeth Gallotti -
Charles Aaron Sobel - Myra
K. Sobel - Anny Sirakoíf -
Roberto Hormoto Corrêa da
Costa - Maria Angela Her-
meto - Marc Demètre Foun-
doukas - Belmiro Antônio
Nogueira Medeiros - Saio-
mon Henri Nasielski - Ro-
semonde de Castro Pinto —
Ary Guerra de Murat Quin-
tello - Gilda Lage - Almir dc
Araújo Sá - Beny Camargo
Corrêa - Henriqueta Dora
Camargo Corrêa - Aldir An-
tunes de Freitas - Heliodora
Carneiro de • Mendonça -

Branca Maria de Queiroz
Costa - Fausto Cunha - Ru-
bens Azevedo - Maria Luiza
Lopes Mendes - Anaites Dias
de Magalhães - Ana Maria Hen
zelmann - Domingos Mcnè-
res Sampaio - Ernesto Pe-
droso Rosemburb — Carlos

Lionam Rosado Penna - Dul-
ce Maria Weytingh - Daniel
Pereira Cardoso - Ildelindo

COM A PROXIMIDADE DO SALÃO:
Ivan Serpa anda mais pálido t blasé*, completamente ci-
pHeo;
Darci Valtnça muito rosado, bam disposto * indagador;
Rossini Pertz com um riso cada vai mais nervoso;
Aldemir Martins prsocupadisslmo com os afeitos do Prò-
mio d* Veneza;
Elias Kaufmann, o arquiteto, muito «sperançoio ni vez

di arquitetura;
Antônio Bento, o critico, numa surprtindtntt atividade
oplnatlva;
Arnaldo Pedros d'Hcrta explicando que esteve na Euro-
pa um mês apenas;
O júri, algo embaraçado, vai Interpelar a Comissão Na-
cional de Belas Artes;
Djanira, .Maria Leontina • José Pedrosa numa ofensiva
terrível;
E Burle Marx esperando qu* vlngu* o 'viajou mas não
estudou" par* surgir então como o mais forte candidato
ao Prêmio d* Viagem ao Estrangeiro.

ri - Maria Luiza Berlingieri
Lúcia de San Tiago Dan-

tas Quental - Odilia Tenorio
Helena Cavalcanti Schnorr
Maiby Santos Fonseca

Luiz Oscar Silveira Vianna.

NOTAS CURTAS
O pi?itor Geza Hellcr, da

Comissão Orfltmiradora do Sa-
lão de Arte Moderna, está en-
contrando sérios ' 

problemas
para a disposição da grande
mostra, em virtude da ocupa-
ção da sala pela exposição de
cartazes dc Israel até o dia 13
do corrente.

* * _.
Os artistas .recusados pelo

júri de seleção da IV Bienal,
estão se organizando para pe-
dir ao mesmo a justiíicati-
va pública da recusa. Con-
sideram isso um serviço, à
cultura e aos próprios recusa-
dos que assim poderão, di*
zem, melhorar....

* *

A pretensão, aliás, é justa,
Há muito quc o Jtincrririo tra-
balha contra o sigilo dos júris
de arte, seja de seleção ou
premiação. Até cm senenças
crimitiai.i o jiííe explica e jus-
ti/ica a sentença. Por quc não
cm questões dc cultura?

* *
O cartaz para publicidade

da exposição de artistas bra-
sileiros em Buenos Aires é
uma bela criação de Ivan Ser-
pa, o jovem e vigoroso pintor
que, entre outras obras, criou
a capa (belíssima) da Enci-
elopedia Brasileira e murais ,
para um monumento de Fran-
cisco Bolonha.

* *

Consta quc a pintora Maria
Lcqntina não sc conformou
com a negativa ao seu reque-
rimento para concorrer ao
Prêmio de Viagem do Salão, e
i>ai recorrer judicialmente.
Tudo indica que ainda uma
vez êste Salão dc. Arte Moder-
na vai ser inovimcntadimimo.

* *

Di Cavalcanti, em plena ia-
se epistolar, está relutando em
dar publicidade à longa car-,
ta que escreveu a Oscar Nie-
meyer, abordando problemas
de arquitetura, dc decoração
mural, de arte e sociedade. Se
*iicmcycr rocofo-cr, ns ccris
publicaremos.
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DE PORTUGAL
(Continuação da 2.* pásina) em visita oficial a Lisboa, foi sidente. enalteceu os laços d«

recebido pelas autoridades locais amizade que unem Portugal •
à íesta de Santa Joana D'Arc. com grandes demonstrações de o Brasil. ANI

VISITA DO PREFEITO DE
SAO SALVADOR

MERCADO DE MOEDA
ANI apreço. Em Sintra, foi-lhe ofe-

recido um almoço no hotel dos
Seteais.

O município de Lisboa ofere- LISBOA, 7 — Mercado livre de
ceu, à noite, um banquete em moeda em Lisboa no dia 6: cru-

LISBOA, 7 — O prefeito da honra do prefeito. No final, zeiro. compra 40 centavos, 8. ven-suas respectivas carteira* sociais, sem do hi-tóriai- 2050 - Astros « «rtri. b,w, .r».," ,V K.Á *L ¦ . "•¦-", «uu.L-uinijrd-iu centavos, o. ven-
cujo documento, já confeccionado, nio i„ de a 
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"onire-/o 
em Bahla" sr* Heho Machado, per- trocaram-se brindes entre o pre- da 42, 8; hbra, compra 78 es-

poderão fater que prevaleça sua qua- revira- S1.S5 -- Tele correio da Ma- correu ontem a zona de turismo sidente da Câmara, tenente-co- cudos 25 centavos, venda 79.25;
lidada de integrante do corpo associa- nha: «.io* — Depdrter M; J3,oo — Sintra-Cascais-Esto.il. Naquelas Hélio Machado que, como»o pre- dtVlar, compra 28 escudos 30 cen-Bro. Atrações Mau*. localidade» o prefeito, que esti ronel Salvação Barreto e o dr. tavos, venda 28,60. ANI
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MUSICA
NICANOR ZABALETA NA ABC E PRO ARTE

Nobre t slmbóllcu, envolta no
•eu lendário prestígio que a faz
repreientar o próprio dom da
música, instrumento com que
David acalmava a melancolia e
os furores homicidas de Saul, e
a haglografla coloca, aliás por
cimples mas expressiva conven-
ção, em mãos dc Santa Cecilio,
padroeira dos músicos — a harpa
encantou o numeroso público que
anteontem comporeceu, no Mu-
nicipol, ao concerto do extraordi-
nárlo vlrtuose espanhol Nlcanor
Zabaleta. '

NSo de certo a harpa histórica
inventada pelos celtas, nem a
harpa eólia a que Berlioz se re-
fere, mas, conservando da pri-meira o caráter próprio do ins-
trumonto que tem sido o mesmo
através dos tempos, e não pa-recendo, quando as passagens das
obras o indicavam, de sonoridade
menos fluída e imaterial que o úl-
tima, a bela harpa "Obermayer",
moderna, de pedal duplo, cons-
ti-uídn segundo indicações do con-
certista, foi, por éle, magistral-
mente executada.

Assinalo o programa que tô-
das as obras inscritas são orlgi-
nais para harpa. Pode-se colocar
essa afirmativa, embora verda-
detra, em termos mais exatos. A
página de Beethoven, da primei-
ra parte — Seis Variações sobre
um tema suiço, como o Prelúdio
de Prokoficff, da última, foram
escritas para piano ou harpa. O
catálogo dc Beethoven assinala:"seis Variações fáceis", más já
aí há uma distinção a fazer. É
lícito considerá-las relativamente
.fáceis ao piano, mas não na har-
pa. De resto, a primeira parte do
recital teve um cunho de trans-
posição para a harpa de lingua-
gem nitidamente clavecinista,
salvo nos três Estudos iniciais de
Ch. N. Bochsa (1789-1858), nos
quais ressalta a adequação es-
pecífica ao instrumento.

Dos três Estudos, o intermedia-
rio é predominantemente melo-
dico, enquanto os dois extremos

REGE ARY FERREIRA A ORQUES-
TRA DO TEATRO MUNICIPAL,
Sábado próximo, em prosseguimon-

to à Temporada Nacional de Arte,
realiza-se no Teatro Municipal, is
16,30 horas, um concerto sinfônico
regido pelo maestro Ary Ferreira.
Consta o programa da Sinfonia de
César Franck, de Prelúdio a "L'A-
prés Midi d'un Faune", de Dcbussy,
de duas canções paia melo sopra-
no i e orquestra (solista Glória de
Queiroz) sobre texto, de Bllac, de au-
toria de Francisco Braga e Ary Fer-
relra, e da Abertura de "Os Mestres
Cantores", de Wagner.

O maestro Ary Ferreira, que se
notabilizou como executante de flau-
ta, na Orquestra do Municipal, fêz,
não há multo, estudos de aperfei-
çonmento de regência, em Viena,
com o maestro Hans Swnrowski.

HEITOR ALIMONDA NO
COPACABANA

Em prosseguimento à temporada
do Copacabana apresenta-se segun-
da feira, 27 do corrente, no "Gol-
den Room", o talentoso pianista
Heitor Allmonda. Publicaremos den-
tro em brav. o programa do recital
de reaparecimento de Heitor Alimon-
da, qu4 se destina a despertar vivo
Interesse.

OS PRÓXIMOS CONCERTOS
DA "CULTURA ARTÍSTICA"

Chegarão a esta capital, hoje, os
pianistas italianos Lulglno Gorlnl e
Sérgio Lorenzi. Estes dois artistas
formam um duo pianistico. Esse duo
apresentar-se-á um única vez no Rio.
Será na próxima têrça-felra, dia 14,
is 21 horas, no Teatro Municipal. Seu
concerto constituirá o 349° Sarau da
Cultura Artística. Serão executadas
obras de Bach, Clementl Brahms,
Schmumann, Shostakovlch , e Rach-
maninoff. Informações no Largo da
Carioca 5, sala 417 — Tel. 2?-1518.

— Gerard Souzay. o famoso barl-
tono francês, que vem tomando parte
no Festival Casais, iniciado em 22 de
abril em San Juan de Porto Rio, che-
fiará a esta capital, no dia 10 do cor-
rente e fará uma única apresentação
no dia 12, domingo, is 21 horas, no
Teatro Municipal. Este concerto será
dedicado exclusivamente aos sócios da"Cultura Artística".

Para o concerto de domingo, Sou-
xay organizou programa com obras de
Schütz, Bach, Beethoven, Schubert,
Poulenc, Ravel e Camargo Guarnle-
ri. Como acompanhante, Souzay terá
o seu pianista de sempre, Dalton
Baldwln. Informações para os inte-
ressados no Largo da Carioca S, sala
417 — Tel. 2M518-

são a duas vozes aseis, Umplda-
mente virtuoslstlcas. Com a mes-
ma clareza e relevo dos Estudos
nos trouxe Zabaleta as Variações
dc Beethoven e uma Sonata de
Corl Phlllpp Emanuel Bach, cuja
qualidade da trama sonora nao
excluiria imperfeições ocidentais
mínimas. Mas a envergadura do
artista oflrmou-se soberana, quer
pelo desenho dos Allegros, quer
pelo matízamento da dinâmica,
atributo que deflui da cálida ri-
queza de sonoridade que êle os-
tenta. A harpa soa mais que o
cravo, com um "cantabile" que
se aproxima um pouco do "lega-
to" pianistico. E participa, com
a guitarra, da vantagem de se-
rem as cordas tocadas direta-
mente com os dedos, o que pa-
rece contribuir para humanizar-
lhes as vibrações.

Esses recursos da harpa os ex-
pós Zabaleta ampla e generosa-
mente no programa do seu re-
citai. Ao contrário das obras da
primeira parte, cuja destinação"harpístlca" não é exclusiva, a
Sonata de Germalne Tallleferre,
executada após uma Sonata de F.
A. Rosetti, é pensada para harpa.
Embora agradável, delicada, bem
escrita, a Sonata de F. A. Rosetti
(1750-1792) reveste duvidoso in-
terêsse musical. Já a Sonata de
Tailleferre cativa os ouvintes.
Fêz parte do grupo dos "Seis"
essa compositora francesa, e se
não alcançou o renome de um Ho-
negger ou de um Milhaud, nem
mesmo o de um Poulenc, salvou-
se, entretanto, da obscuridade em
que iria mergulhar Louis Durey
— o menos fortemente dotado
daquele grupo heterogêneo. A
obra executada por Zabaleta faz
com que guardemos o nome de
Germaine Tailleferre: é uma
compositoça distinta, que escre-
ve com amáveis virtudes france-
sas, embora não demonstre per-
sonalldade marcada. Os três mo-
vimentos da sua Sonata (dedica-
da a Zabaleta) são pura harpa:
o instrumento soa com plenitude,

a composição se anima de "élan"
rítmico gracioso, e há efeitos, co-
mo o de gllssandos ascendentes,
pelas duas mãos simultâneas, que
resultam penetrantemente ex-
presslvos. Encantador, a seguir,
o brevo tríptico de Villa Lobos
— Fantasio, Canção e Tocata
(obra também dedicada a Zaba-
leta) e em que cada um dos três
breves movimentos assume a fei-
ção anunciada pelo seu título. A
Tocata faz lembrar, mesmo, a im-
petuoso técnica pianistico do
mestre brasileiro, e a obra Intel-
ra é, admlràvelmente escrita pa-
ra harpa, bem representativa,
apesar de curta, do estilo do mes-
tre brasileiro.

Romântico, com belas sonori-
dades graves, no final, o Notur-
no, de Glinka, o grande precur-
sor russo do prupo dos "Cinco".
Aligero, o magnífico Prelúdio de
Prokofieff. Por fim, soarem três
composições de Salzedo, mestre,
por excelência, da harpa. Me-
morávels a perfeição sem jaca e
a força sugestiva com que Zaba-
leta nos trouxe essas páginas de
Salzedo — Cortêqe, La Désiraâe,
e Chanson dans Ia nuit — de tão
variada gama de timbres. A mais
bela é a última — Chahson dans
Ia nuit — aue nos faz evocar de
novo a fluídica harpa eólia dc
Berlioz, mas onde houve também
sugestões de violão e até percus-
são na caixa de ressonância do
Instrumento... Outro detalhe
curiosíssimo,- que depende de* en-
genhoso dispositivo da harpa"Obermayer", de Salzedo, é a
possibilidade de se executar, co-
mo ouvimos, certos desenhos cro-
mátiços do baixo, apenas com o
auxíiio de um dos pedais, sem o
auxílio das mãos.

Vivamente aplaudido pelo pú-
blico da ABC e "Pro Arte", con-
cedeu Zabaleta vários números
suplementares, com que enrique-
ceu ainda mais o panorama quenos fêz descortinar da literatura
para harna.
EURÍCO NOGUEIRA FRANÇA

TEATRO
HOMENAGEM A JAYME COSTA |
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Foi Inaugurada uma placa comemorativa da passagem de Jay-
me Costa pelo Teatro Bela Vista, de S. Paulo, no .centenário de re-
pretentaçõe* de "O Comício", de Abílio Pereira de Almeida. Vemos
acima Sérgio Cardoso e Jayme Coita junto à placa, num doi Inter-
valos de "O Comlclo'r.

¦ '
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DESPEDIDAS DE "FESTIVAL
BALLET"

Encerram-se na presente semana as
exibições de «Festival Ballet", com
três diferentes espetáculos: ás 21 ho-
ras do sexta-feira, dia 10, na A. B. I.,
a exibição do "2° Desfile dos pr,emia-
dos", coloridos e os mais importantes
filmes do 3° Festival de Filmes de
Ballet": "Sinfonia da Solidão", com

três prêmios: 1» de "Ballet" Moder-
no; 1° em colorido e 1° de bailarinos
modernos (Béjart e Signeuret); "Pan-
tomimas Coloridas", prêmio especial a
Marceau; "Ritual do Fogo". V lugar
de bailarina folclórica a Carmen
Amaya; "Balada no Bosque" (E. U.
A.), 2° de bailarina moderna a Ann
James; "Lago do Cisne" em 4 atos,
2° entre os clássicos e "Fonte de Bat-
chassarai", 1° do grupo dos clássicos,
ambos com Galina Ulanova, 1° lugar
de bailarina clássica.

As 17 horas de sábado 11, o último
espetáculo do "Ballet Russo em C0-
res", com a Inclusão de "Morte -do
Cisne" e "D. Qulxote", a pedidos, com
Tamara Toumanova antecedendo o
desfile dos "Ballets Russos" com"Valsa de Chopin", "Danças do Prin-
cipe Igor", "Dança dos Sabres "i "So-
nho de Raymonde", "Romeu • Julle-
ta" e com a novidade de confrontar oi
dois coloridos russos de "Laço do
Cisne", o de 4 atos e o resumido.

As 16,30 horas de domingo, o en-
cerramento, compreendendo primei'
ros prêmios dos três Festivais já rea
llzados.

ACADEMIA DE ARTES 
* 

,
"PLÍNIO SENNA"

Acham-se abertas inscrições para os
os seguntes cursos: IniciaçSo musl-
cal, Ballet, ópera, Teatro, Televisão,
ÍTisiórla das artes, Cenografia e de
mio, Radiodifusão, Plano, Canto,
Acordeon, Declamarão, Regência Com
posição, Vlolini, Vloloncello, Viola,
Contrabaixo, Flauta, Oboé, Clarineta,
Fagote, Trompa, Trompette, Trobo-
ne, Harpa, Timpano e percussão, Dan-
ça espanhola. Informações na Secre-
taria de Academia de Artes Plínio
Senna:#Avenlda Atlântica, 290-B —
Telefone — 37-6412.

"LA BOHÈME", NO MUNICIPAL
DE NITERÓI

Os artistas lirices do Municipal do
Rio organizaram uma temporada que
está transcorrendo com êxito anima-
dor no Teatro Muntcal de Niterói.

Hoje, â noite, canta-se na vizinha
cidade "La Bohème", com Lia Salga-
do e Roberto Miranda nos papéis
principais.

CONCURSO "LORENZO

FERNANDEZ"

No Carlos Comes, "t Fogo vna
Bica", original de Mario Meira Gul-
mariles, com Ankito, Welllngton Bo-
telho, Neyde Landi, premiada como
melhor atriz de revista de 1956: Cos-
tinha, o cômico que se impõe dia a
dia; Nancy Montez, Mary Jansen,
Rente Mara, Del Carmcm. as irmSs
Olga, e Guilhermlna, Aurlstel.i Araú-
Jo, os bailarinos Eltonor e Jackson,
Agulnaldo Rocha, Renato Dccarvas
i outros.

No Municipal, a Companhia NI-
cette* Bruho-Paulo Goulart apresen-
ta a peça de Accioly Neto "A vida
não é nossa" direção de José Maria
Monteiro.

- Quem vai ao Teatro do Leme,
á Avenida Atlântica n°. 290-B, Pós-
to 0, assistirá a comédia "Juramen-
to a Longo Prazo" de Saint-Clair
Senna que tem a direção de André
Villon e cenário de Dorloíí. O de-
sempenho está a cargo de André
Villon, Jurema Magalhães,. Oracln-

Qa. de Seguros CONFIANÇA
FUNDADA HÁ 84 ANOS

CAPITAL E RESERVAS CR$ 75.000.000,00
FAÇA DA "CONFIANÇA" A SUA COMPANHIA

DE CONFIANÇA.
Diretoria: OCTAVIO FERREIRA NOVAL — Presidente.

JOSÉ AUGUSTO d'Ol.lVKlRA — Superintendente.
OCTAVIO FERREIRA NOVAL JÚNIOR — Gerente.
RENATO FER11EIKA NOVAL — Diretor.

SEDE PRÓPRIA: Rua do CARMO N ° 43 - 8.° « 9.° pavi-
manto, esquina da RUA SETE DE SETEMBRO

Telefonei: 22-1900, 22-1908 e 22-1909
55008

A Academia de Música "Lorenzo
Fernâhdez", dando prosseguimento às
suas finalidades de caráter cultural e
artísticas, abre as Inscrições para o
Concurso ao prêmio "Lorenzo Fer-
nAndez", destinado 'aos alunos matri-
culados neste estabelecimento de en-
sino. As bases são as seguintes: o
candidato apresentará tuna peça de
confronto de autoria de Lorenzo Fer-
nández e uma peça de livre escolha.

As peças de confronto são: Curso
Fundamental (dos 7 aos 10 anos); "A
monótona caixinha de música": (Dos
11 aos 15 anos) — "Suave Acalanto".
Curso Geral — A Fada do Bosque —
Curso Superior — Pirilan>pos.

Inscrições aberta na secretaria —
Av. Rio Branco, 133, 11° andar.

CONSERVATÓRIO DE CANTO
ORFEÔNICO

Realiza-se amanhã, às 16,00 horas,
a sétima reunião do Centro de Coor-
denação deste Conservatório, para a
qusl foi programado o seguinte:

a) — Assuntos Pedagógicos: b) —
Leitura 4 primeira vista do Coral nú-
mero 1S4 ide J. S. Bach; c) — Contl-
nunçSo das leituras:

I — Descobrimento do Brasil de H.
Villa-Lôbos;

n — Missa de SSo Sebastião de H.
Villa-Lôbos;

d) — Leitura de uma canção ce-
colar.

e) — Será proferida pelo professor
Brasillo Itlberê, uma palestra que
versará sobre Interessante tema de
sua especialidade: "Visão do Folcló-
re Paulista".

CONVIDADO CAMARGO GUAR-
NIERI A COMPOR MÚSICA
PARA 0 FESTIVAL DE NOVA

0RLEANS
NOVA ORLEANS. 6. O Primeiro

Festival Interamerlcano de Música
está programado para o Inicio de
1958, segundo projeta o seu patrocl-nador, a International House de Nova
Orlean*.

O maestro brasileiro Camargo Guar-
nlert foi convidado a compor obra es-

Íieclal 
para o festival, ao lado de ou-

ros compositores, como Roberto Caa-
mano, da Argentina; Vlolet Archer,
do Canadá; José Ardevol, de Cuba;
Juan Orrego, do Chile; Paul Crestou,
dos Estados Unidos: Luís Sandl, do
México; e Hector Tosar Errecar. do
Uruguai.

Comentando a idéia de realizar o
festival, "La Prensa", da Nova York,
diz:

"A celebração pode convertci-3e em
corrente cada vez maior de atividades
e empreendimentos que hão de enrl-

Suecer 
a vida cultural do Hemisfério

cldental".
A música e oc artistas das 21 Repú-

bllcas Americanas e mais do Ca-
nada serão apresentados no festival,
em sinfonias, máslcas de câmara, co-
ros e música e danças folclóricas, e"La Prensa" de Nova York dlx que"tem-se a esperança dt que o festival
se converta em acontecimento anual
¦ de que nos anos futuros se dossa
também apresentar ópera"."

"O TABLADO" f
INICIA SUA

TEMPORADA
O "Tablado" vai lançar, no dia

17 de maio, sua primeira peça de
1957. Cheio de planos para mais
um ano de' teatro, o grupo da
Gávea escolheu para o Início de
sua. temporada "O Tempo e os
Conways"; de J. B. Prlcsüey, em
tradução de Daniel Rocha, uma
peça rica .. em emoções, com a
qual vemos inteiramente Justlll-
cada a fama de Prlestley entre os
modernos Ingleses. A estranha his-
tórla de uma família que. vive en-
tre as duas guerras mundiais é
contada numa peça de constru-
ção Impecável e grande penetra-
ção psicológica.

Para o papel da sra. Conway,
figura, que com encanto e astú-
ela Influencia as vidas de todos
oi que a cercam, foi convidada
especialmente Maria Sampaio,
cujo talento • cuja presença a
tornam a intérprete ideal. Car-
men Sylvia Murgel, Napoleão Mo-
niz Freire, Maria' Clara Machado
Kalma Murtlnho, Sônia Cavalcanti
e Rubens Corrêa são os seis Ir-
mãos Conway, e Isabel Trereza,
Ivan Albuquerque e Germano Fl-
lho são os três que se vêem en-
volvidos nas tristezas e alegrias

da família.
A direção é de Geraldo Queiroz,

que já dirigiu n* "O Tablado"
O Baile dos Ladrões e Tio Vânia;
os cenários são de Carlos Pcrry,
que tem sido cenógrafo de vá-
rios grupos profissionais,, e os fl-
gurlnos são de Kalmay-Murtlnho."O Tempo e os Conways" é a
primeira peça a ser levada pelo "O
Tablado" em seu teatrinho- da
Av. Lineo de Paula Machado de-
pois da grande reforma pela qual
êle vem de passar.

Os espetáculos serão ás quln-
tas, sextas e sábados às 21 ho-
ras e aos domingos às 17 horas.

da Freire e Waldyr Mala, que se
apresentam diariamente is 21 ho-

ras e em vesperals às Sas., sábado e
domingos. Aos sábados esse espeta-
culo é dado ao público em duas
sessões às 20 horas e às 22 horas,

— Público numeroso aflul' ao Ser-
rador, prestigiando a Companrla
Dulce Rodrigues, que ali dá desem-
penho à peça "A Mulher Sem Pe
cado", de Nelson Rodrigues. Vale

"AS MÃOS DE EURÍ-
DICE" E A CRÍTICA

POLONESA
Como foi noticiado "As Mtoi
de Eurldlce", de Pedro Bloch
Inaugurou nos primeiros dias dfi-
te mês o teatro "Estúdio Experl-
mental", nova cata de espeta-
culoi de Varióvla. A peça tol
traduzida, adaptada à cena polo-
neta e dirigida por Steve Nor-
ris, • representada por Wladyslaw
Hurzynskl.

, A crítica polonesa demonstrou
;randc Interesse pela obra do
dramaturgo brasileiro, tallentan-
'o, antes de tudo, a necessidade
le maior difusão do teatro bra-
llelro, na Polônia. As seções es-
eclallzadas dos Jornais diários
cupam-se com destaque da peça.
amos a seguir um resumo dos ar-
roí de trê* destes critteos. Em
Stolica", revista semanal ilustra-

a, Beata Sowlnska, responsável pe.
a seçio de teatro, salienta a Im-

pressão profunda que a peça causou
ou público, surpreendido pela fSrça
que o ator imprime ao monólogo,
vivo e pleno de diversidade, acres-
erntando, porém, que em sua se-
gunda parte a peça não escapa à
monotonia. Em "Newa Kultura",
órgão especializado, Artur Marya
Swlnarskl comenta com espírito a
peça de Pedro Bloch, declarando
de Inicio que não fora a forma
dada pelo autor ao "monólogo"

a história dificilmente resistiria à
critica. Salienta a movimentação
dada à peça pelo autor, tão gran-
de que as vezes surpreende. Elo-
gla o primeiro ato e critica o
segundo por monótono e Incapaz
de manter a unidade da peça.
Critica a cenografia, que cons\de-
ra inadaptada ao espirito da peça
e tem palavras de elogios para o
ator, .concluindo por dizer que o
espectador sai do teatro triste
com o pessimismo da história. O
critico de "Zycie Walszawy" ia-
Denta a habilidade demonstrada
por Pedro Bloch na construção
da pela, que apesar de monólo-
go, cria a impressão de haver vá-
rias figuras em cena, mas crlti-
ca certos recursos fáceis utiliza-
dos Declara a história falha de
maior interesse, valendo como
experiência formal que «onsegue
tocar a imaginação do expecta-
dor e levá-lo a criar um verda-
delro retrato da tímida Eurldlce.
Destaca o Ia. ato como melhor
realizado e salienta a extraordi-
nária atuação do intérprete úní-
co.

CINEMA
Stevens em 200 minutos
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; Mary Jansen •..

a pena assistir aos trabalhos de
Dulce Rodrigues, Roberto Duval,
Jéce Valadâo, Geny Borges, Maria
Muniz e Tereza Rivera. A direção do
espetáculo é de Rodolfo Mayer e o
cenário de Pamplona.

O original de Jota Gama "As
Loucuras de Mamãe", está em
cena no Copacabana, com Os Artls-
tas Onidos. £ uma divertida come-
dia. Ângelo Cunha, secretário de
Walter Pinto, embarcou com desti-
no a Argentina e Uruguai, a fim
de contratar "girls" e bailarinas
para a próxima . produção do Tea
tro Recreio. <

O Teatro Brasileiro de Come'
dia representa no Ginástico, à poça
famosa de. Tennessee Williams "Gata
em Teto de Zinco Quente", com
Cacilda Becker. Zlemblnsky, Valmor
Chagas, Célia Biar. Dln.a Lisboa, dl-
reçáo de. Zlemblnsky.

Entre os quadros-apresentados
na revista "Rumo à. Brasilia", que
Saint Clair Sena e Bolteux Sobrinho
escreveram para a Cia. Silva Filho,
que está se exibindo no João Caeta-
no, deve ser mencionado, pela suá
originalidade, "Japoneze Rumba",
com Ester Tarcltano e a cnlabo-
ração do corpo' de gtris. A revista
ein questão está pontllhada de co-
mlcldade, defendida por Silva Filho,
Consuelo Leandro, Manoel Vieira.
Modesto de Souza e Aglldo Ribeiro.
La Rana, Carmen Rivera, Carmen
Lamarr, olga ' Salvlnl e Dayse May
têm, também, destacada atuação no
espetáculo. Aldo Calvet, com sua
reconhecida competência, é o res-
ponsável pela direção artística. Or-
questra de Lacy Martins, sob a ba-
tuta do maestro Morpheu.

—-" Alda Garrido está propensa a
aceitar o convite que lhe fizeram
produtores paulistas, para filmar
em, 1958 sua habitual temporada

quatro películas no próximo ano. Se
isto acontecer, Alda . não realizará
teatral. Uma das peças a serem íll-
madas será "Chuvlsco" atualmen-
te em cartaz no Rival, Já no seu
segundo mês de sucesso.

Continua no Dulclna o êxito
de Procóplo Ferreira na comédia de
Pedro Bloch, "Esta Noite Choveu
Prata", três atos que divertem e
emocionam.

Para despedlr-se do seu público
do Rio, antes de seguir para S.
Paulo, Cole está apresentando uma
nova edição da revista "Entrou de
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Gaiato", no Recreio. Após o incên
dio que destruiu todo o seu mate-
rial elétrico e guarda roupa. Cole
resolveu estrear- "O Gaiato Pegou
Fogo*', com novas charges e quadros
de baile. O empresário Walter Pln-
to, ajudando mais uma vez um seu
colega, emprestou a Cole guarda
roupa e cenários para a excursão.
Somente por mais três semanas, o
público poderá aplaudir no Recreio"O Gaiato Pegou Fogo", com Cole,
Evllazlo, Tlrlrlca, Isa Rodrigues, Dò-
mingos Terras, Dalila e um grande
elenco.

— Nao sè pensa ainda, no Teatri-

(Conclui na 10.a página)
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Berta Singermarfn, num grande recital de jJoesia realizado em Havana, na "Plaza de Ia
Catedral". No próximo dia 17, Berta Singermann reaparecerá no Municipal

"Elizabeth, Rock (e Wills)

? Tria anos separam Shanc de Giant: Gcoroc Slevens, de todot oé dl-
retores, i o que realiza menos jilmes — com exceção de De Miile, que
constituí um caso especial. Mesmo outros perfclclonistas, como W|/l*r,
Ifilder e Kazan, jatem no mínimo um /lime por ano — e Hitchcock
chega a fazer três, ate. Mas nao Steucns. Na preparaçto, na filmagem
e na montagem d* Giant, o grnndc diretor consumiu quase tríí anos
— porque nada éle abandona ao acaso e até o acompanhamento mini-
cal (agora de um mestre como Dtmitrt Tiomkin) nao t acrescentado ds
imagens sem a sua supervisão.

Foi por ser um diretor "lento", alias, que Stcuenj náo teve renovo-
do o contrato que dc A Place In the Sun (Um Lugar ao Sol) a Shanc
o prendeu à Paramount. K Giant, que a lf'B patrocinou c distribui, i
sua primeira produção independente, ou melhor, c a primeira que éle
faz sem interferência da direçflo de um grande estúdio, com capital le-
uantado cm boa parte por Hcry Ginsberg c contando com a prdpria
autora da novela, Edna Ferber, entre os sócios áo cineasta numa utxm-
lura cara, por isso arriscada, mas que já tranqüilizou inteiramente os
que nela inverteram seus dólares — pois Giant, pelo que jd rendeu em
cerca de seis meses de exibição só nos Estados Unidos, será vm> dos"campeões de bilheteria" de todo os tempos na lista encabeçada por
Goue wlth the Wlnd (£ o Vento Levou). A titulo de curiosidade: aUm
do filme de Stcvens, mais duas produções exibidas mais ou menos na
mesma tpoea avançam para os primeiros postos da tabela dos "all-time
auorites": The Ten Commandments, dc Cedi B. De Mille, « Around•e World In 80 Days, dc Michael Anderson & Michacl Todd.

Giant é o décimo filme extraído de obra de Edna Ferber, autora d«
.iow Boat (três versões cinematográficas), So Big (duas), Clmarron,

-orne and Get It, Dinner at Elght, Saratoga, Trunk, Mother Knows
Jcst, The Royal Family, Stage Door, Alguns desses filmes, especialmente
Clmarron, obtiveram êxito — mas Giant suplanta a todos: não há cri-
tico responsável que ndo o inclua entre os maiores empreendimentos
de Hollytcood. JHiss Ferber está muito longe de ter uma grande eteri-
.ora, medindo-se a qualidade de suas obras pelo número de exempla-
res vendidos — e quase todas sio best-selleres. Ninguém ignora, porém,
me muitas vezes é mais fácil fazer um grande filme de uma novela
mium do que a partir de uma obra-prima de literatura, sendo • cato
:centc de Kiss Me Deadly (A Morte Num Beijo) um dos mais ilui-
ativos.

O fato i que, boa ou apenas aceitável, a novela de Edna Ferber mo-
jou, na transfiguração que lhe impôs o espirito de cineasta de Stevens,.
.n dos grandes épicos de Hollyicood, a julgar pela opinião da quaseitalidade dos críticos americanos, E também por obra de Stevens, Rock
íudson tem, ao que se diz, um desempenho em nada parecido com
)dos os que até então nos dera — no que não faz mais do que repetir

i caso de Alan Ladd em Shane. Ao lado de Rock, Elizabeth Taylor «tua
ela segunda vez sob as ordens de Stevens, de quem foi heroína cm

l Place in the Sun. O terceiro nome no cast, porém o mais célebre, é o '
e James Dean, que não viveu para ver na tela o seu terceiro a último
riunfo. Entre os coadjuvantes: Jane Withers, Mercedes McCambridge,
ennis Hopper, Judith Evelyn, Paul Fix, Chill mils, Rodney Taylor,
irl Holliman, Alexander Scourby, Sal Mineo (de Juventude Transvia-
i) e ainda Carrol Baker, que Stevens lançou antes de Elia Kazan pro-ove-la a estréia de Bnby Doll.

Giant, que foi adaptado à tela por Fred Guiol (velho amigo « cola-
orador de Stevens) « Ivan Moffat, se estende por cerca de 80 anos de.da do Texas c gasta três horas e vinte'minutos para narrar essa Ms-
jria. fido usou o diretor nenhuma "nova técnica", apenas empregou acór (WamerColor), como Jd o havia feito em Shane..

./ESTERNS ,
-> Alguns u-esterns B há pouco lançados nos Estados Unido!:

The Tall T (Scott-Brown; Colúmbia), de Budd Boettlcher — tom
.Randolph Scott, Rlchard Boone, Mauren 0'Sullivan, Arthur Hunnlcutt,
âklp Homcler, Robert Burtori.

War Drums (Bel-Air; UA), de Reglnald LeBorg — com Lex Barker,
Joan Taylor, Ben Johnson, Larry Chance, Rlchard Cutting.

Shoot-Out at Medicine Bend (WB), de Rlchard L. Bare — eom Ran-
. dolph Scott, James Craig, Angle Dlcklnson, Danl Crayne, Trevor Bar-

Jette.
The Quiet Oun (Regal-Fox), de William Claxton — com' rorrest

ucker, Mara Cordãy, Jlm Davis, Kathleen Crowley, Lee Vaa CJeef,
jm Brown,

Revolt at Fort Laramie (Bel-Air; UA), de Lesley Selander — eom
m Dehner, Gregg Palmer, Francês Helm, Don Gordon, Robert Keys.
Gun the Man Down (Morrlson; UA), de Andrew V. McLaglen —

.a James Arness, Angle Dlcklnson, Robert Wilke, Emlle Meyer, Don
sgowan, .Harry Carey ,Jr.;

The Storm Rider (Regai; Fox), de Edward Bernds — com icott
Brady, Mala Powers, Bill WilUams, OUn Howlln, William Fawcett.

O PRESENTE MUSICAL DO ANO"Vozes Paralelas"
de LAURI VOLPI >

NAS LIVRARIAS E NA RICORDl
BRASILEIRA

Rua Evaristo da Veiga, 35 — 13.° andar
18088

DUCHAS HIGIÊNICAS
AS PROTETORAS DAS SENHORAS CASADAS

CASA NEIVA
Rua dos Andradas, 49 — Telefone 43-7794

CARTAZ DE HOJE PLAZA — 25-1097 "O Fruto Do ALVORADA

ftOATM
ARPEGI — "Waldir Calmon e seu
Conjunto".
BRGUIN — Tel. J6-7I7J — (Fecht-
«k».
CANOAS — Tel. J7-03JJ - "Música
r Dança".
CASABLANCA — Tel. 38-734S — (Fe-
ChadO).
ditos — Tel. 37-1191 — "Musica e
Dança".
CLUB 36 — "Dorival Ciymmi e EU-
«etc Cardoso".
DRINK — "DJnlma Ferretra e seus
Milionários do Ritmo".
FIKSTA — "Louis Colo e Zerinho».
KKY-BOITE — "Faiâ Lemos".
M.VXIM'8 — Tel. 37-9644 — "Música
• Dança".
6. M.VS — "Sscha e Murillnho Al-
rn

OITF. — (Copacabana Palacel7-1818 — (Fechado).
Kl ND DAY — Tel. 37-í»63 —"I «nelro a Janeiro" — com
G; :clo e o "ballet" de Ana
It
N< NDO — "Jantares Musica-
do
TI 5UL — "Américo ao Pli-
no'

IT OI
MUNICIPAL — 82-2885 — "Ballet",
COPACABANA — S7-181Í — "As Lou-
curas De Mamãe" — pelo "Artistas
Unidos".
RKCREIO - 22 8164 — «Entrando De
Gaiato" — pela Companhia Cole.
)>ri riXA — "Esta Nolt» Choveu Pra-
ta" — com Prccopio Ferreira.
DVSK — (Fechado Para Reforma).
RIVAL — 23-27J1 - - "Chuvisco" —

Alda Garrido.

GINÁSTICO — 42-4521 — "LconOr De
.IARDEL — "T.V. Para Crer" — pe-FOLLIES — 27-8216 — "Sue Excelên-
Io elenco de Geisa Boscoli.
JOÃO CAETANO — 43-4276 — :Rumo
A Brasília" — pela Companhia Silva
cia A Vedete" — com Virgínia La-
no.
Filho, com Consuelo Leandro.
TEATRO MADUREIRA ' — "O Ne-
gócio * Mulher" — pela Companhia
ZAqula Jorge.
CARLOS GOMES — 22-7581 - "t Fo
go Na Bica" — com Ankito.
TEATRO DE BOLSO — 27-3122 —"Infidelidades Em Petit Comitê" — de
Aurimir Rocha.
GLORIA — 22-9146 — (Fechado Para
Reforma).
SKRRADOR — 42-6442 — "A Mulher
Sem Pecado" — pela Companhia Dul
ce Rodrigues. .
TABLADO — (Fe<-hMio).
TLIUCA — (Fechado).

CINEMAS — Clnelindia

CAPITÓLIO — 22-6768 — "Jornais
— Desenhos — Curiosidades".
IMPÉRIO — 22-9348 — "O Amante
De Lady Chatterley" — com Leo
Genn — Danielle Darrieux. — (Fr).
METRO — 22-6490 — "Sede De Vi-
ver" — com Klrk Douglas — Pamela
Brown — Anthony Qutnn. — Colo-
rido. — (U. S.).
ODEON — 22-1508 — "A Torre Dos
Monstros" — com Basll Rathbone —
Aktm Tamlroíf. — (U. S.).
PALÁCIO — 22-0838 — "Ama-me Cora
Ternura" — com Rlchard Egan — D«-
bra Paget — Elvis Fresley. — (U.
S,).
PATH* — S2-Í795 — "Km Busca r»
Amor" — com Maria Eis — Bíe Ger-
hart. — <Al«mio).

Pecado" — com William Holden
Deborah Keer. — Colorido. — (U.
S.).
R1VOLI — (Fechado).
VITORIA — 42-9020 — "Tramas De
Traiçlo" — com Robert Mitchum. —
Colorido. — (U..S.).
REX — 22-6327 — "SlmSo E Laura"

com Peter Finch — Kay KendallColorido. — (Ing.).
Centro
CINEAC — 42-6024 — "JomaU — De-
senhos — Curiosidades — ComédiasAtualidades".
COLONIAL — 42-8512 — "O Segredo
Do Padre".
FLORIANO — 43-9074 — "Oásis"
IDEAL — 42-1218 — "A Torre Dos
Monstros".
ÍRIS — 42-0763 — "África D« Fo
«o",
MEM DE SA — 42-2282 — "Tramas De
Traição". ,
MARROCOS — 22-7979 — "Madruga
da De Sangue".
POPULAR — 43-1861 — "Inferno
Branco".
PRESIDENTE — 42-7128 — "O Se-
grído Do Padre" — com Paul Dou-
glas — Jody Lawrsnce — John De-
rek. — Colorido. — (U. S.).
PRIMOR — 43-6681 — "O Segredo
Do Padre".
RIO BRANCO — 42-1639 — "Tem Boi
Na Unha".
SAo JOS* — 42-0682 — "Im Busca
Do Amor".

27-2936 — "Rlfifi".
"Pisadas Sem Ras-

48-4619 — "Tramas De

Bairros — Subúrbio»
ABOLIÇÃO — "A Torre Dos Mons-
tros".
ALFA - 29-821$ — "Mar Dos Navios
Perdidos".

ANCHIETA
tros".
AMERICA
Traiçfio".
ABI PALÁCIO — 37-2795 —¦ "Tem
Boi Na Linha" — com Ronaldo Lupo

Neyde Landi. — (Nac).
ASTORIA — 47-0466 — "O Fruto Do
Pecado".
AVENIDA — 48-1667 — "Morte Sem
Glória".
AZTECA — 45-6813 — "O Segredo Do
Padre" — com Paul Douglas — Jo-
dy Lawrance — John Derek..— Co-
lorldo. — (U. 5.).
ÁGUA SANTA — "Muralhas De San-
gue"- /
ALASKA — "Tramas De. Trat-
çâo".
BANDEIRANTES — 20-3262 — "Em
Busca Do Amor".
BANDÜIRA — 28-7575 —
BARONEZA — (J. P. A. 623) — "Pi-
ratas De Porto Belo".
BELMAR — "Trinta Homens E Uma
Mulher".
DENTO RIBEIRO — (M. H. 881) —"Meu Reino Por Um Toureiro".
BONSUCESSO — "O Amante De La-
dy Chatterley".
BOTAFOGO — 26-2250 — "A Torre
Dos Monstros".
BR.\Z DE PINA — JO-3489 — "A Tôr-
re Dos Monstros".
CATUMBI — 22-3631 — "Tem Boi Na
Linha".
CACHAMBI — 49-8401 —
CAMPO GRANDE — (C. G. R. 828)

"Falsa Obsessío".
CARIOCA — 28-8178 — "SlmSo E
Laura".
CARMOLT — "A Volta De Crui Dia-
blo".
CARUSO COPACABANA — 27-5150 —
"Em Busca De Amor" — com Maria
Eis — Eife Gerhart. — (Alemão).

CENTRAL — 30-3652 — "Assassinos
Anda As Soltas".
COELHO NETO —
COLISEU — 29-8753 — "SlmSo E
Laura". •
COPACABANA — 87-5134 — "O
Amante Do Lady Chatterley".
ENGENHO DE DENTRO — 29-4136 —
"O Ultimo Guerreiro".
ESKYE TIJUCA — 28-5513 — "Tem
Boi Na Linha".
ESKYE MEIER — 29-6704 — "Slndi-
cato De Ladrões",
ESTACIO — 32-2923 *— "Princesa
Sem Coroa".
FLORESTA — 25-6257 — "O Amor De
Minha Vida".
FLUMINENSE — 28-1404 — "A Som-
ira De Noite".
GLORIA — "A Morte Do Fantas-
ma".
GUANABARA — 20-9339 — "Oásis".
HADDOCK LOBO — 48-9610 — "Ar-
mado Até Os Dentes".
IPANEMA — 47-3806 — "A Torre Dos
Monstros".
IRAJA «*¦ 13 S330 — (Fechado).
IMPERATOR — 29-2112 — "Suplício
Do Uma Saudade". '
ITACAMBIRA — (Vila Kosmos) —"O ídolo De Ouro".
LEBLON — 27-7805 — "Slmao F. Lau-
ra".
LEOPOLDINA — "Tramas De Trai-
çfi°".
MADRID — 48-1184 — "Ama-me Com
Ternura" — com Richard Egan — De-
bra Paget — Elvis Presley. — (TJ.
S.(.
MARIANA — 28-1357 — "A Guerra
InUma Do Major Bensbn".
MARACANÃ — 48-1810 — "Barcos Ao

jMar".i MARAJÁ. — 28-7394 — "México Dos
iMeus Amores". *
MARAJÓ — "Fogo De Paixões".' MODERNO — (Bangu) — 842 — "Pu-

Inhos Traiçoeiros".

30-3077 "Tem Boi NaMELLO
Linha».
MT.TRO COPACABANA — 37-9898 —
"Sede De Viver" — com Kirk Dou-
glas — Pamela Brown — Anthony
Qulnn. — Colorido. — (U. S.).
METRO TIJUCA — 48-8970 — "Sede
De Viver" — com Klrk Douglas —
Pamela Brown — Anthony Qulnn. —
Colorido. — (U. S.).
MADUREIRA — 29-8733 — "Tramas
De Traiçfio".
MAUA — 30-5056 — "Em Busca De
Amor" — com Maria Eis — Eife Ger-
hart. — (Alemão).
MASCOTE — 29-0411 — "O Fruto Do
Pecado". '.
MEIÉR — 29-1222 — "O Segredo Do
Padre».
MONTE CASTELO — 29-8250 — "Tra-
mas De Traição".
MOÇA BONITA — "Morte Sem G16-
ria".
MIRAMAR — "Tramas De Trai-
ção".
NACIONAL — 23j6072 — "iem uoi
Na Unha".
NATAL — 48-1480 — "Morte Sem
Glória". .
ORIENTE — 30-1131 — "Terra Ensan-
guentada"
OLINDA — 48-1032 — "O Fruto Do
Pecado".
POLITEAMA — 25-1143 — "Morte
Sem Glória". • '
PALÁCIO SANTA CRUZ — "Prin-
cesa Bohemla".
PALÁCIO HIGIENOPOLIg — "O Cis
ne".
PALÁCIO VITORIA — 48-1971 -"Mulheres Pre-Hlstórica".
paraíso — 30-1080 — "Jerônimo"
PARA TODOS — 29-6191 — "Em
Busca De Amor".
PAX — 27-6621 — "O Segredo Do Pa
dre" — com Paul Douglas — Jody La-
wrance — John Derek. — Colorido
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— (U. S.).
PINHA — 20-1121 — "Armado Até
Os Dentes".
P1RA.TA — 47-2668 — "O Amante De
Lady Chatterley".
PILAR — 29-6460 — "Necessito De
Um Marido".
PROGRESSO — "Porta Do Infer-
no».
RAMOS — 30-1094 — "Sangue R«-
belde".
REI — "Nd Mau Caminho".
ROULIEN — 49=3691 — "Mistérios D«
Marrocos".
REGÊNCIA — "O Segredo Do Pa
dre". /
ROXI — 27-8254 — "Ama-me Com
Ternura" — com Richard Egan — De-
bra Paget — Elvis Presley. — (U.
S.).
ROYAL — "O Fruto Do Pecado».
BIAN — 47-1144 — "Simío E Lau-
ra".
RIDAN — 49-1833 — "1984".
ROSÁRIO — 30-1889 — "O Segredo
DO Padre"."
SANTA ALICE — 38-9993 — "Tramas
De Traição".
SANTA CECÍLIA — 80-1823 — "Tar.
zan E Os Selvagens".
SANTA HELENA — 30-2666 — "Ho
metn Indomável".
SANTA RITA — 28-2279 — "Com
Água Na Boca".
SAO GERALDO — 30-9282 — "Aven
tura Na China".*
SANTO AFONSO — "O Segredo Do
Padre".
SAO LUIZ — 25-7679 — "Slmão E
Laura".
SAO PEDRO — 30-4181 — "O Segrê
do Do Padre".
TRINDADE — 48-3838 — "Pago Para
Matar".
TIJUCA — 48-4518 — "O Amante D*
Lady Chatterley".
TODOS 08 SANTOS — 40-0300 — "O
Hei Da Confusão".
VAZ LOBO — 29-SUtt — "Frenesi De
Paixõ«t".

VILA ISABEL — 38-131P — "síonfo
tanga, Refúgio De Proeeritot**,

Governador
GUARABU —
ITAMAB — "Tormenta Mo
ka».
JARDIM — "Qual Das Du**".

AL'

Niterói
CASSINO — 4551 —
CENTRAL r- 3807 — "O «nearsto I
Viver". i
GRILL CASSINO — «SM — "Sai
dia". í
ICARAI — 2346 — "Ama-me Co
Ternura".
IMPERIAL — 3120 — "SnTaeao D-
Discos Voadores".
ODEON — 2-2707 — "A Tôsra D
Monstros".
PALACE —
RIO BRANCO — 2-0334 —
SAO BENTO — 2-4529 — T*m B
Na Linha".
SAO JORGE — 2-2934 — "Tem B'
Na Linha".
VERA CRUZ — 2-2964 — "Oaifas D
Sorte".

Caudai

CAXIAS — "O Semeador D« ralim! ¦
de".
PAZ — "A Torre Doa MoncJrc*".
POPULAR — "pesadelo''.

Petrópolis
ART PALÁCIO — "TCIU Boi K» 14-
nha".
capitólio — "O Anuarte Se lady
Chatterley".
r.ffERANTO —
D. PEDRO ... 3409 — TT*»
ções Solitário»".
PETRÓPOLIS — "Aina-ne
Ternura".

REX — "Furats i

-- ¦ 
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EXCESSOS DE
A VIDA

PERSONALISMO DOMINAM
POLÍTICA NACIONAL

Novo pronunciamento das classes produtoras em torno da situação política nacional — A critica aps chefes milita-
res não deve degenerar em ação demolidora de cargos ou de instituições — Já é tempo de nossos homens públicos

aprenderem a ter divergências de opiniões, sem que isso implique em descaso pelos problemas nacionais
As classes produtoras fizeram ontem novo pronunclamonto cm

.orno da situação política nacional, através da palavra do presi-
dente da Associação Comercial do Rio dc .i.m.-i-o, sr. Rui Gomes
de Almeida, no banquete que ãs 21 horas lhe foi oferecido nos sa-
Jões do Clube Comercial pelas classes produtoras do Distrito Fe-
dcral, com o apoio do comércio e da indústria dos Estados.

Pontos Importantes do pronunciamento:
— Reconhecem as classes produtoras que as Forças Armadas

-não devem envolver-se nas lutas pelo poder, tanto mais que elas
constituem uma reserva moral da nação;

— Como quaisquer outras autoridades, os chefes militares
podem ser e devem ser criticados, quando cometem erros. Tal cri-
tica porém não deve degenerar cm ação demolidora dc cargos ou
de instituições;

— A íolta de amadurecimento para a democracia, na vida po-
lltica nacional, revela-se nos excessos dc personalismo que a do-
mina; >

— E' chegado o momento dc dizer aos nossos homens, pú-
blicos que os interesses nacionais exigem que se supere òsse de-
¦arrazoado e apaixonado personalismo;

— Já c tempo dc nossos homens públicos aprenderem a ter
divergências dc opiniões, sem que isso implique em descaso pelos
sérios problemas nacionais;

— A Associação Comercial só pode ser a favor dc um clima
de liberdade e de democracia, que, a seu vcr._ constituem as forças
mais dinâmicas do próprio desenvolvimento econômico e social.

A REALIDADE BRASILEIRA

O discurso:
"Desejo que se destinem a'.papel que nos cabe no colégio

meus companheiros, os louvores
que esta homenagem encena. \
sua dedicação permitiu a esla
Casa um dinamismo permanente,
que ultrapassou, por vezes, numa
ação renovadora, o campo econô-
mico e financeiro.

E nas ocasiões em que traves-
¦amos essas fronteiras, nunca cs

eleitoral do País, lêramos uma
vida independente desses grupos
e sempre estivemos, ¦> estamos e
estaremos em condições de cri-
ticá-los, quando, a nosso crité-
rio, julgarmos prejudiciais ao
Brasil seus métodos e suas idéias,

j Reconhecemos que as Forças
Armadas não devem envolver-sc

tivemos animados de propósitos nas lutas pelo poder, tanto mais
outros que não fossem os ligados!que elas-constituem uma reserva
ao bem-estar do País, ao seu dc-Imoral da Nação. Nos momentos
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1VO MVWDO POLÍTICO
Comandante para as batalhas
Reunião da UDN
Nova estrutura para o PTB

senvolvimento econômico. Esta
mos dispostos a ultrapassar esses
limites sempre que a política,
transbordando das normas do
bom senso, ameaçar os interesses
gerais da comunidade brasileira.

Falo em uma Casa, cujas rai-
_• se estendem à Independência.
e que por este e outros fatos se
credencia no Brasil como simbo-
llzando o ideal conservador, ideal
que preconiza a defesa e a ma-
nutenção dos valores autênticos,
num quadro de permanente ex-
pansão econômica e social, que,
através da experiência, revele va-
lores novos, a serem incorporados
à vida nacional. Não somos, por-
tanto, nem passadistas, nem rca-
cionários. Procuramos interpre-
tar a realidade brasileira e, com
os nossos conhecimentos, cooperar
com o poder, público na busca
das soluções que satisfaçam à*
,sua_, exigências, sempre objeti-
vando -'amenizar os impactos no
campo político, social e cconqmi-
co, a fim de preservar a estrutu-
ra nacional cie maiores c?treme-
cimentos. ¦

É muito grande, por isso mes-
mo, a nossa noção de indepen-
dência, e a historia da Casa de
Mauá é testemunho ininterrupto
dc hombridade, de desassombro.
de críticas e de atitude altiva e
patrióticas. Nunca, entretanto,
sua posição foi de ordem a atin-
gir pessoas, senão a idéia, a pro-vidênciaS, a métodos ou proces-lluta, os nossos políticos esque-

históricos excepcionais,' em que
elas intervieram na vida política
brasileira, nunca revelaram, o
menor vislumbre de interesse,
mas demonstraram estar possui-
das do maior desprendimento e
do mais alto idealismo. Caxias
continua sendo o maior símbolo
desse elevado papel desempenha-
do pelas Classes Armadas. A sua
espada só se erguia, dentro de
nossas fronteiras, para desem-
penhar missão de serenidade,
concórdia e união entre os brasi-
leiros.

O marechal Eurico Gaspar Da-
tra, constitücionalmente eleito
presidente da República, é, em
nossos dias, versão civil dessa mis-
são militar de concórdia ao con-
grègar os partidos, antagônicos
na execução de tarefas de inte-
rêsse comum. Como quaisquer
outras autoridades, os chefes mi-
litares, podem ser e devem ser
criticados, auando cometam'erros.

Tal crítica, contudo, não devs
degenerar em ação demolidora
de cargos, ou de instituições, cuja
existência se liga à própria pe-
renidade nacional".

CLIMA DE DEMOCRACIA
•"A falta de amadurecimento

para a democracia na vida poli-
tica nacional (acrescentou) re-
vela-se nos excessos de persona-
lismo que a domina. No ardor da

sos, considerados prejudiciais aos
interesses da economia brasileira,
ou à tranqüilidade pública. As
críticas que dela têm saído, revê-
Iam sempre inflexibilidade e se
têm endereçado tanto a setores
governamentais, quanto a setore?
oa oposição.

Esta linha dc isenção, face a
grupos políticos cm luta pelo po-der, que deve ser travada dentro
de normas democráticas, nós a
confirmamos através de uma sé-
rie coerente dc atitudes. Na re-
cente nota que lançamos sobre a
situação nacional, tanto o 'Go-
¦vêrno, quanto a oposição merece-
;ram nossos reparos. Nunca fica-
anos, nem ficaremos a reboque de
jienhum grupo por mais podero-
jso que êle sejn.

Tranqüilos, serenos, impelurbá-
veis continuaremos cm nossa rota
e apenas desejamos, sem ódios
inem ressentimentos, que o bom
«enso domine os espíritos, a fim
Yle que todos os brasileiros pos'
,sam perceber quão imensas, aci-
ma mesmo de nossas forcas, são
,as tarefas que precisam ser roa-
Dizadas, para que o povo, álcan-
ce melhores condições de vida.

i A Associação Comercial teria'sua finalidade desvirtuada, se
passasse a lutar pcln poder, ou
.para sustentar tio poder determi-1
nado grupo. .Isto é missão a ser
exercida, nos quadros constitu-
cionais, pelos partidos, que são os
órgãos vitais cia democracia".

VIDA INDEPENDENTE
Prbssegúihdo, afirmou o sr."Rui

Gomes de Almeida:"Sem que tal posição signifique,
desconhecimento, do importante:

cem-se de que o poder é um meio
através do qual se tomam as
providências, destinadas a asse-
.lurar o bem comum'da naciona-
lidade. O poder passa, então, a

(Conclui na 10.a página)

O sr. Rui Gomes de Almeida e um flagrante do barfquete

A IIDN tem como certa a con-
cessão da licença para processaro deputado Carlos Lacerda, nos
termos do pedido feito pelo pro-curador da Justiça Militar. Está
certa e convicta dc que a Ciimara
vai agir politicamente, deixando,
sv fòr o caso, o pronunciamento
jurídico, isto é, o mérito, para o
JudiciúAo examinar.

Por isso, conscouiram os udc-
nistas que p sr. Bilac Pinto, quenão se tem enuoluido ültiinanicn-
(c na luta partidária, se retirasse
da Câmara durante cem. dias.
Seu afastamento, vàl permitir a
convocação do sr. Pedro Alcxo,
primeiro suplente, para, como
deputado c tio pleno exercício do
mandato, cotíiandar a luta na Ju-
diciririo cm favor do lir'cr dc seu
partido.i O sr. Pedro Alcixo está sendo
esperado no Rio .ainda esta se-
Inana, pois, .desde ontem, o sr.
Bilac Pinto encontra-se oficial-
mente licenciado da Cámarã. A
batatftã parlamentar do plenário,do ladv oposicionista, i*at ser co-
mandada pelo antigo presidenteda Câmara de -1937. Sc esta fôr
perdida, tanibé. .' no Judiciário,
caberá a defesa ao sY. Pedro
Aleixo.

O sr. Pedro Aleixo' traz como
credencial á cátedra de-Direito
Penal dá Universidade'dc Minais
è a fama de ser um dos melhores
oradores parlamentares do pais.

. ... -** ¦ 
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REUNIÃO DA- UDN .

Está marcada para. hoje a habi-
tual reunião das quartas-feiras do
Diretório Nacional da UDN. A ela
deve estar presente o sr. Carlos La-¦icrda.

Ontem, na Câmara, falava-se aber-
:amentp que alguns correligionários
pretendiam tomar uma posiçfio, ain-
da que internamente, capaz de evl-

O 2 95

Á comissão viu a tradução oficial
Sessão secreta de três horas para redigir unia nota — Lida a emenda do sr. Paulo Germano

— Peía madrugada a dentro o debate na Comissão de Justiça
"A Comissão de Justiça, haven-

do realizado diligência junto ao
Itamarati, por intermédio de-uma
subcomissão constituída dos depu-

ENFERMO 0 EX-PRE-
SIDENTE CAFÉ FILHO

Na noite de anteontem, em sua
residência, o ex-presidente João
Café Filho ressentiu-se de uma
crise hipertensiva, tendo sido ime-
diatamente atendido pelos seus
médicos assistentes, drs. Raymunt.
do de Brito e Aarão Bençhimol

Às primeirss horas de ontem,
graças aos cuidados médicos, a
crise já íôra debelada, recomen
dando-se ao ex-presidente repou-
so absoluto,

Durante o dia de ontem, me-
lhorou o estado de saúda do sr.
Café Filho, tendo os drs. R?y-
mundo de Brito e Aarão Ben-
chimol permitido que êle recebes-
se visitas, que se verificaram- em
grande número.
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Os srs. Francisco Galotti e Gilberto Marinho quando ontem
J. falavam no Senado

Apelo ao presidente da República, no Senado,
para convocar o general Zenóbio da Gosta

Na ordem do dia de hoje, a votação final do projeto dos economiários
sr. Gilberto Marinho o elo-1conservado o general Zenóbio da
mni-aHn rlnccn nhnfn milíteit* l_""««-*._

hlsta. Este por sua vez levantou-se e
aos brades declarou que esjava no.sèu
direito^ . Asrim procedia il^-^uco sr.
Carlos Lacerda ngifá do mesmo modo

ih 1"Pouco antes de dcscoAm ís- depu-
tedos para a votação do veto- que es-

tados. piiveirá. Brito, Monteiro de
Bárros, Guilherme Machado, Gur-
gel do Amaral, Martins Rodrigues,
Chagas Rodrigues e Ivan Bichara,
tomou conHécimeríto.de que a re- -í í«™ diz o que quet ouve,o que
ferida. subcomissão verificou que! n&0 iuer-
o texto do telegrama 295, lido pe-
lo sr. Carlqs Lacerda, da tribu-
na da' Cámará e publicado no"Diário "do Congresso Nacional",
de 28 de março último, não é pa-
rafrase, mas corresponde literal-
mente à tradução oficial exibida
no ato da diligência".

Esta foi a nota* oficial digtri-
buida' ontem pela Comissão de
Justiça.-depois,,de -uma reunião
secreta, que durou mais-de três
horas. ... . • '

Durante a sessão secreta o sr.
Oliveira Brito.íêz uma exposição
sobre o encontro com o ministro
e depois iniciou-se o debate em jtorno da nota a ser distribuída.

O ponto central das dificulda-i
oes era precisamente o da tradu-
ção. Deveria a comissão dizer,
que tivera' em mãos a tradução |oficial do telegrama e que essaj
mesma tradução teria sido lida1
da tribuna da Câmara-pelo sr. j
Carlos Lacerda? • i

Não havia outro caminho para
a comissão. E efetivamente a no-
ta acima- apresenta a questão da
tradução, do telegrama 'cifrado
nesses termos. .Teria havido, as-,
sim, a revelação' do código, do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

¦': NOVA-SESSAÒ'
Transformada a sessão .secreta

em pública, o sr. Gurgel do Ama-
ral pediu a palavra para dar seu
voto contrário ao pedido de li-
cença formulado pelo procurador
da Justiça Militar; • .

Foi marcada, em seguida uma
sessão extraordinária da comis-
são para às 21,30 horas.

NO ITAMARATI

Pela manha, os primeiros deputados
dn subcomissão a cbegar ao Itamarati,
foram os srs..'Martins Rodrigues, do
PSD; relatori ,è Monteiro de Barros,
do PSP, Ambos já encontraram rio
gabinete o mirílstrb Macedo Soares,
cercado de seus auxiliares imediatos.

,'A'medida, quç iam chegando os ou-
tros membros da subcomissão encar-
regada.de.exainlnar o texto do tele-
grama 295i a fim de ver se o sr. Car-
los Lacerda havia lido a tradução 0U|'
a paráfrase, iam sendo eles introdu-,
zldos no gabinete do ministro. j

Compareceram todos, inclusive o'
sr,. Oliveira Brito, presidente 

'da 
Co-!

missão de Justiça. I
No fim da reunião, abertas as por

tas do gabinete para jornalistas e fo
tógrafos, declarou o sr. Oliveira Bri

tava sendo apreciado em plenário, pa-
rece que a U. D. N. se levantava em
sinal de protesto concordando assim
com o gesto do sr. Adauto/Cardoso.

Ao encerrarmos os trabalhos,
ainda estava reunida a^Comissão,
sem haver, no entanto", rdotado
qualquer decisão.

tar que novas atitudes do sr. Car-
los Lacerda, como a do telegrama
20.1, comprometa o partido no \ntr-
rlor, cujo eleitorado * Imune a qual-
quer «gitaçSo e movimento, ao con-
trário do que acontece nas Capitais.

NOVA ESTRUTURA* PARA O PTH

lii-;iii (in-kc notem, no , auditório
Ia A.B.I., a homenagem ao deou-

tado Fernando Ferrari, promovida
Dor lideres sindicais, rstiidantr-s, par-
lamcntares, vereadores, prefeitos mu-
nlcipais e reprciontaçftes dn maioria
dos Sindicatos do Distrito Federal e
do Estado do Rio.

O parlamentar trabalhista Bprovel-
lou a oportunidadr para lançar as
bases de novos rumos para o tra-
balhlsmo, fa*endo uma conferência
a Iste respeito.

Presidiu a sçssão o ltdor' ODerárlo
Benedito Cerourira. Falaram inicial-
mente o acadímico universitário Pau-
lo Parcnt". Lobo, o servidor público
Orlando Washington de Oliveira, o
vereador Salomão Filho, os depu-
tados João Machado e Unlrlo Ma-
citado e b representante do movi-
mento trabnlhlsta do Paraná, dr. Pe-
dro Parlgot de Souza.

No decorrer da solenidade foram
lidas varias mensagens de solidário-
dade i campanha encetada pelo
deputado Ferrart em favor dr- uma
nova armadura para o Partido

Durante sua conferência o depu-
tado Ferrari teve oportunidade de
responder a algumas perguntas do
plenário relacionadas com o movi
monto trabalhista no Brasil.

Idênticas conferências fala o par-lamentar trabalhista, atendendo a
convite de 'seus correligionários de
vários Estados, pelo Interior do Bra-
sil.

Ao termino da sessão falou o sr.
Roberto Silveira, na qualidade de
sccretárlo-geral do PTB. solldarizan-
do-se com. o deputado Ferrari e dl-
zendq que o Partido nada mais de-
seja senão unia nova estrutura, e
que estava de parabéns o ex-líder
trabalhista por Iniciar uma campa-
nha tão benemérita que contava, es-
tava êle certo, com o apoio da pró-oria Executiva.
LICENCIAMENTO DE BILAC

PINTO
O deputado Bilac Pinto dirigiu on-

tem ao presidente da Câmara o se-
guinte ofício:

"Bilac Pinto, da representação da
UDN (Minas Gerais) no propósito de
servir ao Partido e i causa da de-
fesa.do deputado Carlos Lacerda no
momento em qije o Governo em-
oreende a caçada ao seu mandato,
vem requerer a V. Exa. ICO (cem!
dias de licença, de acordo com o
art. . 186,, IV, do Regimento i fim
de que ó ,prof. Pedro Alo.lv <?_te-
drático dc Direito Penal da ' ver-
sidadè dc Minas Gerais, poc ssu-
mir suas fúncSes, na Câmar- : en-
carregar-sc. na dupla qualiá ; de
parlamentar e advogado, de defesa
do lider da ' UDN no foro cfútilnal
e no plenário."

licença do sr. Bllae Pinto porque
que sa esperava era o afaslamrn
do ar. Gabriel Passos, quo vòti
contra a ascensão do sr. Carlos 1.
corda A liderança do partido, Junt;

N. R. — Estranhòu-se .o p-
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mente com o sr. Virgílio TAvora.
POLÍTICA KLUM1NENSE

Em encontro mantido com o »•
Barcelos Feio, presidente dn PSD fli;
minense, expos-lhe o sr. Miguel Ccu
to Filho suas aspiraç&es, que •
resumem em dois pontos principal:

A primeira exigência governamen
tal ó o aumento do Conselho Dlro
tor Regional para que seus elemen
tos possam nele ser Incluídos en
número mais elevado.

A segunda .' nu nentido de lhe •••
fornecida relação dos candidatos d
Partido ás representações federal .
estadual no próximo pleito.

O sr. Feio pediu prazo para rei»
ponder ao governador, tendo entri
do em entendimentos com o ennb.ii
xador Amaral Peixoto, pelo telefon
Internacional, o qual se manifesto-
de acordo.

Sabe-se. entretanto, que o gover
nador náo aceitará qualquer candl
dato ao Ingá apresentado por aquê-
les chefes do Partido sem tua
anuência. Sc não houver acordo,
espera reunir ao seu lado a UDN.
o PTB e outros partidos para, em
comum, escolher um candidato ao
governo, embora, para esse fim. haja
o sacrifício dn candidatura do sr
Roberto Silveira. ,

Nesse caso, o presidente do PTr
fluminense seria apresentado pol.
coligação dos partidos para concorrei
à senatória.

SABRE PARTICIPAÇÃO DE
GOVERNADORES EM CAM-
PANHAS ELEITORAIS

O Partido Republicano Trabalhlsl
havia encaminhado ao Tribunal Su
perior Eleitoral uma consulta Intl.-
gando se governador de Estado pn
dcrla participar diretamente de cam
panha eleitoral.

Apreciando essa consulta em «ir
sessão de ontem, decidiu o Trlbunr
considerar ilegal a propaganda elcl
toral exercida pessoalmente por un
governador de Estado.

Resolveu, entretanto, que não S'
poderia consldcrá-la a prlorl, por .
mesma, como coação ao eleitorado
Essa decisão foi tomada contra o-
votos dos ministros Haroldo Vaiada'
e Vieira Braga, que achavam não so-
ilegal a participação dc governadorc»
cm propaganda eleitoral, salvo s<
cometessem abusos previstos na Ic-
gislaçáo vigente.

O T.S.E. CONFIRMOU OS
DIPLOMAS DO PREFEITO
E VICE-PREFEITO
(¦ ¦: 

'.

O presidente da Câmara Municipal
de Pcnalva, no Maranhão, sr. An-
tônlo Mendes, havia Impetrado, pe-
rante o Tribunal Superior Eleitoral,
um mandado dc segurança contra o
acórdão do Tribunal daquele Estado
que mandou diplomar os candidatos
a prefeito e vice-prefeito do referi-
do munlcfpio, eleitos na legenda d-
Partido Democrata Cristão. .

Em sua sessão de ontem, contra i
voto do respectivo relator, mlnistr
José Duarte, resolveu o Tribunal nf
tomar conhecimento do mandado, p-
considerá-lo incablveb .

REFORMADA TJMA DECISÃO
DO TRIBUNAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

Em sua sessão de ontem, o Tri-
minai Superior Eleitoral decidiu, pnr
unanimidade, dar provimento a um
recurso procedente do Maranhão e .
Interposto pelo PSD contra o acór-
dão do Tribunal Regional daquele
Estado, que havia confirmado a
anulação de noventa cédulas conten-
do os nomes de candidatos a gover-
nador e vlce-govcmador registrados
por partidos diferentes. Referiam-se
essas cédulas á B.» soçãp, da 41 -1
Zona, cm Vitória do Mcarlm.

Dando provimento ao referido rc-
curso, determinou o T.S.E., conto-
qücntemejitc, que sejam apurado»
aqueles noventa votos que haviam
sido declarados nulo? pelo Tribunal
maranhense.

HOMENAGEM A
DE VARGAS

MEMÓRIA

CARA E COROA
Cédulas de 5.000

NAS COMISSÕES DÁ CÂMARA

MOEDAS DE 5 E NOTAS DE 5 MIL
Aprovada pela Comissão de Economia a proposição.— Selágem djrç:

ta para o café torrado e moldo

A sessão do Senado ontem co- tão, o
meçou com um discurso do sr.]gio demorado desse chefe militar,
Gilberto Marinho apelando para destacando a sua atuação, o seu
o presidente da Republica no sen-\ heroísmo nos campos de batalha,
tido de convocar, dc acordo com! inclusive na Europa c os seus
a "Lei Denys", o general Zenó-!méritos incontestáveis,
bio da Costa, que, amanhã cai no. Nessa altura o presidente da
compulsória. UDN deu um aparte para decla-

Disse o representante carioca!rar que se o general Zenóbio da
que, em julho dn ano passado, o'Costa nâo fosse convocado isso
presidente da República soltei-' seria um "captio-diminutiu" paraum c obteve do Congresso a lei'quem prestou serviços de guerra
quo faculta o adiamento da]muito maiores que os de qual
transferência, para a reserva, dei quer outro general do Exército
qualquer oficial-gencral das Fòr- Não queria, com isso, defender a

Com emerfdas apresentadas
pelo sr. Daniel Faraco, a Comis-

to que só podeíia falar depois de ou- são de Economia da Câmara
vir seus colegas de comissão, o que .aprovou ontem o projeto que dis-
seria feito a tarde, tm sessão secreta poe sobre a emissão de rlotas de

A emenda cinco m'l cruzeiros e a cunhagem
msereveram.se par, falar na 
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noturna, entre outro,gg. sr, IU ¦; 
^^Srf£ o TrôSto^° • A "'toriia -também a emissão e
cunhagem de notas e moedas de

vesperU- íodos os outros padrões e tipos

mundo Brito, Luiz
tombo. Ivan Bichara, Chagas Rodrl
gues e Adauto Cardoso. Estava po
rém inscrito desde a sessão

Costa.
Concluindo, declarou o sr. Gil-

berto Marinho que a convocação
dôsse chefe militar não represèn-
taria um prêmio, mas o reconhe-
cimento da pátria ao valor de um
chefe que. pela sua notável atua-
ção na guerra, tanto elevou, no
solo distante da Itália, o nome sa-
çrado do Brasil.

ECONOMIÁRIOS

Relatadas pelas Comissões a>

na. o sr. Prado Kelly. E foi Ale quem
Iniciou a discussão do projeto de re-
solução' e da' emenda apresentada pe-
lo sr. Paulo jGermano. A emenda,
como jà divulgamos, exige novo pro-
nundamento da Câmara para que o
sr. Carlos Lacerda seja preso pre-
ventlva ou definitivamente.

O ar. Prado Kelly desenvolveu ai- terminação.

Emenda apresentada pelo sr.
Daniel Faraco e aprovada pelacomissão estabelece normas parao recolhimento de notas estraga-
das, chegando a precisar que as
que tiverem seu recolhimento de-
terminado, perderão-o seu valor
depois de dois anos daquela de-

sumas consideraç&cs sobre « imuni-

poderão ser feitas mediante au-
torização expressa do Poder Le-
gislativo. Como explicou o presi-dente da Comissão de Economia,
existe atualmente, em vigor, umdiploma legal que dá pràticamen-'te aó governo autorização paraemitir quanto quiser. A intençãodo sr. Daniel Faraco é disciplinar
esse poder.A comissão discutiu também 6
problema das efígies a serem co-
locadas -nas cédulas. Os dois pon-tos em que os debates são dignos
de algum registro são os que sereferem à efígie do falecido pre-sidente Vargas, que' continuará
nas notas de 10 cruzeiros e a efi-
gie de-Tiradentes que passará a
figurar nas notas de cinco mil
cruzeiros.

SELAGEM DIRETA

VERBAS DO PIAUÍ .
jdo relator, no que foi acompanhado,
pelos srs. Ari Pitombo « Cha sas Ro-t

Os srs. Luiz Garcia. Ivanj

ças Armadas até o limite de per- tese de que também o general'emendas ao projeto dos Econo-;™ dc assunto político.
manôncia na ativa quando, a cri- Zenóbio deva ser convocado.jmiários, retorna hoje à ordem do^ Seguiu-se com a palavra o sr. Rai-
terio do prc.idcnte, fòr conside-i muito embora se trate de uma íi-idia. cm votação final, essa mate- mundo Brito que defendeu o parecerrada necessária a continuação dosígura que. realmente, tem presta- ria.
seus serviços. Atenuou-se, as-;do os melhores serviços ao Exér-
çim. a inexorabilidade do texto:cito. Seu desejo era significar.
do art. 14 da Lei da Inatividade.imais uma vez, o protesto do seu
que determina a transferência;partido contra o êfro do governo"cx-officio". para a reserva, do! modificando a Lei da Inativida-
oficial-gencral combatente quede, porque, em cada caso, de oíi-
complete quatro anos no último' cial-general que atinja à idade
posto da hierarquia de paz e ha-jlimite, enfrentará o governo um
ja atingido à idade limite dc per-! problema novo c um novo foco
manéncia na ativa do oficial do de agitação. Mas se íoi o govêr-
pCsto imediatamente superior.]no quem criou essa dificuldade.
Acontece que, amanhã, dia 9., que se arranje

Não* contente com isso, o sr
dade parlamentar asseverando que a; Daniel Faraco pretende apresen-
nossa Constituição cogita tanto da|tar cm plenário nova emenda,' _ . .
imunidade absoluta como a relativa, determinando que as emissões só! Na Comissão de Finança foi
E o sr. Carlos Lacerda não praticou .objeto de debates o projeto que
ato passível de crime pois suas. pala-;  manda abolir a selagem direta
vras estavam cobertas pela imunida-' rt r •de, falando êle na tribuna da Cima- /.Gf HO 9." páuínO'

completa o seu tempo de servi-- O sr. Alencastro Guimarães.|exemplo, quanto ás verbas paraço um dos mais prestigiosos che-;também cm aparte, declarou que*hospitais, combate ao câncer,
fes militares, que é o general Eu-i endossava integralmente o apelo í
clides Zenóbio dá Costa. Fèz, en-;do orador no sentido de que fossei (Concluí na 19.» pariria)

drigues
! Bichara e Adauto Cardoso combate

• O sr. Mendonça Clark voltou'ram o parecer,
a tratar — pela terceira vez —|
do caso dos cortes de verbas fe-! o voto do sr. art pitombo
derais para o Piaui. já agora- N
rom os documentos na mão. OS A declaração «le voto do sr. Ary PI-
corte de um modo geral foi de;tcmbo causou sensaçüo na Comlssio
õOít. mas ocorreu, também, scr'd* Justiça Rfias paivru dufas e lm-
de lOOf^ em serviços SUbstan- i Piedosa., que disse contra o sr. Car-
ciais. Foi o que aconteceu, por-10* Lacerda, a ceru altura o sr.

Adauto Cardoso protestou veemente-
mente leTant*ndo-se,» declarando que
Ia retlrar-sc para ntò ouvir o que es-
Ura rtir.eedo o representuate ptte-

Juizes qanham menos
que de'egados

* -

Lei promulgada

secreto 293

vão participar 'do congresso de
enfermagem em Estocolmo.

O sr. Milton Brandão por fim
deu parecer favorável ao proje-to que autoriza a abertura do cré-
dito de 10 milhões de cruzeiros
para auxiliar os festejos comemo-
rativos dó centenário de Petrópo
lis. Do mesmo passo íoi o sr
Milton Brandão favorável aemenda do sr. Barros de Carva-
lho, concedendo para idêntico
fim, à cidade de Caruaru, em
Pernambuco, a quantia de 2 mi-
lhões de cruzeiros.

A comissão aceitou o parecer.

Sob os auspícios do PTB, vai ser
feita, quinta-feira, dia 8, às 13 horjui,
qm frente ao busto do ex-presidente

I Getúlio Vargas, na Cinclãndia, uma
I homenagem- A memória daquele il-
der do trabalhismo brasileiro. Dentre
os oradores programados pelos sr.ii-

.organizadores, constam os «rs. Joíi-
{Goulart e Luthero Vargas.

lEN-ONTRO DA UDN COM o''b':.
• BIAS FORTES ,

BELO HORIZONTE, 7 — Rcali/.oi.
se, ontem, finalmente, o snunciad'

,encontro entre o presidente da UDi,
ímineira e o governador Bias Portei.
|A conferência teve a duração de cèr-
ca de duas hora,s, transcorrendo,, se-

! gundo apuramos, em ambiente dc
cordialidade.

] O sr.. MBgalhães Pinto, abordado
pela reportagem, apÓB a revm.âf>; pre-
feriu não falar, passando á palavr
ao deputado José Cabral, lirlcr - d
minoria, que; esteve -presente ao *n-
contro.

"Transmitimos ao ' governador' d'
Estado — disse o deputado — todas a
queixas de nossos correligionários ('¦'
Interior, principalmente as qúc di
zem respeito ás arbitrariedades poli
ciais. De alguns casos, o governado.
já tinha conhecimento, mas de outro
não. Também Idebatemos o caso d
Barbacena e o governador promete
tidas as providPncias. Deixei, depoi:
o Palácio da, Liberdade, convencid
de que o governador estava realmen
te bem intencionado, mas de sei
reais propósitos só poderei formu.'.-1
um juízo depois de conhecer o mu
tado das providencias por éle detc.
minadas. ' * • ' '•

Acrescentou o deputado José Cr
bral que dentro em breve voltar*
presença do govrnador para, se 1
o caso, cobrar as providências pr-metidas."Depois dc formular um Juízo ptsoai da sinceridade de propósitos ¦
governador — prosseguiu o enteev
tado, — é que submeterei o eas-*
bancada e à direção do partid-

(Conclui aa 10.* pagina)

Congresso Nacional

MANTIDO 0 VETO
da Rede Ferroviária

Federalpara o café torrado e moído.
O relator da proposição,' sr.

José Fragelli, apresentou parecerfavorável, sendo todavia cbntra-
j Tiãüú pciOí. .rs. Broca Filhe 5
i Barros de Carvalho, que vêem no
projeto um meio de grande èva-
são de imposto. Não foi possívelvotar ontem a proposição porqueo sr. Broca Filho pediu vista, a
fim de elaborar voto em separado.

O sr. Chalbaud Biscaia apre-
sentou parecer favorável ao pro-
,ieto_de lei que autoriza a cons-
truçáo de uma usina termelétri-
ca em Figueira, no Paraná.

O sr. Hcrmogenes Príncipejdesde as 21 horas, era imtenra em

Artnndrãn O f\ folonrama apresentou parecer favorável,!todas as dependências da Câmara.
UpUji-.OU C U I. C,yiul!i,.i aprovado pela comissão, ao pro-londe os ferroviários distribuíam aos

ijeto que autoriza a abertura de'parlamentares, nos envelopes regul,»-; fossem tais prerrogativas e vantagen»,
jum crédito de 400 mil cruzeiros Imentares. os votos da rejeição

S Csaireiso Nacional manteve, na
madrugada de hoje, os vetos do
ExecuUvo ao projeto que cria a Rede
Ferroviária Federal S. A.

Entretanto, raramente uma reunião
do Congresso conseguiu a assistência
que se verificou ontem no Palácio
Tir.tdcr-tcS.' as galerias e tribunas la-
terais estavam literalmente cheias.

Ugo 14 e o parágrafo único; «apri
soes do artigo IS, seu parágrafo 1
parte do parágrafo t» c suas letr;"c" e "e", parágrafo 3°. parte d',
parágrafo 4», o parágrafo ».?, partr
do parágrafo 6.°, parte do artigo K
e seu parágrafo único, bem como o
artigo 17 e seu parágrafo único.

Em verdade, o veto, assim subdl-
para assistir aos debates que se tra-iVidido, atingia disposiUvos referentes
varam em torno daquela decisão pre- so pessoal, dai porque, ha sua JustI-
sidencial. Por outro lado, a cabala.! f.cação. o presidente da Rspública

declarou que artigo 13 da propôs!-
ção .originária já atendia aos direitot
adquiridos, impedindo, por outro lado,

para auxiliar as enfermeiras que O reto incidiu sobre parte do ar-1 (Conclui aa 11* patina)
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Vasco x Flamengo, esta noite no Maracanã

Somente por unanimidade
Solich aceitará o selecionado brasileiro

CONFUSÃO CEBEDENSE
De ACHILLES CHIROL

A C.B.D. soltou vários balões de ensaio. Antes de tomar umaatitude, quis sentir a direçáo do vento para nâo desagradar aninguém. Falou em Zezé Moreira, admltu a hipótese Flávio Costae agora finou-se cm Solich. de fato, no momento, o nome qucmelhor impressiona entre os técnicos radicados no Brasil, com avantagem dc àRradnr à quase totalidade da imprensa, cuja po-«içao não lhe é nada cômoda desde que passou a exigir provi-dências no tocante ao selecionado brasileiro.
Mas, como em tudo quc parte da C B.D., o panorama éconfuso. Zezé não serviu porque leve um atrito com o Conse-lho Tccnlco. Flávio está preso ao Porto até setembro e antesdisso o Brasil saldará compromissos cóm Portugal e Argentina,os quais devem servir de preparativos pari a Copa do Mundo

Quanto a Solich, é técnico do Flamengo, clube que está em fran-ca ooosição à entidade.
Porém, o Flamengo propôs-se a ceder Fleitas Solich. AC.B.D., então, inclinou-se para esse lado. Veladamente, é cia-ro, por meios subterrâneos. Ainda uma vez'deseja sondar a re-

percussão de caráter político', tratando-se de um técnico estran-
geiro. Isto sem primeiro saber se Solich concordaria em dirigir
a seleção e conhecendo o ponto dc vista do, treinador "paraguaio,
que não se amolda âs conveniências cebedenses e em diversas
oportunidade declarou que so aceitaria o cargo se não houvesse
vozes discordantes c se lhe dessem os poderes que julga neces-
sários. A C.B.D. lançou Solich mais como uma satisfação públi-ca dc bons propósitos. Se alguém o recusasse, Solich rejeitaria-o
convite e a C.B.D. ficaria à vontade para agir, com o beneplácito
de uma 'tentativa frustrada"

A reação surgiu mais cedo do que se esperava. Através do
seu presidente, o Vasco da Gama empunhou a bandeira do nacio-
nalismo, deixando claro, por meias-palavras, a sua opinião: seria
uma vergonha a seleção brasileira dirigida por técnico estrangei-
ro. Argumento sério, o sr. Artur Pires não deu nenhum. Nem
poderia, em face dos exemplos: o selecionado italiano foi à Sui-
ça em 54 sob as ordens do húngaro Czeisler; o quadro sueco es-
teve na Copa do Mundo de 50 orientado por um inglês; o da Fin-
lândia por outro húngaro, Obitz, e, recentemente, os peruanos fo-
ram treinados por Jorge Orth, também húngaro. Sentiram eles
vergonha? Absolutamente. Reconheceram apenas um fenômeno
quc atualmente ocorre no Brasil, onde a falta de bons técnicos é
flagrante.

O nacionalismo do sr.' Pires, quc representa um clube de
raízes estrangeiras c que apesar disso orgulha o esporte brasilei-
ro praticamente "queimou" Solich. Ontem mesmo o treinador ru-
bronegro repetiu: não aceito sem unanimidade e se a C.B.D.,
contra portugueses e argentinos, demonstrar que a única fina-
lidade é a vitória.

Voltamos à estaca zero. A C.B.D. não t<*m alternativa: o
técnico escolhido para os jogos de junbò e julho deste ano terá
de ser mantido para a Copa do Mundo, pois não se submeterá a
cobaia de experiência que prometem fracasso, se não houver a
compensação de um trabalho futuro. Zezé não serve, Flávio não
pode e o Vasco da Gama, que pediu a exclusão de Martim, não
quer Solich ,,., «•*-"•

Não sabemos como a C.B.D. ¦ sairá desta situação que .ela
própria criou. Entretanto, não duvidamos que à última hora
Flávio apareça de repente no Rio, antecipando-se i ameaça de
desemprego que lhe faz o Porto. Uma qualidade êle possui: bons
amigos no Conselho Técnico.
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*) treinador paraguaio reafirma suas decla-
rações anteriores — Outra condição básica :
i CBD encarar os jogos com portugueses e ar-

gentinos sem a obrigação de vitórias
- *• '.

A Indicação do técnico para a seleção brasileira constitui o t
sunto do momento. Dentre ot nomes, apontados, um foi recebida*
eom timpatlai — Freitas Solich. 1*. preferência iuttlflca-te plenamen-
te, uma vez que te trata de um profissional de comprovada compe-
tência, eomo afeita o trabalho que êle vem desenvolvendo hi qua-
tro anot no Flamengo, nio tó visando a conquista de títulos, mat
também a renovação de veloret d» que tanto carece o futebol brr-
sM-Iro. \

FLEITAS SOLICH,\;y . ..-
Muiía personalidade

CONCRETIZAM BOJE
a transferência de.Formiga

"A proposta do Palmeiras é ótima" diz o presi-
dente santista -— 1 milhão e meio, Jair c Laércio

custará o centromédio
S. PAULO, 7 — A verdadeira novela criada vcom a transferência

do' centro-médio Formiga, titular absoluto do Santos e das seleções
paulista e brasileira, daquele clube para 'o Palmeiras, terá amanhã
seu epílogo, com a resposta favorável que o alvinegro praiano vai
dar ao alviverde à sua proposta -para, a cessai do passe do jogador.
Serão Tiatidbs os recordes de transferências entre clubes-brasileiros,
pois o clube presidido pelo sr. Mário Benni, depois de gastar 1 ml-
Ihão de cruzeiros com a aquisição do atacante Paulinho, pagará ao
Santos, â vista, 1 milhão e 500 rnil cruzeiros e ainda dará em troca

(Continua na última páginji)

Um obstáculo, todavia, esti dl-
'.cultando a escolha do treinador

luaranl, a divergência entre o Fia-,
-nengo e a C- B. D..' pelos motl-
vos amplamente divulgados. A
Impreisío geral, porém, é que o
problema nlo demorará multo pa-
ra ter solucionado, 'e, portanto;
muitas sSo as possibilidades da
dlreçfio do selecionado nacional
«er entregue a Solich.

VANIMIDADE NA INDICAÇÃO
EXIGIRIA SOLICH

Anesar da deslgnaçSo de Fiel-
s Solich ainda estar no terreno

,is hipóteses, a nossa reportagem
-nanteve contato ontem com o
técnico do Flamengo, a fim de
conhecer o seu ponto de vista sô-
bre o assunto. A pergunta do re-
port cr, como recebia Solich a tua
deslgnaçSo para orientar a sele-
çâo brasileira, respondeu:

Constituiria uma honra para
mim dirigir a seleção brasileira,
mas só aceitaria a; missão se. a es-
colha lísse feita pòf unanlmida-
dc, pois do contrário os técnicos
brasileiros poderiam ficar melin-
drados. Tortanto, somente com o*
apoio geral, condição quc sempre
exigi para dirigir' qualquer equl-
pe, é que seria possível aceitar -o
encargo de orientar.a.representa-
ção brasileira.

Concordaria, apesar da ca-
rência de tempo, de assumir o
posto para os primeiros compro-
missos? ^

Aceitaria. Dependendo natu-
rr.lmente da maneira pela qual
íflssem encarados os compromls-
sos com Portugal e Argentina.
Como jogos amistosos! pr-parató-;
rios para a "Copa do Mundo",
sem a obrigação de vitórias, como
aconteceu recentemente, quando
organizei o combinado Flamengo-
Botafogo, concordaria- inteira-
mente.

Entretanto, ie o triunfo consti-

r.iissc o fator primordial, eu náo
poderia aceitar a missio, dada a

(Continua na última página)

Frederico
Lopes

apitará
Flamengo

e Vasco
O árbitro Alberto da Ga-

ma Malcher mereceu a in-
dicacão unânime dos clubes
que jogam hoje e amanhã,
no Maracanã, pelo Torneio"Roberto Gomes Pedrosa".
Em face do sucedido,, o tr.
Dilson Guedes, diretor do
D?partamento de Árbitros,
procedeu o sorteio, sendo
favorecido o prélio Plumi-
nense x Botafogo, amanhã
à noite. Nas laterais atua-
rão Gualter Gama de Cas-
tro e Manoel Machado.

O prélio desta noite, na-
mengo x Vasco, terá em sua
direção o apitador Frederico
Lopes, o qual contará com
a'cooperação dos "bandeirl-
nhas" Anver Biláte e José
Gomes Sobrinho.

Para o jogo com o São
Paulo, o Vasco Indicou os
juizes' Telemaco Pompeu,
Catão Mòntez Júnior e Ario-
valdo "Santos para o tricô-
lor bandeirante escolher o
dirigente da partida.

CONVERSA DE "COCKPIT"
ROBERTO MIRANDA"DIÁRIO DE CABO FRIO"
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Tripulantes do "Sinoonllfi" c "Barracudo" coii/ratcmiimn-sr
com os dn "Cnstnün". Da direita para a esquerda, dc ócuhs,
Armando Tri.rcirn, Carlos Alberto Waudcrlev c Romulo Aíullcr,
do "Singoalla". A seguir Ângelo Reis, fBabuna), tia e.rfrcmi-
dnrfe João Lopez, também de óculos mas sem canrsa e final-

mente sentado Jonp Tei.rcira

No Mundo do latismo
Com a crônica dc hoje rio "Diário rie Cabo Frio'1 termina essa

série do reportagens quc fizemos procurando sair da rotina a que
o mesmo ambiente nos obriga. Agora, já estamos preparando ou-
tra série de reportagens e desta feita referente ao Paquetá late
Clube, onde domingo último fomos gentilmente recebidos por figu-
ras de prestigio da novel entidade veleira.

Por enquanto nada anteciparemos, mas podemos adiantar quc os
dados que daremos a conhecer nos próximos dias serão recebidos
com surpresa por muita gente. *

Domingo a ressaca causou muito alarme e inquietação na baia
cie Guanabara. Infeliz foi o João Lopci que andava velejando pró-
ximo ,; Niterói subindo com o seu Ruanabara "D. Juan" nas cristas
das ondas aproveitando eomo se diz os "Jacarés". O resultado não
ae féz esperar e uma onda mais forte e desencontrada após lançar
os seus tripulantes dentro dágua causou sérios danos ao barco
Fazemos votos psra que o "D. João seja em curto tempo reparado
• volte a brilhar na Guanabara.

O "Aldebaran H". de Joaquim Pádua Soares também nâo foi
mais feliz já que encalhou em Jurujuba. Nào houve danos porém.

O comandante argentino Júlio Cácercs que participou da IV
Buenos Aifes-Rio e quc trouxe sua esposa como imediata, se en-
contra em Florianópolis recebendo as indenizações a que fèz jús
pela perda de seu iate "Aloa" que há cerca dc dois anos naufragou
nas costas do Brasil depois de ter sido abalroado por um navio dc
cabotagem

O* irmãos üriburus — Mário • Roberto — nossos velhos conhe-
(Continue na tUHma página)

(FIM)
Voltamos para a Costalia. ,
Recebemos os tripulantes do"Barracuda" que seriam nossos

companheiros clc ¦ volta para o
Rio. "Babuna" foi logo dando um
dos seus "shows". Pediu bebida
forte e foi atendido. Maligo pas-
sou a fazer um reconhecimento
dos saveiros. Embarcações rústi-
cas e mal tratadas lá estavam tô-
daa respingadas de sal* por todos
ot lados. "Veja só êste cabo, nüo
é de nylon, nem nada mais sn
conserva, O leme está todo ruído
de ferrugem, mas o barco anda.
Se utilizássemos um desses cabos,
nao navegaríamos cem metros".
Tudo sabia a' ironia em relação
aos modernos "ocean-racers" que
não obstante de vez em quando
fazem das suas. Levantamos ân-
cora às 3 horas da manhã, Com
cuidado devido a pouca profundi-
dade do local, fomos até próximo
o "Barracuda" para que Pimcntel,
Maligo e "Babuna" pudessem ápa-
nhar seus sacos de roupa. Dese-
.iamos felicidades a Laporte e
Brancaclo e atravessamos nova*
mente o estreito. Tínhamos espe-
rança de pegar ainda, próximo ao
Rio, os ponteiros. Isto se o vento
não tivesse sido multo forte na
madrugada. Pura ilusão, soube-
mos depois que às IA horas do
mesrno dia Unha chegado o vence*
dor, o "Singoalla". Mal dímòl
rom o mar aberto sentimos que
a volta não seria tão tranqüila co-
mo na ida. Ondas cavadas bota-
vam suas m angu inha*. de fora. Pe-
quenos barcos de pescadores com
motor de popa se aventuravam
por ali. Na -nossa proa uma lan-
cha de grande envergadura paru-
cia zombar da "Castalla". Era at
"Haydée 11", de Roberto Lee. N3S
bordas, duss dezenas de homr.is
e mulheres pareciam gozar a bri-
sa da manhã. Passamos e fizemos
cumprimentos de praxe. Mas não
era assim. Eles estavam parados
e com os tres possantes motores
a gasolina, em crise. Houve tro-
ca de mensagens e entendemos
quc desejavam ter rebocados pa-
ra dentro do canal de Cabo Frio.
Darke Mattos mandou o mari-
nheiro lançar o cabo de reboc,ue
o que foi feito com o awxllio do
marinheiro e de JoSo Teixeira.
Não éramos "amigo da onça", mas
achamos o cabo sem consistín-
cia para a empreitada. Na primei-
ra "tua" o cabo partiu-se. Ou-
tro cabo. este mais forte fòt Un-
c?do. Darke de Mattos explorando
ot conhecimentos do comandante
Pimentel. pediu que iste dirigisse
essa segunda manobra. O reboqu:
foi feito a contento. A "CastaUa""
passou a rebocar a "Haydée" de
não sei quantas toneladas. Era-
mos pigmeus, mas a nòt cabia ?
honra de conduri-la. Tudo tinht
oue ser feito eom extremo cuida-
do porque eom o mar "cavado"
qualquer descuido poderia dei-

. x»r a "Haydée n" à matroca e nos
aproximávamos dos arrecifes. A

- tensío era geral. Quando estava*
mos a 10 metros do estreito, o

(Continua nt ftltima págl-ta)

Laercio, Aíúcio e- Martim, o trio jinal do Palmeiras que vemos em ação cmtra Valdo, sábado
último, formarão heje contra, o S. Pauly

FAVORITO O A PAULO
CONTRA O PALMEIRAS

,Pro88Cgue também no Pacaembu o Torneio Rio-São Paulo — Aymoré em
dificuldades para formar a. equipe palmeirense

S. PAULO, 7 — Inicia-se na noite de amanhã
no estádio do Pacaembu, mais Uma jornada do Tor-
neio Rio-São Paulo, cm sua série bandeirante, com
a realização de mais um clássico do futebol paulis-ta. e no qual tomarão parte os quadros do S£n
paulo e rio Palmeiras. Podemos sem medo afirmar
que oS tricolores aparecerão para essa peleja com'*
os favoritos, pois em suas últimas atuações terr
tido melhor desempenho que os palmeirenses. E'
verdade que estes'últimos tentarão reabilitar-se da
goleada sofrida sábado no Maracanã frente ao Flu- -
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Técnico da seleção no CTF
O Conselho Técnico de Futebol da C.B.D. está convocado

para se reunir, esta tarde, a partir das 17 horas. Cerca-se de im-
portância essa sessão do órgão cebedense, em face dos assuntos
quc serão apreciados e que dizem respeito as atividades da sele-
çáo brasileira e seus próximos compromissos internacionais.

Assim é quc uma das primeiras medidas a serem tomadas
refere-se & indicação do técnico, assunto que vem agitando 03
meios esportivos e que hoje deverá ter o seu desfecho, esperan-
do-se que seja dado a conhecer o nome do treinador que arcará
com a responsabilidade do preparo da equipe nacional para os
jogos com os portugueses e rgentinos. >.

Leia na última página
PEQUENA HISTÓRIA
DA COPA DO MUNDO

minense, mas o quadro se já havia baixado de pro-
dução, agora então com a série de desfalques qu»
vai sofrer poderá piorar mais. O treinador Almort
Moreira tem pelo menos .quatro problemas sériof
para resolver enquanto entre os sampaulinos ape-
gar de não haver nenhuma contusão séria _dever»
surgir novo médio direito já que Alfredo não ven*
agradando à direção técnica. Em todo caso espera
se que bom público compareça para assistir ar
prélio, pois os dois quadros são rivais tradicionaif' 
t combativiSade não deve faltar aos 22 jogadores
— S..P-

MODIFICAÇÕES NAS
EQUIPES .

No Palmeiras as modificações
deverão surgir no ataque, on-
de Paulinho, Ivan, Tati e Co-
lombo têm suas ausências
quase certas, especialmente os
dois primeiros. Segundo de-
clarações de Aimoré somente
na hora do prélio é que esca-
lará sua equipe, dependendo
também de uma última revi-
são médica feita pelo dr. Wal-
ther Facchini. Ji o São Paulo
tem seu principal,problema no
médio direito Alfredo, cujas
atuações não vêm abadando e
tem sôbre si o perigo de ser
suspenso pelo TJ.D. Assim nos
parece certa a entrada de Vitor
para a linha média, passando
Ademar-para médio direito c
Vitor para centro-médio. As-
sim. os dois quadros deverão es-
tar formados desta maneira:

São Paulo — Paulo, De Sor-
di e Mauro: Ademar. Vitor c

{Continua na oltiraa pi glna)

Luiz Carlos, Babá e Milton Copclilo. Dos três, o primeiro
é o único ameaçado de' não jooar

Grande "clássico" cm prosseguimento ao
Torneio Rio-São Paulo — Dúvidas na es-
ealaçao do Flamengo: Luiz Carlos, Henri*
que e Edson —- Reaparece Vavá enfr» --

cruzmaltinos
O prélio de hoje à noite, no

Maracanã, entre o Vasco e o
Flamengo, será o mais impor-
tante que se programou para o"Torneio Rio-Sáo Paulo" no
setor da metrópole.

Reunindo as duas maiores
torcidas da capital a partida em
apreço traz a campo o campeão

. carioca — o Vasco — que se de-
frontará com o wi-campeão ca-,
rioca. Somente estes dois fatos
seriam suficientes para levar
para o Maracanã uma grande
torcida.vO Vasco traz ainda a creden-
ciál de ser o vlce-lider do "Rio-
S. Paulo" com um ponto ne-
gativo perdido quando cio pré-lio que realizou em Pacaembu
frente ao Palmeiras. Já o Pia-
mengo lutará, para conservar a
boa posição que ocupa com
apenas dois pontos perdidos
provenientes da derrota que lhe
impôs o S. Paulo.

PROGNÓSTICO DIFÍCIL
Teoricamente o Vasco deve

aparecer frente à torcida com
ligeiro favoritismo por podercontar para a partida, de hoje
com todos os seus valores a ex-
ceçáo do goleiro Carlos Alberto
que cederá o pôsto a Hélio, quetodavia é um ótimo guardião.Já o Flamengo, que . última-

(Continua na última página)
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COSMOPOLITA
JANOS LENGYEL

¦ MAIS DOIS JOGOS HOJE
Duas pelejas da série eliminatória, uma do grupo 1 e a ou-tra do 9, serão realizados hoje: em Londres, defrontar-se-ão In-glaterra e Eire, enquanto,, em Glasgow, Escócia e Espanha medi-rão forças. Será esta a segunda apresentação do English Team

que já disputou a sua primeira peleja contra a Dinamarca, ven- •
cendo por 5 x 2. E, nos dias 12 e 19 do corrente, os .ingleses cum-prirao os dois compromissos restantes, sendo, assim, o primeirooais a concluir as eliminatórias na zona européia. A Escócia faráhoje a.sua estréia, enquanto os espanhóis já têm um jogo cum-prido: 2 x 2 com a Suiça em Madri.'

O "ENGLISH TEAM" ,Contra o Eire, o English Team jogará na seguinte consti-tuiçao, hoje, no Estádio de Wemblcy;
Hodgkingson (Sheffield United): Hall (Blrmingham) B. Wii-

ght (Wolverhampton) e Byrne (Manchester United); Ciayton (Bia-ckburn) e Edwards (Manchester United); Metthews (Blackpool),Atyeo (Bristol) Taylor (Manchester United) Haynes (Fulham) eFinney (Preston).
O TIME DO EIRE

O selecionado do Eire, que já tem uma vitória sôbre a Dl-namarca, alinhará com Kelly (Drumcondra); Donovan (Everton),MacKey (Shamrock) e Cantwell (West Ham); Fargell (Everton),Saward (Aston Villa); Ringstead (Sheffield United), Whelan (Man-chester United). Curtis (Bristol) Fitzfimmons (Middlesborough) eHavery (Arsenal),
SURPRESAS

As «llmlnatórles da Copa do Mundo, depois da decisão ines-
paradamtnt* difícil do prlmalro grupo sul-americano (Brasil x
Paru) estão oferecendo novas surpresas. A magra vitória Italiana
sobra a Irlanda do Norte foi uni resultado jamais previsível quan-
do o iôgo podaria ter it realizado am Roma. O 1x0, com goals da
panalldade de 20 metros, convertido por Ccrvato, fêz o |6go
multo parecido * peleja do Maracanã, mormente porque 0$ Irlan-
dêsas esfavam sempre 1 beira do empate, até que, no último ml-
nuto do (figo, um tiro dc Mac Morran, ultrapassando Lovatl, saiu
rantt a travo. Na quarta-feira, a Tchcco-Éslováqula voltou de
Cardlff dtrrotado: outra surpresa maior. E, enquanto a Escócia
vencia tranqüilamente Portugal, «Is que, neste domingo, turge
outra sensação: a Iugoslávia nio conseguiu superar a Grécia, na
primeira eliminatória disputada tm Atenas. E' claro qua êste
rttultado nio dtlxa dúvidas quanto • classificação dos "lugos"
qut ctrtamentt vtncario tm Belgrado. Mas, o ponto perdido po-
dtrá faltar no cimputo final da chavt, tm que st tneontra, «In-
da, a Romênia, pronta a colher as vantagens dt qualquer passo
em falso da Iugoslávia.

A SUÉCIA ESTA' MELHORANDO
Experimentando tu* equipe que é considerada como base da

teleçio para • Copa de Mundo, a Suécia foi a Viena para uma
peleja amistosa contra o "scratch" da Áustria. O resultado foi
bastante llsongeiro para os nórdicos, considerando que, pouco
antes, • Suíça foi golteda no Prattr: 1 x 0. A nota mais Impor-
tante do encontro foi • primeira utlllzeçâo da nova permissão da
FIFA; um jogador sueco, que milita na Itáilt, Integrou o quadro

da sua terra: Nlels Lledholm, do Mllan, jogou de médio direito e,
também Gunnar Gren foi escalado, se bem que êste já não « mais
considerado "Italiano". Retornando de Florentlna no fim da úl-
tima temporada, Gunnar passa seus últimos anos de logador no
clube Oergrytt, da segunda divisão da Suécia.

PREPARA-SE O CAMPEÃO
A Alemanha tentará defender com unhas c dentes a Taça

que tio heroicamente conquistou em Berna. Para isso, Sepp Her-
berger convocou 35 jogadores, que. de 14 a 27 de julho estarão
concentrados para o início dos preparativos visando Estocolmo.' Além disso, em sete grupos dc treinamento regionais, estarão
sendo experimentados todos os jovens jogadores que poderio en-
trar em cogitações para a grande campanha de 1958.

CONVOCADOS OS ITALIANOS
Para a peleja de domingo contra a Iugoslávia (em Za-

greb) foram convocados 18 jogadores, sendo 10 do Fioren-
tina. Eis a relaçio completa do sr. Foni, selecionador do"Azzurra":

Rota, do Bolonha.
Cervato, Chiapella, Graton, Maçnini, Montaori, Orzan,

Prini, Sarti, Segato e Virgili, do Fiorentina.
Beraardini e Pandolfíni, do Internazionale.
Boniperti. do Juventus,
Lovato, do 1.17:0
Bean, do Milan.
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CORREIO. DA MANHA, Quarto-feira, 8 de Maio de 10ST 2.° Caderno

NÚMEROS DO TORNEIO
RIO-SÃO PAULO

O Fluminense continua na liderança absoluta
— Vasco da Gama, o outro invicto — Seis
milhões e quinhentos mil cruzeiros de arreca-
dações (fracas) em 14 prélios disputados —

Mazzola o artilheiro — Jogos da semana
jogos reallzadoa — 14 — Rodadaa
disputadas: 8, aaalm diicrlmlnadai:

1* Rodada — (34 a 36/4/87) — No
Rio — Fluminense 1 x America 0;
«m Süo Paulo — Santos 3 _ SSo Pau-
lo 1;

2" Rodada — (25/4/57) — no Rio
Vasco da Gama 3 _ Botafogo 3;

tm Sflo Paulo — Portuguesa 5 x Co-
rlnthlam 3.

3* Rodada — (27/4/57) — no Rio
Botafogo 3 x Portuguesa 0; am S.

Faulo — Vasco da Gama 1 x Palmei-
ras 1.

31 Rodada — (28/4/57) — no rio A-
mérlca 4 x Corlnthlana 1; em Sfio
Faulo — S, Paulo 4 x Flamengo 1.

6» Rodada — (1/5/57) em 8. Paulo
Santos 1 x Corinthians 1;

8» Rodada — (2/5/57) em S. Pau-
lo — Palmeiras 4 x Portuguesa 3;

7» Rodada — (4/5/57) em S. Pau-
lo • SSo Paulo 3 x América 1; no
Rio — Fluminense 8 x Palmeiras 1;

8* Rodada — (8/5/57) em S. Pau-
lo — Corlnthlana 1 x Botafogo 1; no
Rio — Flamengo 4 x Santos 0;

JUIZES QUE ATUARAM

1 vez — Abílio Ramos, Telêmaco
Pompeu, Antônio Muzltano, Anver
Bllatc, Amilcar Ferreira.

3 vezes — Gama Malcher, Catão
Montez Junlor, Eunápio de Queiroz"

3 veies — Joio ítzel Filho.
GOLEIROS VAZADOS

S vezes — Alberto (Fluminense);
. vez — Vítor Gonzales (Fluminen-
•a); 2 vezes •— Laêrclo (Palmeiras):
8 vezes — Hélio (Vasco: 4 vffzcs —
Amaurl (Botafogo) e Fernando (Fia-
mengo): 8 vezes — Paulo (SSo Pau-
lo) e Pompéia (América); 6 vezes —
Manga (Santos); 7 vCzes — Nivaldo
(Palmeiras); 8 vozes — Cabeção (Por-
tuguesa) 11 vezes — Gilmar (Corin-
thlans).

Penalties Assinalados — Foram as-
¦inalados (e convertidos em tentos)
• penalties, assim especificados:

Pró — Portuguesa 1, Palmeiras 1,
88 o Paulo 1, Corinthians 2; .

Contra — Corinthians 1, Portugue-
•a 1, Vasco da Gama 1, América 1,
Botafogo 1.

ARRECADAÇÕES

1» Rodada — 1.001.245,00; 2» Roda-
da — 777.515,00; 3» Rodada*^ —
801.160,00;' 4» Rodada — 872.985,00;
8* Rodada — 928.740,00; 8» Rodada —
877.285,00: 7* Rodada — 634.725,00;
8» Rodada — 1.185.285.00; Total —
fl.678.94O.00 (média por jogo —
460.024,20).

TENTOS CONSIGNADOS — Fo-
ram consignados até a 8* rodada, 56
tentos (média extra de 4 tentos por
Jogo)), assim distribuídos:

Tentos Pró — Santos F.C. — 4; Vas-

co da Gama — 4; Flamengo — 8;
Corlnthlana — 8; Botafogo — 5; A-
mérlca — 8; Fluminense — 6; Pai-
melras — 8; Portuguesa — 8; Sflo
Paulo — 8:

Tentos Contra — Corintians 11;
Palmeiraa —'9; Portuguesa — 8; San-
tos F. C. — 8; América — 5; SSo Pau-
lo — 5: Flamengo — 4; Botafogo —
4: Vasco da Gama — 3; Fluminense

i:
ARTILHEIROS

1 tento — Beiço, Nelslno e Orlando
(Portuguesa); Alarcon, Canário e
Ferreira (América): Del Vechlo, Pe-
lé PagSo e Pépe (Santos); Paulinho
e Ivan (Palmeiras) Paulinho, Pam*
poline Quarcntlnha (Botafogo); RI-
berto, Dl no e Baltazar (SSo Paulo);
Baba, Zagalo, Luiz Carlos, Henrique
e Joel (Flamengo); Sabará e Pinga
(Vasco da Gama); Eacurinho, Telê e
Jair Francisco (Fluminense).

3 tentos — Rafael (Corinthians);;
Amaral (Portuguesa): Leônidas (A-
mérlca); Didi (Botafogo); Gino (SSo
Paulo); Valter (Vasco da Gama).

tentos — Cláudio (Corlnthlana);
Zczlnho (Portuguesa) Maurinho (SSo
Paulo); Valdo (Fluminense).

tentos — Mazzola (Palmeiras),

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1°) — Fluminense — 3 Jogos — 3
vitórias — 0 empates — 0 derrotas

PP.: 2») Vasco da Gama — 2 jo-
gos — 1 vitória — 1 empate — 0 der-
rotas. — 1 pp.; 3») — SSo Paulo —
3 Jogos — 2 vitórias — 0 empates —
1 derrota — 2 pp.; 3») — Flamengo
3 Jogos — 1 vitória — 1 empate — 1

derrota — 2 pp.; 5») — Santos —
3 jogos — 1 vitória — 1 empate — 1
derrota — 3 pp.; 5°) — Palmeira —
3 ogos — 1 vitória — 1 empate — 1
derrota — 3 pp.; 8<>) — Botafogo —
3 jogos — 1 vitória — 1 empate — 1
derrota — 3 pp.; 8») — América —
3 Jogos — 1 vitória — 0 empates —

derrotas — 3pp.; 8o) — Portugue-
sa — 3 Jogos — 1 vitória — 0 em-
pates — 2 derrotas — 4 pp.; 10<>) —
Corinthians — 4 Jogos — 0 vitóriss3 empates — 2 derrotas — 6 pp..

JOGOS DESTA SEMANA:

8/5/57 (4» feira ) — No Rio -
Vasco da Gama x Flamengo; Em S.
Paulo — SSo Paulo x Palmeiras.

B/5/57 (5» feira) — No Rfo — Flu-
minense x Botafogo; Em S. Paulo —
Portuguesa x Santos. '

3» Rodada — (28/4/57) — no Rio A-
mérica x portuguesa; Em S. Paulo '—
Botafogo x Santos.

12/5/57 (domingo) — No Hio — SSo
Pauto x 'Vasco da Gama;
Paulo x Vasco da Gama; Em S. Pau-
lo — Flamengo x Corinthians."

MAIS UMA VITÓRIA
da "Gráfica Armando'de 

Souza F. C."
Partida das mals equilibradas dlspu-

taram sábado último no campo do
Brasil Novo, as equipes representa-
tivas dos Serviços Gráficos "Arman-
do de Souza" c da Editora Lux. O co-
têjo foi um seqüência d* lances mo-
vlmentados, prendendo a atencSo dos
espectadores durante todo seu trans-
curso.

A .faie inicial terminou sem que a
contagem fosse aberta. Somente
quando faltavam 18 minutos para o
seu término é que a porfla ficou de-
flnida, com o tento que daria a vl-
tória ao conjunto da Gráfica Arman-
do de Souza. Em ambos os quadros,
pontificaram os setores defensivos,
responsáveis que foram, pela carên-
cia de tentos verificados.

TENTO E EQUIPE DOS VENCE-
DORES

t ¦
O único tento do jogo ocorreu aos

30 minutoi da faie complementar.
Recebendo um centro da direita, o lé-
pldo dianteiro Antonio golpeou, de
cabeça, aninhando a bola nas redes
contrárias. O "Gráfica Armando de
Souza" F. C. atuou assim formado:
JoSo; Morei:.i e Anlzio; Alolsio, Si-
las e Ivan; Alair, Jonatan, Antonio,
Edi mar e Durval.

Basquetebol
SANTIAGO CONTARA COM

UM GRANDE GINÁSIO,,
SANTIAGO DO CHILE, 7 r- O

Gabinete aprovou hoje fundos no
valor total de 1.200.000.000 de
pesos para a construçSo de um
estádio coberto para basquetebol,
com capacidade para 30.000 pes-
soas. i

Êsse estádio estará terminado
em outubro do próximo ano, a
tempo para o torneio mundial
desse esporte. U.P. ,

O ROMANCE DA PRINCESA
Margaretlia da Suécia com

Douglas Home
ESTOCOLMO, 7 — "Um casamento

entra a princesa Margaratha a o
Jovem Douglai Home é impossível,
ao menos por enquanto", declamou o
baráo von Essen, primeiro marechal
da corte da. princesa Sibtla, máe da
princesa Mnrgart.hu, a respeito ria
Hobin Douglas Home, numa entrevis-
la publicada hoje de manhir pelo"Stuckholm Tldnlngen", órgáó ain-
dlcallita."Todavia n&o eitá provado — acrei-
centou o barão von Eisem — que
a recusa da princesa Slbila aos pro-
Jetos de casamento corresponda a uma
atitude definitiva de aua parte, válida
tanto para o presente corno para o
futuro. |

NSo há nenhum mal em que êsse
seja pianista — prouegulu o barSo —
e, por outro lado nSo há nada a dl-
zer a seu respeito senão que é bem
educado. Mai Isso não adianta, tle»
nfto têm os mefos de subsistir. En-
quanto Robtn Douglas Home tiver
um ordenado tSo modesto nSo pode

pemar em prover ái neceuldadei de
sua família".

Tem-se a Impreiiáo de que ie vai
realizar um comelho de familia nei-
ta capital, O rei Guitavo VI-Adolfo
voltou'ontem da sua propriedade de
Soflem, em Skanle, enquanto que a
prince-u Slbila è esperada depois
de amanhS nn capital sueca, vinda dc
Cobourg, na Alemanha Ocidental.

Por seu lado, a princesa Margarctha
n.Ki faz nenhum comentário, impe-
didp pela ordem de silêncio que lhe
Impfis a princesa Slbila, O contra-
almirante, Wetter, primelro-minlitro
almirante Wetter, primeiro marechal
da corte do 

'rei, 
declarou i que ne-

nhum novo comunicado será mals
publicado. *

Recorda-se que no comunicado de
domingo passado o rei precisava que
nSo proibira a princesa de casar-se
mas que lhe havia pedido para es-
perar antes de tomar "uma tSo gra-
ve decIsSo". F.P.

NOVAS REGRAS NA UNIÃO
SUL-AFRICANA

JOHANNESBURG, 7 - O Mi-
nistro da Justiça,- C. R. Swart,
recusou-se a abolir-o box proíis-
sional na Uqlão Stil-Africana,
mas disse qüe estão sendo redi-
gidas novas regras para o pugi-
lismo e luta. , „

O pedido no sentido, de que
fôsse proibido o box profissional
foi formulado por um parlamen-
tar, como conseqüência da morte
de Jimmy Elliott, .campeão dos
pesos médios da África do Sul,
devido aos goloes recebidos du-
rr.nte um match.

O ministro Swart disse hoje"É lamentável a morte de Elliott,
mas em outros esportes, como o
rugby, correm. tragédias idênti-
cas, e pouco se pode fazer a res-
peito". . . X ',.,,

Pelos Clubes e Entidades__^í^p^p^^s^
„iÍEn?-í0s. *té °/áa \3 d0 ^unh0 vindouro, referindo-se essa pu-nlçao a decisão referente ao caso Honved. v

O Fluminense solicitou à F.M.F. o passe do atacante Dejair.
O Madureira comunicou à entidade guanabarina que cassou atredenclal do sr. Rubens T. Sllva de representante na F.M.F.
A seleção portuguesa deverá chegar ao Rio no dia 7 de junhovindouro.

2 J n £nos' ho^e' ° desP°rtÍ8ta João Havellange, vice-presidente
da C.B.D.

A. C.B.D. propôs à Confederação Sul-Americana a realizaçãodo Congresso Extra no período de 1 a 16 de julho do correnteano.

A fala do
"almirante"

Houve o jantar da A.B.
V.O. Falou o comodoro da
Associação, Fernando P.
Duarte, fazendo um balan-
ço das atividades. Depois,
velo a fala do "almirante",
o presidente da C.B.V.

Entre outros lugares co-'
muns disse que a A.B.V.O.
é a filha dileta da Confe-
deração que dirige. Será
que é? Ou será que a. A.
B.V.O. é que é o pai da
C.B.V.M. Isto é impossí-
vel porque esta nasceu
muito antes e muito antes
já vive desamparada en-
quanto aquela é que é a
verdadeira tutora. Depois
como um sumo pontífice e
o maior oráculo sôbre a
terra, levantou-se dando _
jantar por encerrado. Al-
cides Lopes ia falar, mas
diante da atitude de quemdirige a cerimônia conteve-
se. Não valia a pena mes-
mo. Depois da fala do "al-
mirante" tudo seria mex-
pressivo. Éle nem enten-
deu que recebeu um convi-
te para jantar mas o con-
vite era para não ser acei-
to. Mas havia a vaidade e
esta falou mais alto. Que
se vai fazer quando um
náufrago recusa um salva-
vida? O que êle não tem
direito porém é de afundar
toda a vela nacional. "De-
landa Carthago" voltou
a ressoar mas ainda nào
apareceu o general romano
para a última batalha. Se >
o "almirante" não .abe
agora lhe dizemos: _ su-
portado por alguns iatistas.
abominado por muitos - e
detestado pela maioria.
Contra sua pessoa nada há
contra — insistimos — mas
compreenda que já é hora
d* renunciar. O jantar íoi
uma ótima oportunidade
perdida e quem sabe se al-
guém não ficaria comovido?
M.O.

PELA "COPA DO MUNDO"
Hoje Espanha x. Escócia

GLASGOW, (Escócia), 7 - AEspanha e a Escócia Jogarão
amanhã à noite, nesta cidade, a
primeira de suas partidas de eliminação para o Campeonato Mun-
dia] de Futebol a realizar-se naSuécia no próximo ano.

Espera-se que umas 60.000
Sessoas 

compareçam ao Estádio
[ampden Park para assistir ao

jogo, que deve começar às'17,30
(hora de Greenwich) 14,30 hora
do Rio. U.P.

SEXTA-FEIRA NO RIO A DELE-
GAÇÃO DO SAO PAULO

SAO PAULO, 7. Prevenindo-se
contra os erros que já foram cometi-
dos por quase todas as equipes pau
listas em suas pelejas, no Rio-SSo
Paulo disputadas na capital federal,
o Sâo Paulo viajará na tarde de sex-
tr-."eira para o Rio; antecipando sua
viagem para o prélio de domingo
contra o Vasco. Essa aerá sem du
viria, uma peleja das mais importan
tes que os tricolores travarão em to-
do o torneio pois os campeões cario-
cns encontram-se em ótima forma e
procurarSo a todo custo manter a
vlce-llderança do certame. Com a
antecipação da viagem os dirigentes
sampaulinos desejam evitar a fadiga
causada aos jogadores pela mesma e
quc tenha ela influencia na produçSo
dos players para a peleja contra o
Vasco. No Rio os tricolores ficarSo
hospedados no Hotel Novo Mundo, na
praia do Flamengo. S. P.

FALECEU JAMK.DE ROTSCHILD
LONDRES, 7. Faleceu à idade

de 78 anos, em conseqüência de
unia crise cardíaca, o sr. James
de Rotschild, conhecido proprie-
tário de cavalos de corrida..

Durante mais de 50 anos foi
uma das personalidades'mais co-
nhecidas do turfe britânico, sen-
do chamado de "esportista milio-
nário". Durante toda sua vida,
James TRotschild foi o próprio
treinador de seus cavalos.

Filho mais velho de Edmond
Rotschild, que lhe deixou grande'
fortuna, serviu na primeira guer-
ra, e íoi deputado desde J929 até
1942.

Nesse ano, foi durante algum
tempo secretário parlamentar do
Ministério dos Fornecimentos Mi:
litares. F. P.

Abastecimento racional
de pescado no Piauí

Acentuando que. concluídos os. matrichã de água doce - peixestrabalhos da Escola de Iniciação'de couro - sao vendidos a 60
de Pesca, em Luis Correia, no cruzeiros. Em Parnaiba, a Cavala
Piauí, e as obras de um frigorí- alcança 30 cruzeiros. O atum fi-
fico, naquele mesmo local, o bi- letado e congelado, adquirido em
ologista Rui Simões de Meneses, Fortaleza-pela COAP cearense,
que se encontra no Rio em mis-,poderá chegar a Teresina, via
são do Governo baiano, de qüe aérea, a 40 cruzeiros (custa 30
é assessor para assuntos pesquei-'em Fortaleza); por intermédio
ros, afirmou que o abasteci-da COAP piauiense, havendo,
mento de Teresina ficará asse-'assim, uma economia de 20 cru-
gurado. Caminhões frigoríficos zeiros em quilo, em relação àque-
poderão conduzir o pescado até le pescado de água doce e no
á Capital der Estado, num per- tocante ao congelado e filetado,
curso rodoviário de 400 km, pas- do Maranhão, transportado porsando, por Parnaiba, Buriti dos via aérea e, vendido a 60 cru
Lopes, Piracuruca, Alto Alegre, zeiros.
Piripiri, Campo Maior e Altos, PORTO DE PESCA
cidades em que o atum poderá A construção de um porto de
também ser . vendido ao preço pesca em Luís Correia - finalizou
máximo de 35 cruzeiros, por qui- o sr. Rui de Meneses, — seria a
lo. E frisou que o clima qiíente etapa íinal do desenvolvimento
do interior nordestino Impõe da pesca no Piauí. Para tanto,
maior consumo de peixe, produto j convém ressaltar-se o dinamismo
altamente nutritivo e de diges-,do Governador Gayoso e Almen-
tão mais fácil que a carne bo- dra que certamente contará com
vina. jo apoio do ministro Mario Mene-

ghetti, através da cooperação daPREÇOS ELEVADOS Divisão de Caça e, Pesca, doD.N.O s. Simões de Meneies, tra- P.A.. Aliás, o futuro matadourobalhando para a Divisão de Caça frigorífico de Campo Maior, pia-e Pesca e para o Conselho Coor- nejado pelo Governo do Estado,
denador do Abastecimento, per- poderá fornecer carga para ca-correu, em abril último, o Piiuí minhao que retornar de Tere-
e pôde observar que, em Tere- sina para Luis Correia, após asina, o mandibé, o fidalgo e a descarga de atum na Capital,

MEDICINA

.20 mil estabelecimentos tem
o parque industrial gaúcho

Superior a 30 bilhões de cruzeiros por áiio
a sua produção

Cerca de 20.000 estabelecimen
tos compõem o parque industrial
do Rio Grande do Sul, cuja pro-dução, nesse campo, é hoje su-
perior a 30 bilhões de cruzeiros
por ano. Seis municípios (PortoAlegre, Pelotas, Rio Grande, São
Leopoldo, Caxias do Sul e Novo
Hamburgo) estão produzindor.:ais de um bilhão de cruzeiros,
enquanto seis outros apresentam
um movimento fabril não infe-
rio: a meio bilhão. Estima-se que4,5% da população de 10 anos e
mais, em 'todo o Estado, esteja
ocupada na indústria.

Dos ,18.246 estabelecimentos
industriais, arrolados pelo IBGE,
em 1954, mais de dois terços '..
(13.684) ocupavam menos de
cinco pessoas e sua participaçãono valor global não ia além de
10% (2,7 Dilhões de cruzeiros).

Ws restantes 4.562 estabelecimen-

CONSERTOS EM MÁQUINAS USADAS
ESTÃO ISENTOS DE IMPOSTO DE CONSUMO
Em resposta a uma consulta, a Recebedoria do
Distrito Federal informa que reparos em
máquinas com emprego de peças de produ-

ção alheia não sofre tributação

VITORIOSO 0 BANGU EM
SALVADOR

Derrotado o Vitória por 1x0
SALVADOR, 7 — Vindo da capital

pernambucana, onde foi derrotado do-
mingo último pelo Santa Cruz, por
3btl, perdendo com essa derrota uma
longa -tnvendbiUdade em jogos regio-
nais c Interestaduais, o Bangu A.C.
da Capital da República, estreou esta
noite no Estádio "Otávio Mangabet-
ra", vencendo o E. C, Vitoria por
DcO, num prtlio em que foi nítida-
mente superior, mas nâo tiveram
chance «eus atacantes, para ampliar
o marcador, mormente na primeira
etapa.

EM PÉSSIMO ESTADO 0 GRA-
MADO DO PACAEMBU

SAO PAULO. 7. Nfio obstante ter
passado por completa reforma recen-
temente, o estado do gramado, do es-
tádio municipal do Pacaembu, é dos
piores. E se os trabalhos de drena-
gem, tiverem conclusão satisfatória, o
mesmo nfio se 'pode dizer do piso,
pois, a grama nlio teve tempo para
consolidar-se. E os, jogos que ime-
dlatamente passaram a ser realizados,
dias depois do seu plantio, com as
chuvas agravando a situação, concor-
reram para que a cancha do estádio
u« municipalidade, apresente agora
um aspecto desolador, principalmente
pelo grande número de buracos que
apresenta, dificultando as jogadas e
o movimento normal da pelota. SP.

EM . ATOU 0 E. C. RECIFE
EM ISTAMBUL

ISTAMBUL. 7. O quadro brasileiro
do Esporte Club Recife empatou, ho-
je, por 2x3, com • equipe turca do
Bechiktach. O primeiro tempo da pe-
leja terminou cora • resultado d*
i _ i. r. p.

A empresa Equipamento Way-
ne do Brasil S.A. sediada nes-
ta capital, fêz longa consulta a'
Recebedoria do Distrito Federal,
resumida nos seguintes termos:

1.°) uma oficina conserta.(in-
cluindo o serviço de pintura) má-
quinas e aparelhos usados perten-
centes a terceiros, empregando
peças de produção ameia: tal
conserto está sujeito ao imposto
de consumo?

2.°) no mesmo caso da alínea
supra, se as peças empregadas
forem de fabricação da própria
consulente: o conserto fica sujei-
to* a imposto de consumo?

3.°) uma oficina adquire má-
quinas e aparelhos usados e con
serta-os para revender: está o
produto sujeito a imposto de con
sumo e em que base? sôbre o va
lor da venda ou do conserto?

, 4.°) uma fábrica entrega ou dá
máquinas novas em substituição
a outras que apresentaram* defei
to e. que foram por ela vendi
das sob garantia de bom funcio-
namento: as máquinas entregues
em substituição devem pagar o
imposto de consumo? caso afir
mativo, pode ser levado em con'
ta o imposto pago nas máquinas
devolvidas"?

2. Farta e uniforme é a júris-
prudência firmada pela D.R.I., de-
clarando isentos de imposto de
consumo, sem distinção, o .con-
sêrto ou reforma dos produtos da
Alínea I da Tabela da C.L.I.C.,
ainda quê sejam empregadas pe-
cas novas adquiridas' de tercei-
ros. Quando, porém, houver em-
prego de peças novas de fabrica-
ção do pruprio consertador, então

tos congregavam 80% do opera-
riado gaúcho e produziam 25,5
bilhões de cruzeiros. Constituem
as indústrias alimentícias o maior
grupo ' manufatureno do Estado,
com um total de 7.199 estabele-
cimento e .35.589 operários, ten-
do o valor de produção, no ano
referido, sido superiores a 12 bi-
lhões de cruzeiros. Destacam-se
riesse setor os municípios de Pôr-
to Alegre e Pelotas, com resulta-
dos acima de um bilhão de cru-
zeiros, e Rio Grande, com 700
milhões;.mais 27 já,tinham ul-
trapassado os 100 milhões de
cruzeiros. . " .

A indústria do vestuário e do
calçado, com inclusão de artefa-
tos de tecidos, tem seus. ptirici-
pais redutos na Capital e nos mu-
nicipios de Novo Hamburgo e Ção
Leopoldo; seu valor global de
produção era de ordem dos 2'bi-
lhoes de cruzeiros.

Porto Alegre e Rio Grande so-
bressaem na indústria quimica e
f rmacêutica; os mesmos, e ainda
Caxias do Sul e São Leopoldo, na
indústria têxtil ena metalúrgica.
Esses grupos e mais 'os das in-
dústrias de bebidas, do fumo. da
madeira e de couros, peles e simi-
lares tiveram em 1954 resultados
superiores a um bilhão de cruzei-
ros. j

creto n.° 26.149 de 5-1-49), estão
isentos do imposto de consumo,
mesmo quando adquiridos peloconsertador e destinados à re-
venda e ainda que tenham sido
empregadas peças novas de pro-
dução alheia;

b) — que, erri qualquer caso,
somente havesá tributação quan-
dò se der o 'emprego de peças
novas de fabricação do próprioconsertador, cujo imposto, mes-
mo assim, recairá sobre o' Va-
lor. das peças empregadas;

e. — -que. os produtos que pa-
gam imposto "ad-valorem" porguias saídos _da fábrica em subs-
tituição a outros que o compra-
dor devolveu por apresentarem
defeito, estão sujeitos ao imposto
Integral, não sendo permitido le-
var em conta o. imposto pago pelamercadoria devolvida.

MULTAS IMPOSTAS PELA RECE
BEDORIA DO DISTRITO

FEDERAL
O diretor da Recebedoria do

Distrito Federal julgou procedentes os autos lavrados contra
as firmas abaixos mencionadas,
impondo-lhes as seguintes mui-
tas:

Cja. SKF do Brasil Rolamen
tos, Crf 512.515,00, além da obri'
gação de pagar o imposto de
Cr$ 102.500,00: Cia Aços Espe-
ciais Itabira (Acesita) nesta Ca-
pitai e SOC. Serviços Mecani-
zados de Engenharia em Belo
Horizonte, Cr$ 83.750,00 tão sò-
mente a primeira, além dohaverá incidência do imposto,! . ,_..„iv,i_,^„«„ . ; ..„¦ . 13 — Quanto à devolução, à fá- i dP. recolhimento do imposto de-

de mercadorias que oagamK_*<-J39tâ_3!^ n-a S^»brica
^^•^£o^'?torSlé«*W 1<5.750,00: Hurão da Sil-
uniforme a jurisprudência da D.I*atB™f*«**™J d° Brasil SA.,
RJ. no sentido de que, mesmo|£r* 7-50.°v;?0 a «da Infrator -além
para simoles reparos, fica o pro- d?. reco!,h»H1 ento do imposto de-
duto sujeito a novo imposto quan- £d°. «JÜdano, de Cr$ 1-500,00:
do reentrewe ao comorador (Pa-tf„a"!=° *™_* Çexltú. - • S1*recer n.° 4.253. homologado pela 30.000,00; Cia de Imóveis e Re-
D.R.I. — D. O de 5-9-52. presentações Brasileira - C. I. R.

4 — Assim, também pagam o f- „S<*'eda,d1e * Anonima' . Cl*
imposto as máquinas dadas em 106.915,00, além da obrigação dc
substituição a outras que foram IP00111"116010 do imposto de-
devolvidas por imperfeição, __ão'"riPost° Cr$ 21.383,00: • Cia. Fi-
sendo permitido levar em conta delidade de Seguros Gerais, CrS!
o imposto pago em relação aos'19-500-0. a^m <*a obrigação do
produtos devolvidos. recojhimento de Cr$ 7.625,60 de,

*.}!*• ; imposto. Cia. Interestadual de
Em vista da jurisprudência já Seguros, nesta Capital e Gilson

firmada sôbre o assunto, o D.I__.Cartinés de Freitas, em São Pau-
respondeu: lo, CrS 30.450, 00 tão somente a

a) que os consertos ou as re- primeira, além do recolhimento
formas de produtos da Alínea'solidário de CrS 6.090,00, do im-
I, da Tabela "A", da CJLI.C. (De- pôsto.

FACULDADE FLUMINENSE .
DE MEDICINA . •

' ' 
i

NOTICIÁRIO DO D.A.B.T.
Reunião da diretoria — Convoco os

demais colegas da Diretoria para ums
reunião dia 7, têrça-fclra, ás 17 ho-
ras, na sede do Diretório.

Excedentes do SAMDU — Solicita-
mos aos' colegas excedentes do SAM-
DU que entrem em contacto com o
doutorando Ezio do Sans Machado
para a constituição da uma comissão
que tratará do aproveitamento de
todos.

Associação Médica Fluminense —
Dia 8, quarta-feira, às 20,30 horas —
Eleição da Diretoria da Secção de
Higiene.

Conselho de representantes — Con-
covo uma reunião do Conselho dc
Representantes mara o dia 14, terça-
feira, às 17 horas ria sede do DABT.

Cursos de Extensão — Radiologia
clinica — Êste curso terá no dia 10
de maio às 20,30 horas com aula sôbre
o tema Estudo dos TUmor.es do Tubo
Digestivo.

Neurose e Relações Humanas —
As aulas deste curso terá prossegui-
mesto hoje às 20,30 horas na Asso-
cinçSo Médica Fluminense. A aula
versará sôbre Temas Psicodinamlca
ro Desajuste Emocional e suas mani-
festações — Conceito de Neurose —
Modalidade de ação Neurótica.

Lanceta — O Departamento Cien-
tifico ultimou os detalhes da nova
estrutura da revista, que passará a
ser unicamente órgão oficial restrin-
gíndo-se a publicação de matéria finl-
camente médica, A revista terá 80
páginas de editorial, será trimestral,
saindo nos meses dfl março, junho,
setembro e dezembro.

Carteiras de 1957 — Para maiores
delongas na entrega solicitamos aos
colegas que ainda não requereram
suas carteiras que o façam rápida-
mente.

Baile da; calouros — Realizar-se-á
no/próximo dia 11 de maio às 23 ho-
ras nos salões do Clube Regatas Ica-
rai, a orquestra será a de Severino
Araújo'. O trote eeral será no pró-ximo dia 9 ás IS noras.

ODONTOLOGIA
' CONCURSO RAINHA DOS

CALOUROS i
Será realizada, quinta-feira, dia S

do corrente, a apuração final dos vo-
tos para o citado concurso, para o
qual pede-se o comparecimento 'de
todas ,as candidatas, que «ão as se-
guintes: Lúcia da Silva e Nerah Ri-
beiro Fonseca. Os colegas que esti-
veram interessados em adquirir vo-
tos, deverão procurar as candidatas
ou o colega Antônio Rego.

Curao de Inglês — Quem sstiver tn-
teressado. entre os colegas, em fazer
o curso ae inglês, que terá inicio ho-
ie, na Faculdade, favor procurar o
Diretório Acadêmico para Inccrever-
se.

Comissão de Festas do 3* Ano —
— Pedimos aos colega* tercelranistas
que compareçam, dia S do correr»-:
te. quarta-feira, à Faculdade pararesolução de assunto de Interesse d*'
turma.

ATIVIDADES ESCOLARES
2* ano — Mlvrobiologla,
Horário das aulas de demostra-

çfto:
Quinta-feira 0 de maio, às 8 hs.,

de 141 a 280, ái II hs. Teórica.
Têrça-fclra, 7 de maio, ás 8 hs., de

l a 141, às 9 hs.. Teórica. -
Sábado 11 de maio, ás 8 hs. de 281

ao fim: às 0 hs. Teórica,
S* ano:
Prova parcial de Clinica Cirúrgica

do Curso Equiparado, do Dr. José
Hilário, dia 8 às 16 horas.

0u ano:
Terapêutica: — Inicio do Curso

(maio e junho) dia 0 ás 13 hi., no
serviço da Cadeira.

Otorrinolarlngologia — Dia 8
ns. 8 - 14 — 17 — 18 - 19 — 23 —
30 — 35 — 48 — 4fl — 50 — 83 -
69 73 — 74 — 77 — 78 — 88 —
70 — 08 — DO _ 100 — 109 — 110 —
Ul — 112 — 113 — 115 - 123 — 124

130 — 132 — 134 — 135.
Dia 10, ns. 2 — 6 — 7 — 11 — 39

42 — 45 — 48-63 — 84—85 — 8687 — 58 — 60 — 61 — 82 — 64 —
68 — 67 — 68 — 70 — 80 - 8} — 8486 — 89 — 81 — 92 — 94 — 96 —
1)9 — 101 — 104 — 105 — 13 — 20 —
71 — 75 — 100 — 117 — 137 — 142 —
143. *

Pediatria — Puericultura — Dr. El-
naliln de Lamare — exame dia 13, às

horas, no Instituto de.Puericultura
(Ilha do Fundão) sairá um ônibus da
Central do Brasil, às 8,30 horas.

Ortopedia — Dr. Gastão Veloso,
primeira proVa parcial, dia 10, ás 9
horas no Hospital São Franclsco de
Assis.

Aviso — Departamento de Impor-
tação — Sócios que deverão compa-
recer á Cooperativa a fim de retira-
rem seus livros: Dr. Octavio Mar*

3ues 
Ribeiro, Roberto Paulo Macha-

o, Mareio Rodrigues da Cunha, SU-
vio Esberârd, Wilson Barukl, Antonio
C. F. de Mello. Maria Margarida L.
Ferreira, Cil Mendes Salles. Regina
Pellizaro, Dorglval Bueno, Mário Luiz
Catão, Antonio M. Neves, José An-
tonio Mello, Pedro Collett Jolberg.

Subcomissão de álbuns — De acôr-
do com as datas pré-determinadas,
pedimos ao colegas que compareçam
com urgência ao fotógrafo. Temos
prazo para que todos estejam foto-
grafados, podendo, devido ao acúmu-
lo, faltar tempo para repetição de
chapas, caso necessário.

Flâmula de calouro — Encontra-se
à venda neste Centro Acadêmico.

Pronto Socorro — Convoco os co«
legas excedentes do Pronto Socorro,
para a reunião que se realizará na

| terça-feira às 19 horas nos salões do
{Centro Acadêmico Carlos Chrfgns; —
Assunto: Medidas que deverão ser
tomadas para a pronta aprovação da

;Men.sagem n. 2 do Senhor Prefeito
do D. Federal. Ass. Daniel Barbato
Pres. do C.A.CC.

5» ano —Eleição para a Comissão de
Formatura — Convoco, os colegas do
5» ano Médico para a eleição da Co-
missão dé Formatura, que será le-
vada a efeito dia 31 de maio. As cha-
pas concorrentes deverão ser- apre-
sentadas até às 16 horas do dia 30
de maio — Ass. Daniel Barbato —
Pres. do C.A.CC.

Comissão do Baile do TermômetroO? colegas do 5° ano estão cpnvo-
cados para o dia 27 de maio, a co-
missão do BaHe do Termômetro.

! Apresentação das-Chapas até 25 de
maio, às 16 horas no C.A.CC. -r
Ass. Daniel Barbato — Pres..

Aviso — Iniciaíam-se dia 3 as aulas
do curso sôbre "Temas if Reuma-
tologla" Mistrado pclo dr. Caio Vi-
leia Nunes. Horário 20,30 horas,
quarta-feira e sexta-feira à rua JoãoBatista n. 80.

Baile do Calouro — A comissão deRecepção aos novos alunos' da F.N.M.
comunica aue fará realizar no pró-ximo dia 12 às 21 horas o Já tradl-
cional "Baile do Calouro" no TijucaTênis Clube; ocasião em que-serácoroada a "Rainha dos Calouros" de1957, Sta. Helga Mayer; assim como
será homenageada a "Mãe do Calouro"
de 1957, D. Celeste Douguinl, comentrega solene de brindes ofertado pe-10 "O Globo" e Fábrica Bangu. Con-vite no Diretório Acadêmico. Preços
dos convites: 1 cavalheiro * 2 damasCr? 150,00, Alunos 80,00, mesas 200,00.
Os colegas do 1° e 2o ano devem pro-curarmos convites a que tem direito
munidos da carteira da Faculdade.
Ass. Ivan Almeida' — Secretário Ge-ral.

Semana do Calouro — Dando prós-sçguimento à "Semana do Calouro",,
a Comls.são de Trote de 1957, convi-
da a todos Os colegas para o aensa-cional jogo de volibol entre "ca-
louros x veteranos", tendo como pa-<trono o prof. George Doyle Maya;
quarta-feira, dia 8 de maio o depu-
tado Carlos Lacerda falará aos co-
legai sôbre o tema: Atualidades Bra-
slleiras". As) Vicente Herculano da
Silva — Presidente da Comissão,

Frente Moralizádora — Convocação"
Conselho , Deliberativo-— Reunião

Extraordinária — Convoco os colegas
conselheiros para a reunião que serealizará no dia 9 de maiq, qutnta-fel-ra às 17 horas. Ordem do dia:. Elei-
ção da Comissão Eleitoral.

Avisos ao 5». ano — 1 — Ortopedia:
os pontos restantes dá apostila' sairãohoje à tarde no Departamento deapostilas. Prova: quinta feira às 9,horas na sala dc Provas da F.N.M.
na Praia Vermelha.; 2-— Mesa redonda sôbre 6 estágiohospitalar no .8» ano: O professorPaulo Lacaz concederá uma entrevis-
ta aos interessados na quinta-feiradepois da prova de Ortopedia. Con-vldamos todos os colegas do 5o ano,
a fim de serem esclarecidos os pontosem dúvida.

3 — Enlace matrimonial: recebemos
um convite'para o enlace matrimo-
Mini do nosso colega do 5° ano An-tonio Carlos com a srta. Martha, aser realizado no dia 9 deste às 8,30horas no Mosteiro de São Bento. Aoj
Jovens nubentes os votos de felicl-dades de sua turma. V

Nelson Madrld — J. Darnley Ro-cha — Osvaldo Lyra — Representan»les de Turma.

PROFESSORES DE MATEMÁTICA
PARA 0 COLÉGIO NAVAL
Acham-se abertas; até o dia 10 de

julho, próximo, as inscrições para ad-missão de professores de Matemática
do Colégio Naval,' estabelecimento f tensino de nivel cientlflco-colegial daMarinha, setuado na cidade de Angra
dos Reis, à beira-mar, na' Baia daIlha Grande, Estado do Rto de Ja-neiro.

A admissão será feita mediante tér-mo de compromisso com o Cpléglo,com a remuneração mensal dè* qua-torze mil e quinhentos cruzeiros. Con-dições: ser do sexo mascullníT. Terentre*e 45 anos de Idade. Lecionar
nté 18 aulas por semana. Assistência
médica e dentário gratuitas. Casohaja moradia disponível poderá o pro-fessor residir em casa do Colégio.
Nese caso, proporciona-se residência
mablliada e luz, telefone, assistência
e dentária à familia, etc. gratuita-mente. O» candidatos devem apresen-
tar à Secretaria da Escola Naval. Ilha
de Villegagnon, Distrito Federal, osseguintes documentos: certificado deregistro definitivo correspondente ao2; ciclo, do Ministério da Educação eCultura, relativo à disciplina; folha
corrida; "curr.culum vitae":; atesta-
do de vacinação anti-variólica; certi-
dãü provando ser brasileiro nato, outitulo de naturalização; se estrangeí-
ro; possuir comprovante de perma-nência definitiva no Brasil; documen-
to hábil que comprove ter idade.en-
tre 21 e 45 anos; quitação com o ser-
viço, militar: carteira de identidade.

O-candidato será submetido a pro-va escrita sôbre a matemática, provadidática de aula e exames de S3Úde
e psicotécnico. Outro* tsclartcijntn-
tos — Sôbre as condições, nò Colégio
Naval, Angra dos Reis; sóbre inseri-.
Cão e exame, na Secretaria da Eicola
Naval. Ilha de Villegagnon, D, F. —
Telefones: 41-7446 ou 42-9264.

FONTES PARA 0 ESTUDO
DO JORNALISMO NO BRASIL
Estão aberta», até amanhã, auarta-

feira, na Secretaria dos Cursos da
Biblioteca Nacional, as matrículas pa-ra o curso avulso "Fontes para o es-
tudo do Jornalismo no Brasil" que se-
rá ministrado pelo professor Odilon
Belém.

Aa aulas seTão realizadas às terças
e sextas-feiras, a j>arUr de hoje 7 demaio, às 17.30 horas.

Ao referido curso serão admitidosbibliotecários já formados, jornalis-tas. alunos do jornalismo de Facu'-
dades de Filosofia, dentro do limite
de 25 vagas.

Aos alunos que obtiverem fre-
qüència e aproveitamento, no* termos
do regulamento em vigor, será con-J
ferido um certificado.

iH/lflI/Vff/t
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA AS PRO-

VAS DE EFICIÊNCIA PROFISSIONAL NA
ESCOLA DE MARINHA MERCANTE

No gabinete o Procurador geral da Justiça
Militar — Esperado em Belém o "Soares Du-
tra" — Serviço de Sinalização Náutica —

Atos do ministro —'Na A.S.O.A.
Acham-se abertas na Escola de Ma-I

rinha Mercante do Rio de Janeiro, |no periodo de 8 a 31 do corrente,
as inscrições às provas dc eflclên-
cia profissional para melhoria de
Corta para as categorias de: capi-
tu» de longo curso, capitto de ca-
botagem, primeiro maquinista moto-
rlsta e primeiro comissário.

Os tempos de embarque exigidos
psra as Inscrições, «erào os prevls-tos no Regulamento anterior.

Informações na respectiva Escola,
de 9,30 às 11,20 e das 13,30 às 16,20,aos sábados das 9 às 11,30 horas.
No Cabintt* e procurador da Justiça

Militar

O titular da Armada, almirante
Antônio Alves Câmara, recebeu, nasúltimas horas da tarde de ontem,
em seu gabinete, o sr. Ivo de Aquino,
procurador-geral da Justiça Militar,
mantendo com o mesmo demorada
conferência'.

Esperado em Belém o "Soarts*Dutra"

Segundo comunicação recebida no
gabinte ministerial, chegou ontem ao
porto de Balboa o transporte "Soa-
res Dutra". Essa nova unidade deve-rá atingir os portos de Cristobal, LaGualra, Curaçau e Belém do Paráno dia 22 do corrente.

Ni A.I.OX

SollclUm-nos: — "O cspltâo-âe-mar-
o-guerra Franclsco Duque Guimarães,
comandante do navio-escola "Duque
de Caxias", recebeu, ontem, cm vl-sita oficial, o presidente da' Associa-
ção dos Suboficiais da Armada, subo-ficlal Antônio Alves Fernandes. Nes-sa ocasião, foi empossado o novo de-legado da A.S.O.A. naquele navio, su-boficlal Pascoal da Sllva Leite".

Transferência de servidor

Foi assinado decreto transferindo o
servidor Evandro Bahia do Nasclmen-
to, d< Base Naval de Salvador para
o Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro.

Admissão ao Quadro ila Médicos

Devem comparecer hoje, às 7. ho-
ras e 30 minutos, ao Hospital Cen-
trai da Marinha, para a prova de
cllnlca-cirúrglca, os seguintes candi-
datos ao quadro de médicos: José
Luiz Ramos, Raimundo Andréa dé
Aragào, Paulo Roberto Gonçalves Sam-
paio de Lacerda, Samuel Leib Furctzj

e Antônio de Assumpçào Pereira Cal»
dai; suplente — Wlsmar Machado,

Almirantes recebidos pelo ministro

. O ministro Alves Câmara recebeu,
ontem, em seu gabinete, para des-
pacho, os almirantes Renato Gullo*
bel, Antônio Maria de Carvalho, Car-
los Augusto de Brito c Silva Filho,
t o capttào-dc-mar-e-guerra Levi Pe-
na Aarão Reis e, em audiência, oa
almirantes Américo Jacques Macare-
nhas da Silveira, Heitor Dolle Mala
e Nelson Noronha de Carvalho.

Tem novo c * Isnt*. o "Araguaia"

Foi assinado £>;creto nomeando pa-ra o cargo de comandante do con»
tratorpedelro "Araguaia" o capitão-
de-fragata Erlco Bacelar da Costa
Fernandes e exonerando do mesmocargo o capltào-de-fragata Hélio Ra-
mos de Azevedo Leite. '

•
Serviço de Sinalizaçào Náutica

O' ministro assinou ontem aviso
aprovando, em caráter provisório, a
lotação de oficiais e pessoal ¦ subaU
terno para o Serviço dc Sinalizaçào
Náutica do Nordeste (Recife), do
Norte (Belém)e dc Mato Grosso
(Ladárlo).

Atos do ministro

Foram assinados ontem pelo tltu-
lar da pasta os seguintes atos: deslg-
nando o cap.-ten, Mllton Dezouzart
Cardoso para Instrutor de comuní-
cações da Escola Naval; reformando,
por lnvalldez definitiva, na gradua,
ção do terceiro-sargento, o marinhei-
ro Manoel Teixeira; expulsando do
serviço ativo o cabo Fernando Bas-
tos e o marinheiro Corban Seraplâo
Wanderley; concedendo o distintivo
de comportamento ao cabo fuzileiro
Odilon Damasceno.

/ Apresentação

Por diversos motivos, apresenta-
ram-se, ontem, à Diretoria do Pes-
soai os comandantes Hélio Moreira
Vanzollni, Túlio de Azevedo, Heitor
Ribeiro de Lemos Filho e Atila Paulo
Chousal dos Santos. . « • ¦

Movimentação d* navios

Suspendeu do Rio cora destino a
Salvador o "Ary Parreiras"; partiude Natal com destino a Fortaleza o"Vidal de Negrelros"; partiu de Be-
lém com des.tlno a Manaus o "Gar-
cia d'Avlla" e deixou Florianópolis
com destino a Sâo Franclsco do Sula "Bahlana".

VIDA ESCOTEIRA
Imprescindível ao escotismo

o -'Serviço de Relações
Públicas

O novo comissário de Relações Públicas carioca
coriversa coni o repórter sôbre seus planos

Presidindo uma reunião com bém Drecisa dp nma'rnmiod5» j-_B8_^_ÊS_9_^S_S%___S_S_t£Relações Púbhc7s-daTegiãoüEs: EÍW. SggScoteira do Distrito Federal, o re- nico; de TesourTiro e d - Preporter foi encontrar o novo Co- sidentemissário Regional de RelaçõesPublicas, chefe Jones dos Santos.Terminada a reunião, na sede re-
gional, entabulamos ,uma conver-sa com o chefe Jones, acerca deseus planos de trabalho.

No decorrer da conversa, per- o«n« í i» h eJre,_* 1obtaho* do
guntamos ao chefe Jònes, sôbre $2$_ 

*$&£$£¦ 
Ç^cadura v8o

seus planos de trabalho ho setor .». Í„i no.«?om'n*0 12 <Je maio, o
que chefia. 

"uuulno no selor p aniversário de seu grupo. A fes-
,-, , , — •»-- "•'¦> '»»« »« aeae ao urupo,— Us meus planos ainda estão na rua Maria Passos, na Igreja Ma-em rascunho. Somente depois da triz d* Cavalcante, tem. o programareunião com todos.os membros -ue «egue:

da Comissão. ¦ d* Relações Publi_„ ....,.,„„_-; t.ç__iVU_,0 _ruuu= < -'_.=o, «íu.itenirgvao Oos Uruposcas, no dia 17 próximo, é que te- Escoteiros do s. Distrito; 7,30 horasrei .ealmente, os planos prontos -anta. Missa, com comunhão paacai

VWVVIVU V| |1I-IIIV.I1 ir í. I. 1 IV • l_ ||l.

Grupo Natalino da Costa Fcijó
perguntamos se no Escotismo há, ~„ .
realmente, necessidade de Re» vf-tm o* antigos escmeiros. escotislações Públicas, ao que nos res
pondeu:

33 
'ANOS 

DO GRUPO S. PEDRO
DE CASCADURA V,

ta que terá lugar na sede do Grupo;

7 horas, cpnccntra.íío dos Grupo*

para serem executados. Mas posso adiantar que é desejo da Co-missão: editar uma revista dehistórias, exclusivamente, esco-tejrâs; distribuir boletins à im-
prensa e organizar úm progra-ma radiofônico sôbre o Movi-
mento Escoteiro.

"A PATRULHA"
— Mas chefe Jones, nesta caso,com a criação da nova revista, a"A Patrulha" hão mais será edi-tada? — perguntamos." — Não. A revista "A Patrulha"

continuará a ser editada, uma vez
que o seu objetivo é diferente da
publicação que pretendemos edi-tar. "A Patrulha" é uma revista
técnica, enquanto a outra, seráapenas de histórias.

Já' que se referiu à revista "A
Patrulha", aproveito a oportuni-
dade para lhe informar de queela sofrerá pequenas modifica-
ções, sem entretanto, quebrar o
propósito de .seus fundadores.

A EQUIPE
)

A seguir, o repórter perguntouao novo comissário de Relações
Públicas sobre os nomes dos es-
cotistas que o ajudarão em sua
tarefa:

Êste é um outro ponto queserá estudado na reunião que di-
rigirei na sede do Centro dos Ex-
cursionistas, no din 17. Mas
penso eu, a Comissão de Relações
Publicas deverá ficar assim cons-
titulda:

Comissário de Relações Públi-
cas, Jones dos Santos; assistente
do Comissário, Cleo G.S. Porto;
Imprensa, Idalício Manoel de Oli-
veira Filho; Rádio, Canagé; Cine-
ma, Braulio;-Relações Públicas,
Saulo Lopes Güarrido.''

Além desta equipe, teremos um
grupo de conselheiros formado
pelos chefes José Gomes Cavaco, mi0 aa Reflão Cjr)oca VJo _„„
Pr/™ - 

m,.f "e1 Sdbrinh0' Lulz "» Pà«o. anual, no próximo domin!
go, .12 de maio, ás 6,30 horas, na ma-
triz de S. Joáo Batista da Lagoa,

da Pátria. 287.

"¦¦¦-••¦'MU ('"->_ IHdos escoteiros católicos; 8,30 horas,dejejum para ps comungantes; 8,30horas, torneio entre tropas visitantes,
constante de uma ,carta de prtto>, llhoras, sessão aolene; leitura do rela-tório; promessa escoteira, .entrega' daestrelas de ' atividade e -dltltlntlvos,
oferta de lernbràncas àa patrulhia. doGrupo S. Pedro, pelo-antigo escotel-
ro José Portela, <e desfile.

/ As 19 horas, será -dado lnioíò: ao
programa da segunda parte dó; íeste-
jo, que corutará de 'um "show" es-coteíhj, com a colaboração do Grupo.Natalino'da Costa Tei jó. a ter'lugar
na Associação Atlética Bancário» deCavalcante, em, homenagem1 ao biadas MAes. As ât horas será daderfen-
cerramento dá comemoração. ' •

ADIADO 0 TORNEIO DEfütEBOl'EÜCUDIANOV
Foi adiado para junho .vindouro,

o torneio de futebol "Euclidiano" pro-gramado para o sábado 11 dè maio,Éste tornoio celebrará o 2.» anlveísá-
rio do jornal mlmètigrafado "EúclL
diano" do Grupo de Escoteiro» doMar "Euclldes da Cunha", da HegISo
do Distrito Federal '

FESTA JUNINA DOS ESCOTEIROS
DOMAR

Os escoteiros do mar da Hegiio d»
Distrito Federal -vSo promover no dia29 de junho próximo, no "Arraia dut
Pato» D'Água" (Base Oeste-Rio, ave-
nida Brasil, em Olaria) uma grandefesta junina, a ter inicio ás 20 horas.
Os convlte?||DoderSo ser procurado*nas sedes do* grupos de escoteiro»
do mar, na Cantina Central (avisnlda
Rio Branco, 106, 3.» andar) e na se-
de da ReglSo (praça Marechal An-
cora. *'n), com o chefe Paraiio.

PÁSCOA DOS ESCOTEIROS
DO 2.° DISTRITO

Os escoteiros católicos do 2.» Dis-
1 trito da Região Carioca, vüo realizar

Bravo e outros.

AR. P. NO ESCOTISMO „a rua voluntário»
Patrocinará esta Páscoa, além do 2»Concluindo a entrevista».Com O Distrito, o Grupo de S. Jo3o Batista

chefe Jones, que ja é badeniano da Lagoa.
há 14 anos, tendo sido lobinho, Uma conferência preparatória s--
escoteiro, pioneiro e^chefe^ do guida de confissões, será realizada"\ no sábado 11, ás 17 hora», na matriz.

Os dirigentes de.tta comunhfio con-
dam es antigos escoteiros, escotis-

tas. admiradores do Movimento re»l-
dantes em Botafogo, Laranjeira», jar-- — «-..**.» i.,i_ (ju 1 -íiuííu, iy«i_njcu_i, «*rtfHoje em dia, Relações PÚ- dim Botânico, para participarem dês-

blicas é imprescindível a <jual- te ágape eucarístico r át confraternl-
quer organização, por mals per-jzacío escoteira, adó» a missa, terá
feita que seja. O Escotismo tam-laervido um dejejum.

"•-*¦¦"
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2." Cnilrrno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 do Maio de 19S7 8"Rompi com a sociedade moderna porque, agora, existem
muito mais loucos do que homens", diz-nos Jean Giono FLAGRANTES

"Sete horas. Não tenho ne-
cessidade de despertador; tor-
nou-sc automático, Algumas vê-
zes, durante o inverno, eu fico
na cama um pouquinho mais.
Desço até a cozinha, /aço meu
chá, eu mesmo (Posso beber li-
tros dc chá durante um dia).
Eu como, apenas, uma fatia de
pão duro, porém fumo meu pri-meiro cachimbo".

Jean Glono aparece firme co-
mo um carneiro que é o animal
favorito dos seus romances, e
scu signo do zodiaco. Êle é cia-
ro, sem inquietude, bem à von-
tade num confortável roupão de
quadradinhos verdes o negros.
Seu passeio matinal leva-o ao
jardim.

Não é muito mais que oito
horas e Giono torna a subir,
com passo vivo, os dois pavi-
mentos em direção ao seu es-
critório, de onde se dominam os
telhados de Manesque c a pia-nície. Êle, porém, está cm sua
mesa dc trabalho c nada muda
de lugar até ao meio-dia. "Tô-
das as manhãs, é sagrado. Mes-
mo quando morreu meu pai,mesmo quando minha mãe fa-
leceu... '*

Ainda uma cachimbada, ou
tim excelente cigarrinho do Bra-
sil, fino e comprido como uma
vareta de incenso. Giono diz
que não fuma mais dc quatro
ou cinco por dia. Eu suspeito
que, aqui, éle seja um pouco
abaixo da verdade.

QUATRO DÚZIAS DE OSTRAS
E CINCO PORÇÕES DE LIN-

GUADO... POR REFEIÇÃO

Deixémó-lo no trabalho en-
quanto examina uma das suas
pequenas cadernetas, onde con-
signa, em frases breves, cm lo-
dos os sentidos ao acaso de um
passeio, de uma reflexão no-
turna, as notas de leitura ou os
fragmentos que serão utilizados
para o próximo romance. No
momento, êle redige os últimos
retoques de uma escrita fina, re-
donda, harmoniosa, quase sem
emendas. Sóbre o papel amare-
lo os caracteres negros desta-
cam-se, com margens largas, cm
um desenho firme e regular,
cujo único montão é agradável
ao olho.

Deixa, inteiramente, os cul-
dados domésticos a Elise Giono,
experimentada c discreta, com a
dedicação estampada nas faces
secas, sulcadas de rugas sob o
chalé deslavado de camponesa.
Numa sala de jantar, de fazen-
deiros abastados (há, porém, na
parede um quadro rígido de
Bernard Buffet), a toalha está' 
posta sóbre o encerado de côr
verde. Comer-se-á peixe, como
quase todos os dias!

Coisa estranha: Giono, quenão gosta do mar, alimenta-se,
com predileção dos seus pro-dutos — "Quando eu me cn-
contro (o que é raro) cm Mar-

sclha ou cm Paris, entro num
bom restaurante especializado e
como quatro dúzias de ostras
e mais cinco postas dc lingua-
do. Bem, certo é que eu as
encomendei com óleo de olivei-
rn. Detesto a cozinha com man-
teiga".
"A VELHICE, A IDADE BELA"

Há sempre vinho, café, ci-
garros americanos para os con-
vidados. Náo para Giono: "Gos-
to tanto do gosto da água", dis-
se éle. "E para inebriar-se, se
se estiver bem disposto, basta
uma flor".

Com tal regime, ficamos ad-
mirados que Giono tenha sofri-
mentos de reumatismo!

DOIS MESES SEM IR "À
CIDADE"

fclc fez, como tôdas as tardes,
um passeio à beira do minús-
culo canal, olhou para essa pele
dc raposa pendurada na olivei-
ra para a proteção do galinhei-
ro, dirigiu os ouvidos ao cha-
mado dc um pássaro, e abaixou
até o nariz scu velho boné de
gamo côr catanha, cheirou uma
planta, um perfume animal, e
fala acerca do tempo provável
com a velha Uraule. Entramos;
o trabalho espera e as quatro
paredes abençoadas do celeiro;"Eu sou um contemplativo, um
sedentário, um estático, um so-
litário. Acontecc-me ficar dois
meses sem ir n cidade (a cida-
tic está a 500 metros e se faz
a volta completa em vinte mi-
nutos). "Às vezes, no verão, eu
paro num terraço de café para
observar as pessoas". (E eis
que passa, aquela que dará seus
traços à moça inquieta, aquele
que será o tabelião ou o vaga-
bundo do seu próximo roman-
ce. Giono inspira-se mesmo nas
fotografias de antigos álbuns
que o antiquário põe de lado
para êle).
"GOSTO DE ESTAR ENCER-
RADO — GOSTO DA PRISÃO""Eu não me sinto bem a não
ser onde eu me enraízo" disse
ainda, afagando com o olhar seu
escritório quase nu, seus livros
bem arrumados, suas caixas de
desenhos e os arabescos do ta-
pete onde êle tem que ler os
signos misteriosos das saus cria-
turas. "Eu gosto de ficar encer-
rado. Gosto da prisão, do con-
vento; e eu gostava de ficar
atrás do postigo do banco onde
eu era empregado. Possuo uma
dezena de amigos para ver um
ou outro, uma vez por semana,
isso me é o bastante. Outrora,
eu caminhava muito, partia com
um saco nas costas pelas estra-
das. Mas agora! Um tanto con-
tcmplativo, eu lhes digo!" (Êleri maliciosamente, para que nin-
guém acredite que êle leva tu-

do a sério).
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Uma das mair recentes fotografias de Jean Giono
(Foto Europress)

"Cheguei ao ponto que eu que
gosto tanto das flores, que não
me ocupo nunca com o jardim.
Eu nem mesmo sei pregar um
prego, e, quando se solta uma
solda, se eu estiver só, telefono
para o eletricista".
"ROMPI COM A SOCIEDADE"

Grieux les Bains, onde êle vai
em todos os verões, cuidar dos
reumatismos, é sua grande via-
gem anual. Grieux está a doze
quilômetros de Manesque. Em
seus admiráveis romances, Gio-
no desenrola seu universo inte
rior; não Jtá-lo. senão
vo, de uma silhueta amareleci
da numa velha moldura, de um
som de voz, de um sonho. Êle
lé o jornal, é verdade, porémscm se interessar, verdadeira-
mente, pelo movimento do mun-
do: "Eu rompi, definitivamen-

tc, com a sociedade moderna,

porquanto agora, sobretudo,
existem em cima da terra mui-
to mais loucos do que homens,
como eu me divirto em dizer.
Eu me dessolidarizei, sem amar-
gura alguma, aliás".

Uma entrevista de P., Neuville
deu, pousa o pratinho, poucoimporta onde.

JANTAR ÀS 7 HORAS

Ela trouxe, da parte dc uma
admiradora, um montão de era-
vos e de tulipas, côr de rosa
escura. Giono admira os mati-
zes surdos, corre para procurar
um vaso de louça branca. A
secretária entra trazendo uma
pilha de livros para fazer dedi-
catórias. Para o sapateiro da
esquina, para o hoteleiro de
Grieux, para um companheiro
da montanha, Giono desempe-
nha-se de um encargo.

Êle voltou ao trabalho. Des-
de às sete horas, prepara-se pa-
ra jantar. A discoteca é vasta,
aí éle tira alguma coisa, com
mão segura. Êsse pequenino
Mozart, delicioso, ao crepúsculo?
Ou essa tão pura sonata de Scar-
latti? Talvez ainda Cimarosa,
em homenagem ao seu amigo,
ao seu deus de sempre, Sten-
dhal?

8 HORAS E MEIA: NA CAMA!

Giono engoliu, muito depres-
sa, sua sopa e alguns laticínios,
encheu uma derradeira cachim-
bada. ¦

Oito horas e meia, é hora de
ir para o leito (no verão, êle
vadiará, talvez,, até às nove ho-
ras). Consulta durante vinte
minutos ou meia-hora' — sem-
pre um livro de que gosta e co-
nhece de cór: um pequeno tre-
cho de Don Quixote, ou de Go-
gol, ou de Maquiavcl. Isso.lhe
estimula as idéias, o que ama-
durecerá durante a noite paraa concretização do dia seguin-
te.

Depois? Está bem evidente,
ele adormece "com um sono de
chumbo". Dez horas de traba-
lho, no mínimo, no.ve horas de
sono. Desempenhar a função de
que se gosta e amar a vida nas
suas menores coisas. E que pra-zer em pensar que sé haverá
de morrer! isso só poderia dar
a qualquer coisa essa beleza'
aguda.. :"Vocês se admiram, depois
disso", concluiu Giono na noite

»??»???????<

en
ch

Mas sao cinco horas e Sylvia da sua jornada, e quase de sua¦ tia, tiazcndo o pratinho de vida", que eu seja, depois dea. Oi osto de Giono ilumina- trinta ou quarenta anos, felizse, subitamente. Esboça um pe
queno gesto. Sylvia compreen

totalmente, constantemente, mi-nuto após minuto".

O público mundial só conhece
-ia scu uwvcisu une- -w "J /• •»

ilÍi^Íii-í#? chefes de Estado em cem
íí$j y :7 ! Charles Dpuriiíéi* 0Ü

À NOVA DRUMMOND
nepol» de Glorlnht Urutu-

mond, Mina» neral» esti ames-
Ctdt de no» snvlar um» outra
nirnlna Drummond, Içiulmrnl»
linda, como sua representante.
Trata-ie de Ann. Delry Drum-
mond, ••Ml»» Visconde de Rlo
Branco", que no dizer d. ml-
nelrada, Ji é "Min Min.» Ge-
r.l»", «hor» eoncouri".

DESCUIDO OU INADVER-

A casa de Paschoal Carlos
Magno cm Santa Teresa é
uma casa scm chaves. O
movimento é imenso, dia e
noite. Ontem, Paschoal no-
tou quc desaparecera da sua
sala um isqueiro adquirido
em Munich, com enfeites
dourados e um pequeno re-
lógio numa das faces, peça
que leva o scu nome e o de
certa amiga sua, que reccn-
temente se encarregou de
providenciar alguns reparos
na engrenagem do isqueiro.

Paschoal acredita que al-
gum colecionador maníaco,
por inadvertência ou des-
cuido,' haja retirado o bonito
achado de uma das suas ga-
vetas. Como o isqueiro é de
estimação e possui dois no-
mes gravados, aqui fica este
apelo ao visitante distraído,
solicitando que devolva o
objeto, urgentemente.

SANTO DE BARRO
Na procissão de São Jorge, a

todos chamou . atenção a pre-
sença do sr. Ademar de Barros,
que. i frente, ia saudando k
esquerda e A direita, cem a cara
mais compungida diste mundo e
como se o povo, reunido nas
ruas para gloriflear São Jorge,
o estivesse saudando.

Comentário de um transeunte:
— Será que o homem está ia- 

'

rendo penitência ou ji' é santo
também?
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Depois da briga pelo canal
de Suez, a Embaixada bra-
sileira no Egito está conce--
dendo 400 visas mensais a
imigrantes contra os 40 que
normalmente distribuía. A
moça da fotografia chama-
se Soave Fantini. Filha de
italianos, era secretária da
Força dc Emergência das
Nações Unidas no Cairo, on-
de nasceu. Nasser apareceu
esbravejando nacionalismo e
leis cerceando atividades de
estrangeiros no pais. O paide Soave, médico, perdeu a
clientela. As coisas ficaram
pretas e toda a família rc-
solveu debandar. Embara-
fustaram pelos tombadilhos
de um navio e vieram parar
na Guanabara. Resultado: o
Rio de Janeiro ganhou uma
moça que também atende

TRADUTORES...
Ninguém sabe bem porque,"Glant", íilUmo filme de Ja-

mes Dean, adaptaçio da famosa
novela de Edna Ferbcr, «eri
exibido no Brasil lob n titulo
de "Assim Caminha a Hum.nl-
dade"...

jf/ 
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Poe, grandes que sejam os à exceção de seus compatrio-
ffc? os Prosidentes — acon- tas. O mesmo.óédrré com-Perez-lhes, muitas vezes, serem, Jimenez (Venezuela),* Ahmedtao apenas, mais conhecidos de Soekarno (Indonésia),-Magsav-oi*fl O mais humilde dos seus say (Manila), Luiz Somoza de

m
que"súditos" Bayle (Nicarágua) ou Iskander
..ti >. 0.Presidente René Cot-y' Mirza (Paquistão).
, bethErtSWaarfgheaner"'l ° "CAS°" KHROUCHTCHÊV
Franco ou a ratha Julilna da &£& ?&5S~ ° S!&»§

e
cional". Quem, BulganineHolanda - para, somente, citar K&chev - ' 

isto é-B'*esses Brandos pxpmnln<=  <_Sn ^nrounicnev — isto e, ü

O jornalista Raymond Cartier, que.Inda se encontra rio Brasil, prepa-
ra-»e para ir a Brasília, t de notar
que Cartier vem visitando os pontos
mais interessantes do Brasil, num
programa estabelecido pclo Paris
Match paia verificar sc o nosso pals
oferece matéria suficientemente hoa
paia i-eportaficns a serem publicadasnaquela revista. Cartier, antes de
visitar o Brasil, passou três meses
na França trancado cm scu aparta-
mento, lendo extensa brasiliana.

Durante lodo 6ste tempo, r. claro,
está «endo regiamente pago pelo
Match.

*
"Gata Em Teto de Zinco Quenle",

atual cartaz do Ginástico, tem dois
terceiros atos c_scritos por Tennessre
Williams. O primeiro, quando o au-
tor terminava a peça, e o outro, exi-
fido por Eüa Kazan, que dirigiu o

espetáculo na J3roadway. e que não
concordava c-oin ° terceiro ato ori-
ginal. Tenncssee pressionado por
Kazan e Talullah Bankliead, não te-
ve outro recur_so senão escrever novo
terceiro ato. Em São Paulo e no
Rio, Vanneau optou pelo final exigi-
do por seu colega Kazan.

*
Hoje, nn cinema do Museu, ser*

apresentada a obra de .lolin Huston"Mouün Rouge", cineblografia de
Toulouse Lautrec, com José Ferrei*.
A sessão começará impreterlvelmen-
te is 18 horas e a entrada é feita
com a apresentação da carteira de
«ócio do Museu,

terárias. Graham Greene é o pri-
meíro da lista.

*
Um grupo de estudantes da Fa-

culdade de Direito. Universidade do
Distrito Federal, resolveu montar
uma revista musical, nos moldes das
empresadas por Zilco Ribeiro, Wal-
tir Pinto e Carlos Machado, O Cen-
tro Acadêmico Luiz Carpcnter re-
solveu tomar a coisa a peito e os
rapazes já estáo com data marcada

esses grandes exemplos — são
(em princípio) conhecidos de
todo o mundo, se ninguém igno-
ra mais nada do príncipe Rai-
nier de Mônaco e se sabem —
mas o saberão sempre? — queo snr. René Coty é co-príncipe
de Anderra, bem poucas pes-soas, exceto na Espanha, seriam

o "K" é o chefe do Estado so-
viético?

Khrouchtchev:' f aquele i
de quem se íala mais.

Boulganine: êle é mais
sério.

Não! O chefe do Estado sovié- (tico não é bem Boulganine, nem

,; BARATA E 0 CENTENÁRIO DE VERÍSSIMO
" 

O sr. Libero Luxardo, chefe do gabinete do governador do Es-
tado do Pará, escreve uma carta .o Correio da ManhS, dando conta
dos esforços do governo do sr. Magalhfies Barata para celebrar
condignamente o centenário de nascimento de José Veríssimo, cn-
tre os quais se inclui a louvável Instituição de um prêmio de
vinte mil cruzeiros ao autor do melhor estudo biográfico sóbre
o ilustre paraense. í um prazer registrar e elogiar tais medidas.

t necessário, contudo, que o sr. Luxardo passe mais adiante
as insinuações malcriadas que distribuiu pela sua carta, pois quandoesta coluna noticiou que o general Inácio José Veríssimo, iilho
do grande escritor, náo Iria . Belém participar das solenldades,
por haver o governador cortado o»- créditos abertos para tal fim,
nada mais íiz senão basear-se em noticiário que andou circulando
por jornais do Rlo e SSo Paulo, sem qualquer contestação em
tempo oportuno. O estrilo. do ar. Luxardo, portanto, veio com en-
derêço errado.

Registre-se ainda que a referida carta contém sérias acusaçfic.»
a governantes que nSo teriam zelado pelos livros de Veríssimo, a
maioria do» quais desapareceu da Biblioteca e Arquivo Público,
onde se encontravam por doaçSo da íamllia ou aquisiçSo oficial.

pclo nome de Suzy, fala ita-
iiano, francês,, inglês, áraba
c hindu. Sâo os do Egito
que vêm, c dc sorriso aberto.

FALTOU ALGUÉM
Observadores chegados de

Brasília garantiram aos Jo-
tas quc só faltou à solenida-
de da primeira missa cm
Brasília o pincel conservador
do sr. Oswaldo Teixeira, a
fim de quo a cerimônia pas-sasse à posteridade, com
JK cntrc índios e araras,
muito bem pôsto cm sua
pôsc dc descobridor do Bra-
sil Central...

THEWRONGMAN...
Sábado passado, um au-

tomóvel com chapa do in-
terior, subiu a calçada do
Ministério da Educação. Seu
motorista procurava' esta-
cionar para assistir à sessão
do Congresso dos Municí-
pios. Manobrou, porém, com
tal infelicidade, que massa-
crou o pequeno jardim exis-
tente, no pátio. O adminis-
trador do edifício, sr. Gas-
tão de Moura, reclamou
contra a barbeiragem e pe-
diu ao motorista que se
identificasse. Tratava-se do
prefeito de Jardinopolis...

AMOR E PIANO
O pianista Jacques Klein

está de casamento marcado,
na Europa, com a jovem Ce-
sarina Rizzo, atualmente na
Argentina. Como a noiva de
Jacques também é pianista,cabe o velho dito para êste
registro social: "Piano, pia-no, sc va lontano..."

* i

tro co-príncipe, o bispo espa-
nhol de Seo cPUrgel. Quantoaos dois capitães-regentes de

,._  „„,„ „„„ Saint Marin, são, desde muito
para"a estreia. Trata-se da' revista l?mP?.\ vitimas da conspiração
do estudante Wilson dos Santos Ro- d" Silencio.
cha, "Luzl Câmcra! Açãol" e a es-
tréia será no dia 11 de maio, na
Maison de France, às 21 horas. In-
gi-cssos a venda, na bilheteria da
Maison.

*

capazes de citar o nome de ou- KhroUchtchev, porém, o maré-

UM FINANCISTA
AMERICANO

Essa ignorância é perdoável,
cia mesma forma quc, no rigor,
é permitido duvidar se o snr.
W. B. S. Tubman — no ano

chal Vorochilov, apenas menos
obscuro (como homem político)
que não o era antes dele, Nico-
las Mikhailovitch §hwernik,quando Stalin, primeiro secre-
tário do partido comunista da
U.R.S.S. (como Khroucht-"
chev), se encontrava no apo-
geu do seu poderio.

O caso Khrouchtchev não é
isolad.0. Assim é que o maré-
chal Tito não é senão,o primei-

O repórter Luciano Carneiro vai àEuropa entrevistar personalidades li-
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O filme "O Amante de Lady Cha-
tterley", baseado na novela de D.
H. Lawrénce, não ia ser lançado nos
cinemas do Rio, pelo menos nesta
temporada. Os exibidores forçaram
o lançamento da película devido ao
sucesso que o livro está fazendo
na Feira da praça floriano. O ro-
mance tem tido boa vendagem na
referida Feira, menos pelo possível
mérito literário de Lawrénce do que
pcla provocante capa que o editor
colocou na brochura.

Os .Tograis dc S.ío Paulo celebra-
rão dia 16 dc maio o segundo ani-
versário de existência, rara come-
morar a data, apresentarão Um rc-
citai no mesmo teatro (o de Arena)
onde começaram suas atividades.
Do programa constarão os melhores
números do seu repertório.

Ainda noticia teatral de São Pau-
lo: o Studio Teatral não apresenta-
rá mais a peça de Nelson Rodrigues"Viúva, Porém Honesta". A apre-
sentação foi transferida por moti-
vos administrativos.

Mais uni semanário será lançado
dla 12. Chama-se "Sâo Paulo-Jor-
nal" e, inicialmente, terá circulação
restrita As bandas do planalto.

passado, hóspede da Europa — ro ministro da República fede-_. _,,,, ri..-,,,..:,.. ...:  .... rativa popular iuguslava; que o
Chanceler Adenauer é, tão ape-
nas, o chanceler da República
Federal Alemã; que o snr.
Nehru, é, somente, o primeiro
Ministro da índia, cujo presi-
dente é o dr. Rajendra Prasad

c um financista americano ou
o Presidente da surpreendente
República Negra da Libéria.
Mas, não é inconcebível verifi-
car que os nomes de Theodor.
Heuss (Alemanha Ocidental),
Grcnchi (Itália), Craveiro Lo
pes (Portugal), Sikory (Tchc- e que, na Polônia, o snr. Go-
coslováquia), Hans Strculi mulka é, somente, o Khrout-
(Confederação helvética) são chtchev de um Estado, do qualdesconhecidos de quase todos, o Vorochilov se chama snr. Za-

wadski e o Boulganine snr. Cy-
rankiewicz.

DA DEUSA DA LUA AO
PRESIDENTE BENZVI

S.M'.I. Hiro Hito, imperador
do Japão e descendente da deu-
sa da Lua, partilha com S.M.l.
Haile Sélassié I, imperador da
Etiópia e "descendente" do Leão
de Judá e da rainha de Sabá,
o privilégio, antigo, da celebri-
dade; Nasser, sucesser do gene-
ral Naguib, éle próprio suces-
sor do rei Faruque, fez com
que se falasse, suficientemente,
dele para que se esteja longe
de esquecê-lo; S.M. Moham-
med V, imperador de Marrocos,
está, igualmente, em muito bom
lugar, ,na memória dós nossos
contemporâneos, alguns dos
quais, entretanto, já se esque-
ceram da realeza — bem efê-
mera — do iníortunado Ben

Arafa. Na Tunísia, porém,Eourguiba faz sombra a Sidi
Lamine I, "possuidor do reinado
de Tunis", assim como, em Is-
rael, a cabeleira leonina do snr.
Ben Gurion dissimula, no ex-
tremo, o Presidente Yitzahak
Benzvi.
ILUSTRES DESCONHECIDOS

Os chefes de Estado seriam
ilustres desconhecidos? Não
exageremos nada e verifique-
mos, simplesmente, que os pri-
meiros ministros, esses moder-
nos "intendentes dos antigos
reis", são às vezes, mais popu-lares do que eles e que um cer-
to número de soberanos — ou
de presidentes da República —

sáo, praticamente ignorados, pe-lo menos fora cie seu país.
Quem é o snr. Ba Uu (ou, dito
de outro modo, o Dr. Bau)?
Quem é o snr. Uhro Kokonnen?
E em qual República êsse pre-sidente, o siir. Pierre- Louis-
Joseph-Nemours, acaba de su-
ceder a êsse outro presidente
que — pelo menos por seu
nome — poderia ser normando;
snr. Paul Magloire?

Na verdade, quc bela c inú-
til lição de humildade paraaqueles quc, tendo atingido O
cume das honras, verificam qu*nem um único homem dentra
mil, os conhece, nem mesmo
pclo "nome".

PROMESSA AO SENHOR DO BONFIM

E justo reconhecer que muito contribuiu, para o sucesso
dos modelos de ELZA HAOUCHE, a presença das "siihue-

tas", belas c graciosas, dc MAYACHAN, ELIZABETH,
LOIS, ILKA . MARIA (na foto, na ordem)

F.l.t/.V.Tí CARDOSO rm «randf
forma, no "Clube 36". cantando mui-
to, com repertório renovado r Iam-
hém velhos números, dando nosUI-
gl» de Noel Ros». Pena que o pn-
bllco tenh. andado um tanto srrr-
dio, delx.ndo claro* ha tala.

V "P -T"

Por falar em cantora de música
popular: MAISA MATARA /.XO é o
Krande nome que nos chega dc Sio
Paulo. Além dr Intérprete, a n.òi.-*
compõe «s músicas que canta, ge-
rnlmenle s.mbas.

sfc * %

Renovando a proes» de Frinéi» —
rom um toque moderno, .o Jrttn do.
"rtrip t».»e" — urr.Á Jovr~. colo-
no», acusada de roubo dr_.plu.se
diante do» juiies. (trando Inteira-
mente nua n» sala! Dti-»e qur JA-
NINE TYSZKO — estr. o seu nomr
— fê» «ssim em »ln»l dr prottsto.
•rm que »e *«ib. eontra o qur r
contra qurm. Srmrllwmte mriorto
dr drfrsa, náo prrvlsto no* codi-
go», lrvou o prrsldrntr do Trlhun»l
dr V.rsévl» a mandar evarusr a
i-i'. » inlrrromprr > audifnri».
Rnqtt.nto . »cn»»dA. animada prlo

primeiro íxito, passou » rrnovar o
trsto rm rada srssáo, consriculnilo
adiar .utomátlcamrnte o Julgamrn-
to!

IfC )ft #jt

Scxta-írira, dia 10. VIRGÍNIA LA-
NE promete a sua nova revista, no"Foliies': MULHER DE VERDADE,
q.ie ainda tem VIRGÍNIA como au-
tora tem parceria com Meira Gui-
marães'. aoresentando, • no ele.nee.
IRACEMA VITÓRIA, TAMARIS e
Hclio Colona, entre outros.

•T *r t*

Hojr. rm Vitória, srri rleiu ¦
roroada . "Rainha dos Ex-Com-
b.trntrs do Espírito Santo",
rm comprtiç.o promovida peta A»-
soetitio dos Ex-Comb»tentrs do Es-
tado. A vrnerdor» (que amanhi dr-
vrri vir p.r» o Rlo) srr» » r.ndi-
data drss. Associação .o titulo de"Mlss Br.sil de 51".

Entr, as principais randidaL». et-
tio U srt-H ISA8EI. BARRETO,
MARILENE FERRARI. NU.MA ITA-
UA GONÇALVES, NKUKEU M\-
RIA GVTIERREZ. ROSEM ARY CA-
VM.CANTI, MARLENE S. FIR-
TADO.

*
Recentemente, o Rei Baudoin da

Bélgica foi alvo de um bombardeio
de laranjas quando passava na rua
de uma pequena cidade de provln-cia. tle estava ali numa visita de
surpresa para assistir • uma festa
carnavalesca, que se realizava em
Binciie, perto de Charlerol, onde os
mineiros da região, usando fantasia»
de palhaços, atiravam laranjas nos
espectadores.

Geralmente, existem biombos que
protegem o Corpo Diplomático e as
autoridades deste jovial bombar-
deio; para o Rei. entretanto, não fo-
ram colocados biombos. E ile acei-
tou a brincadeira jocosamente, rin-
do, enquanto enxugava os respingos
d. roupa.
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PALAVRAS CRUZADAS
Problema N.° 491

JOFECO — (Passa Quatro, MG)

s— rrie— K
1K
—-^IO ll

15 ~^|

tais: Pilar. Pedalar. Civil.
Camacho. Mario. Vertical*.'
Lidimar. Malícia, Pecam. La-
var. Ralho.

O PROBLEMA DE HOJE
de C. W. Sheppard

(Good Compnnions, 1919)

Vanja Orico, antes dc estrear no Music-Hall "Alliambra-Mauricc Chevalier" com ex-
traOrdiriáríõ sUCcSSO. CUillpriu Unia píüiiícssB bõ senhor dõ Bôüfíiü, subindo dc jõclhõs

e descalça a gTande escadaria da Basilica de Montmartre. (Europress-Aglp)

O «PROFESSOR"

RÊCORD <**•«*'««
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Horizontais: 2. Forma antiga
de mim. 4. Idade. 6. Planta
medicinal da família das Dios-
coreáceas. 8. Papa-mel. 10.
Bo;ir." "M. Ama-ibú.

Verticais: 1, Alcalóide ex-
traíao aa ipecacuanha. 3. Irri-
taram. 5. Namorada. 7. Re-
zar. 9. Nome de homem. 11.
Abreviatura de apartamento.

DICIONÁRIOS — Nesta se-
Cão são adotados os seguin-
tes léxicos: Pequeno Dicionário
Brasileiro da Língua Portugué-
sa (G. Barroso —_ H. Lima),
Monossiiábicos de casanovas e
Japyassu c Vocabulário Antro-
ponímico de Lidaci.

COLABORAÇÕES — Aceita-
mos colaborações de fácil solu-
ção rigorosamente baseadas nos
léxicos adotados nesta seção. Os
desenhos devem ser feitos em
papel sem pauta e a tinta nan-
quim.

CORRESPONDÊNCIA — Tò-
da correspondência para esta se-
ção deve ser enviada a: DINAL-
DO ALECRIM — Redação do
Correio da Manhã — Av. Gomes
Freire, 471 — 3.° andar — Rio.

%* 5í 5k5

SOLUÇÕES DO NÚMERO
ANTERIOR

frobl-ana a.° 490 — Horüort-
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i"11 n rnlai lAlél-J Hn
Brancas: 6 peças. Fretas:

8 peças. As brancas jogam •
dão mate em dois lances.

A resposta, amanhã.
r- * *

A SOLUÇÃO DE ONTEM
1. T8D (ameaçando 2.

D7R) — Quatro interferên*
cias sóbre a quinta fileira.

* * *
CORRESPONDÊNCIA

A. PEREIRA — Agradece-
mos a observação. Por um
lapso nosso publicamos erra-
do as referidas soluções, po-
rem. tal não deverá se repa-
tir. Gratos.
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 de Mnlo de 1957 2.° Caderno

Correio da Manhã
Redaçlo, Administrado • Oflclmi

Avenida tiomes Freire, 4TI
Telefone: 52-2020

ii.ili-.io (Publicidade e Assinaturas)i
Agência Centrali Av. Rio Rranco,

1RS, imi Av. Almirante tlarroso. —
Ttl. 32-6106 (rêde Interna)

Zona Sul — Nucursal Copacabana -
Av. N 8. de Copacabana, 160-A

— Telefonei 37-1112
SUCURSAL EM SAO PAULO

Ar. lllo nranco, esquina Ousmòei
Telefonesi 31-3070 - 11-6901

SUCURSAL EM MINAS
Rua Goiás, 63 — Bel» llorlzonti

Telefone: 2-0172
PREÇO DE AS8INATUttAS

Anual  CrS 300,0*
Semestral  Crf 180,00

EXTERIOR
Anual  Cr» 500.00

Ntl.Mi.ltO AVULSO
Domingos  » ri 2,00
Do dia  Crf 1,30

SAO PAULO
Dias úteis  r.rf z.su
Domlngoi  CrS 1,04

BELO HORIZONTE
Domingos e dlai úteis  i rS {,00

Cobradores autorizados: Francisco
Vieira de Souza, João Nunes, José
Coelho da Silva, José Salvador Glgan-
te, Manoel Morley, Mário Slmftri
Goiçalvei, Pedro José ds Souza •
Sebastião Lincoln

REDUÇÃO DO IMPÔtfO
PREDIAL

O prefeito de Pinto Alegre, sr.
Leonel Brizola, Informou que o lm-!
pAsto predial sofrerá uma conslde-!
rável redução. Rcferlu-se o prefeito!
A questão do imposto dc "indústrias;
• profissões" quc está a critério da
Justiça, bem como ao critério a ierl
adotado .para a tributação do Impôs-
to predial, que no scu entender so-,
frerá uma redução de 40 a 7894, vi-
•ando com isto beneficiar, esccncl-'
almcnte a casa própria, cujo proprle-
tário tanto mais beneficiado será
quanto menor fôr o seu poder aqui
altivo, Asp.

CLUBE DOS CAIÇARAS
Vendo titulo. Dr. ALMEIDA —

32-4628 das 0 às 12 horas.
4024

JOCKEY CLUBE
Compro um titulo dc sócio pago

170.000,00. Tratar pelo tel: 29-8975.
17085

"VIDA COMERCIAL"
. INFORMA

IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES

Federais —. Inicia-se neste més,
a apresentação da declaração de
empregados — Lel dos Dois Tér-
ços.

Municipais — Durante o míís,
cobrança do Imposto de Indústria
e Profissões relativo á 1* cota do
exercício de 1957. inclusive para
oi eitabeleclmentoi que não eitflo
lujeltoi ao impóito de Vendas
Mercantis. As guln poderão ler
rctiradai pelot Interessados na
¦ede do Departamento de Trlbu-
tos Diversos, na rua Santa Luzia,.
11, 1» andar, sala 17, das 12 às 16'
horas, nos dias úteis, e dai 0 As 11
horai. aos lábadoi.

O Impóito de Vendas e Con-
signaçSes (Vendas i Vlsta) refe-
rente ao més de abril, deverá ser
pago até o dia 11 para as inseri-
çBes impares, e até 12 de maio,
pnra as de ordem par.

Até 31 de maio, pagamento do
Imposto dc licença para o exer-
ciclo do comércio nas felrai-li-
vres, relativo ao 2° trimestre.

O pagamento da taxa d'água
(hldrômetro) referente ao 4» Dis-
trito de Águas pode ser feito até
o dia 15 de maio.

Encerra-se no dia 17 de maio, o
prazo para o pagamento do im-
posto predial e territorial, refe-
rente ao lote 2.

PRÓXIMOS FERIADOS

Bancários — Quinta-feira, 30 de
maio, dia santlftcado (Ascençào
do Senhor).

DIVERSAS
Na sede de Sindicato dos Lo-

Jistas, na iua da Quitanda, 3, 10°
andar, estão sendo distribuídos
cartazes e selos alusivos ao Dia
das Mães de 1957 (12 de maio),
confeccionados pelo Grupo dos
Colaboradores do Turismo.

LEMBRETE DO DIA
E" obrigatório o registro no

livro de Vendas íi Vlsta do total
da nota fiscal, inclusive a parte
relativa aos 4 %, tenha ou não
cobrado ao comprador. ' '

NOTÍCIAS NACIONAIS
Intercâmbio brasileiro-argentino

O Intercâmbio brasilciro-argcn-
tino, no primeiro trimestre do cor-
rente ano, cm comparação com
igual periodo do ano passado,
apresentou embarques de maior
volume. Mantendo a mesma ten-
ciência dos últimos anos, no en-
tanto, foi evidente a contração no
número de mercadorias da lista
de embarques brasileiros, contra-
riamente à crescente diversifica-
ção na lista argentina.

Durante os três primeiros meses
dc 1957, a Argentina recebeu 18
mercadorias brasileiras diferentes,
contra 22 cm igual lapso de 1956,
ao passo que o Brasil recebeu 64
artigos diierentcs, contra 35 no
primeiro trimestre do ano passa-
do. Deixaram dc figurar 12 pro-
dutos brasileiros que estiveram
presentes na lista dêsse periodo de
1956, tendo constatado 8, que esti-
veram ausentes em dita lista. No
que diz respeito às mercadorias
argentinas, a situação foi inversa.
Deixaram de figurar, apenas, 6
artigos, quc constaram da relação
do primeiro trimestre dc 1956,
tendo figurado 35 quc nela não
estiveram presentes. Diversifica-
sc, portanto, a lista argentina de

Íirodutos, 
enquanto se contrai a

ista de artigos brasileiros. .
De úin modo geral, os-princi-

pais produtos do comércio entre
o Brasil c a Argentina contaram
com maiores embarques. Do lado
brasileiro, o cacau, o café, a ma-
deira dc pinho e a erva mate.
Do lado argentino, o trigo, a
avela, o alplstc, a cevada, o ex-
trato dc quebracho, lãs, etc. No
caso particular das frutas, regis-
traram aumentos apreciáveis a
banana c o abacaxi brasileiros e
a maçã argentina. Quanto as de-
mais, algumas sofreram quedas
acentuadas, enquanto outras se
mantiveram estacionárias.

Entre os artigos dc incidência
nova, cm 1957, merece destaque o
abacaxi semi-industrlallzado de
origem brasileira, cuja supressão
de direitos alfandegários — em
contrapnrtlda às facilidades com
quc conta o pêssego conservado
em água para sua Introdução no
Brasil — era medida largamente
esperada. Cabe assinalar, Igual-
mente, a aparição de canos de
aço, material isolante e partes de
elevadores, estas últimas de incl-
dência tradicional.

Do lado argentino, foram nume-
rosos os produtos quc não tive-
rnm antecedentes no primeiro tri-
mestre de 1950. Ao lado do azeite
dc oliveira, da batata doce. da

bentonitn, do extrato de tomate,
do hidróxido de alumínio, do grão
de bico, etc. merecem destaque
os seguintes manufaturados; car-
retilhas para pesca, compressores,
para refrigeração, cstõpa em bo-
binas, fios e tecidos de amianto,
folha de Flondres, grampeadores
para escritório e material elétrico.

Êsse aspecto geral do intercâm-
bio brasileiro-argentino, franca-
mente desfavorável ao nosso pais,
foi-se configurando ao influxo das
normas de comercio exterior de
ambos os paises, mal corrigidos
os seus defeitos pelos acordos co-
merclais assinados nos últimos
anos. Isto porque o regime das
importações brasileiras, muito
mais liberal, abriu ampla opor-
tunidade à introdução de artigos
argentinos, favorecidos por ágios
sempre baixos nas licitações de
cambiais, ao passo que o sistema
de licença prévia, na Argentina,
selecionando e restringindo, com
critério oficial, as importações do
pais, ia eliminando, paulatina-
mente, numerosos produtos brasi-
leiros, como tecidos de algodão,
caixas desarmadas para frutas,
contraplacados de madeira, cabos
de vassouras, manufaturadas de
borracha, máquinas diversas, etc.

Nestas condições, é comprecnsi-
vel que os negociadores' dc um
novo abordo, atualmente reunidos
no Rio de Janeiro, tropecem com
sérias dificuldades. Os defeitos do
intercâmbio vêm se cristalizando
há muito tempo, contando com
um ponderável fator de inércia,
que deve ser superado numa ação
renovadora de maior amplitude.
Suas desvantagens unilaterais pa-
ra o Brasil requerem esforço es-
pecial dos nossos negociadores,
envolvendo um trabalho de raízes
mais profundas, que penetrem nas
peculiaridades dos sistemas de co-
mércio exterior, vigentes- em am-
bos Os países. Em fevereiro dêsteano, a modificação do regime de
ágios no Brasil criou condições
novas menos favoráveis para a
Importação de muitos produtos
argentinos. A medida, de ordem
geral, prejudica menos que o 11-
ceiiclamento prévio, que atinge es-
pecificamente determinados pro-dutos. como exemplificam o caso
dos tecidos de algodão e o das
caixas desarmadas. Mas origina
dificuldades, cujo exame cuidado-
so deve scr efetuado, com as quesurgem do lado argentino, parasoluções dc conjunto que permi-tam o aproveitamento completo
das possibilidades do intercâmbio.

Produção brasileira de berilo
O berilo é produzido pelos Es-

tados dc Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Ceará e
Bahia. Em 1955 esses Estados con-
trlbuiram com 1.772.983 quilos
dêsse produto, representando o
valor dc CrS 13.479.800,00. Em ..
1934 o volume atingiu 1.434 tone-
ladas, no valor dc CrJ 
11.604.000,00.

De acordo com o Serviço dc Es-
tatlstica da Produção, do Minis-

tério da Agricultura, existem na-
auêleá 

Estados 23 municípios pro-utores de berilo; os maiores,
dentre êlcs, são os de Governador
Valadares, Itlnga, Salinas e Santa
Maria do Suaçul. em Minas Ge-
rais; Plcuj.na Paraiba; Parclhas e
Carnaúba dos Dantas, no Rio
Grande do Norte. Em anos ante-
rlores, Pernambuco cooperou com
pequenas quantidades.

Preços mínimos para o cacau
A Associação Comercial de Sal-

vador reuniu-se para tomar co-
nhecimento dos embaraços criados
pela SUMOC à aprovação do es-
qucnin Tosta Filho, que tem por
finalidade o estabelecimento de
preços mínimos para o cacau. A
Associação deliberou permanecer
reunidos até que o assunto tenha
solução, e obtive quc a Federação
do Comércio, a Federação das ln-
dústrias e demais órgãos das cia;-
•es conservadoras do Estado se
unam a ela, num movimento cm
defesa da lavoura cacaueira.

Resolveu, ainda, hipotecar soli-

dariedade às entidades de defesa
da lavoura dos cacauicultores dis-
pondo-se a ir até o fechamento
do comercio, sc assim deliberarem
as suas congêneres de Ilhéus e
Itàbuha. como última medida para
defender os Interesses da Bahia
nes.=c setor.

Expediu ¦ a Associação Comer-
cia) dc Salvador cabpgramas às
suas congêneres do Sul, a altas
autoridades e n bancada baiana
na Câmara dos Deputados, comu-
nicando as decisões tomadas e
pleiteando o scu apoio à política
dc defesa do cacau.

MERCADO DO CAFÉ
I — Movimento nos portos

No dia 24 de abril, foram nego-
«ladas com o exterior S6.!>;8 sa-
cas de café, sendo 12.696 em San-
tos, 12.573 no Rio. 1.291 em Vi-
tória, 10.368 em Paranaguá.

Na mesma data, foram dcipa-
chadas para exportação 55.435 sa-
cas, sendo 38.439 cm Santos
8.979 no Rio, 1.786 em Vitória, ..
S.Pi" em Paranaguá. 250 fm Rc-
clfe.

Ainda no mesmo dia, os embar-

ques para o exterior atingiram ..
43.334 sacas, sendo 19.379 em San-
tos. 18.542 no Rio, 1.838 em Vi-
tória, 3.575 em Paranaguá.

Até a data em referência, fo-
rim irabartadas 3.178.920 sacas,
sendo 12.953.343 parp o exterior
e, vendidas naquele mês 919.393
sacas, restando um saldo a em-
bárcar de 1.189.949.

CANCELADAS — 0-10*3 sacas
em Santos.

VIDA COMERCIAL
BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio
N. 711, DE 7-5-11157 MAIOi 4* — 1937: li*

ESPtCIE DE DIVISAS | Categ

US» POLÔNIA - PRONTO.

CS» BOLÍVIA - PRONTO.

US» (U.S.A.) - A IM DIASI

1»
*
1*
4»
M

1»

V
4»
t*

1»»
1*
4»
I*

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas f Licitadas I Sobrai

I
20.000
24.000
92.000

9.000
3.000

40.000
80.000

6.000
2.000
2.000

375.000
401.000
428.000
35.000
15.000

5.0001
34.000

9.000!
3.000

Afio

Min.

Aglo

Max.
|TOTAL EM Cr»

I

15.000;

«2.000

40.000
50.000

6.000
2.000
2.000

575.000
401.000
428.000
35.000
15.000

I

29.001 39.001
47.00] 47.00r

107,00 107,00
231,00 231,00

_
41,70 > 43,20
62,50 63,30
86,50 88,20

132,00 135,80
330,20 331,50

145.000.00
1.128.000,00

963.000,00
693.000.00

24.469.800,00
25.264.000,00
37.474.600.00
4.698.500,00
4.971.200.00

TOTAL GERAL EM CRUZEIROS — _».807 .100,80

. N. B. — No movimento de PVC
196.000 havendo uma sobra de

No movimento de PVc n. 787,
e o total geral em cruzelroí, de Cr»

.?;l& forai? UclUl>°i n» 1* categorlaide coroas dinamarquesas (Dan. Kn.).315.000, e nio como rol publicado.
?. *?}? .£1 "mtl'°* <•» 1* cate-la de US» ACL, t de Cr» 24.971.300,00,18.933.800,00, ao invés do que foi pulbllcado.

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS ESPERADOS

Longo curso — pasiagelroí:
8/5 — Paraguay Star.
9/5 — Argentina, Andes.
10/5 — Del Mar, Yapeyu, Alhena.
U/5 — Rio de la Plata.
12/5 — Conte Grande, Tjitjalcncka,

Alloth, Cap Finisterrc.
14/5 — Laennec.
15/5 — Santa Elena.

Longo curso — Cargueiros:
8/5 — La Laguna, Del Viento, Loide

Honduras. ¦-'¦¦'
9/5 — Loulsiania, Alphacca.
10/5 — Zeeland, Piast, Del Valle.
11/5 — El Gaúcho.
12/5 ,- Cezach. Mlcklriat,. Aprin-

gedyk, Ilheos. >'

Navioi frigoríficos:

7/5 — Rio Lujan.

Navios carvoelros:

14/5 — Venetls.
20/5 — National Leder.
21/5 — Siderúrgica • VII.

/'
Navios c/ trigo 1

12/5 — Sac Harbor.

Navios tanques:

8/5 — Loide Honduras. '-¦•
9/5 — Atlantic Deelin.

i Entradas do dia 6-5-9J7i *
. ¦U oíiiíW -

Longo curso, 3; Cabotagem, 3; Peq.
cabotagem, 1. -J:iiv --¦? ¦:¦¦¦

Em aditamento — Entr. 3/5:

Longo curso, 2; Cabotagem, 2; Peq.
cabotagem, 1.- . -

NAVIOS ATRACADOS

Caís da Gamboa i

P. Mauá'— Comte. Lira, nac; P.
Mauá — Denis, ingl-.; Armazém 1 '^-
Rio Jachal, arg.; Armazém 4 — Ecua-
dor,'din.; Armazém 5 — Mormac-
ttde, amer.; Armazém 8/9 — Geor-
ges A. Lassou, amer.: Armazém 10
— Grande Hermlne, ingl.; Armazém
12 — José Marcelino, nac; Armazém
12 — Bahia, nac; .Armazém .13 —
Itatinga, nac; Armazém 14 — Rio
Guaporé, nac; Armazejn 15 —, Mi-
dosi, nac: Armazém 16 — Gaaster-
land, hol.; Armazém 18 — Imbahá.
nac.

Cais de Sio Cristóvão:

Armazém Í4 — L. S. T. One (1),
hond.; P.. Minério — Atlantic Con-
cord, pan.; P. Carvão — Kanto Maru,
jap.; P. Carvão — Siderúrgica 9°,
nac; Armazém 30 — Caete, nac; Ar-
mazem 30 — São João, nac.

Cais do Caju: y i
P, Madeiras — Rosamar, nac: P.

Madeiras — Diaz, nác; Armazém 31
Triunfo, nac; Armazém 31 — Pau-

la, nác; Armazém 32 — Adelaide,
nac; Armazém 32 — Catarina, nac:
Armazém 32 — Arbil. nac; Armazém
33 —. Itajal, nac; Armazém 33 — Al-
ciana, nac; Armazém 33 — Gloria,
nac.

Iates de pequena cabotagem - —
Aguardando atracação:

2/5 — Itapema, Perinas, Ipiranga.
3/5 — Luclmar, Venus, Alaide.
5/5 — Otto.
B/5 — Tamoyo.

Vapores de longo curso — Carvoel-
rosi

23/4 Cap Ryoii.

Vapores de cabotagem — Carvoel-
ro,: '

Nenhum.
Vapores para carregar — Minérios:

23/4 — Cap Ryon - L. Figueiredo.

BANCO
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TAXAS DE PEDÁGIO EM
SÃO PAULO

A arrecadação da taxa de pedágio
nas rodovias Anchieta e Anhangue-
ra, (São Paulo) durante o »no pas-

jsado, acu30u sensível crescimento
, A cobrança da taxa na Via Anhsn-
guera elevou-se a cerca de 70 milhões

<de cruzeiros, o que representa um
; aumento de dez por cento sobre a
arrecadação do ano anterior. O nú-

ímero dc veiculo? que transitaram
i nessa rodovia durante o ano foi de
Idois milhões c 250 mil, em números
I redondos.
! Na Via Anchieta', a cobrança da
taxa de pedágio rendeu cerca de 43
milhões de cruzeiros, ou sejam mais
4 por cento em relação ao total de

,1955. No mesmo período, por ela
transitaram mais um milhio -e 400
mil veículos.

Na via Raposo Tavares ê que se
registrou ligeira queda na a.-recada-
çâo. bem como no movimento de au-
tomõveis. A cobrança caiu de sete
milhões e 800 mil cruzeiros em 1955
para ~ milhões e 700 mil cruzeiros,
enquanto o ntfcmero de veículo» "que
por ela tramitou baixou dt S37.176

em 1.955. para 906.675.

NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS
Disponíveis de café em Nova York

NOVA YORK, 4 — Em 2 do cor-
rente, eram estes os preços do
café disponível: Brasil — 60,00 —
58,00 — 54,38 — 45,75 - 40,50 —
Colômbia — 64,73 — 64,75 — 64,75— 64,38 — Costa Rica — 63,75 —
83,00 — Cuba — sem cotação —
República Dominicana — 61,00 —
Equador — sem cotação -£ Sal-¦vador — 61.88 — 61,00 — Guate-

mala — 62,00 — 60,50 — Haiti —
61,50 — 57,00 MéJtlco — 61,00 —
60,50 - Nicarágua — 60,50 — Ve-
nezuela — 61,25 — 61,38 — Con-
go Belga — 62,00 — Moca — 63,50
Etiópia — 50,00 — Africa Ociden-
tal Pontugucsa — 41,50 — Africa
Oriental Britânica — 34,83 - Ari-
ca Francesa — Costa do Marfim— corrente 34,50 — Madagascar —
corrente 34,63 — Superior 34,25.

Economia norte-americana
NOVA YORK — A economia dos

Estados Unidos se manteve esta-
cionária semana passada. Os prog-nõsticos dos círculos otimistas não
se realizaram, poren., as afirma-
ções dos economistas pessimistasmuito menos. A situação foi de
claro equilíbrio. A economia não
começou a ascender na direção do
auge de prosperidade nem a des-
cer para o abismo da crise. As ca-
racteristlcas ds situação foram as
seguintes: 1 — A atividade comer-
ciai da semana continuou sendo
idêntica a das semanas anteriores
e exatamente igual aos 4 primeirosmeses do ano: 2 —Não se observou
indicio algum de que a economia
nacional, possa piorar. 3 — Os es-
toques dos vendedores nos ataca-
distas e rios-'Varejistas estão-re-
duzidos z zero, quase. Isto sig-
nifica que o volume de vendas
tem . forçosamente que aumentar
en; breve; i4^—'As;,despesas para
estabelecer bens, .de: produção não
foram ..tão •-:• grandes quanto se
prognosticaram ;r>,0_s' economistas,
contudo, acreditam que o que su-
cedeu c que se adiaram tais des-
pesas. 5 — Depois de realizar
uma viagem por .quase todo o
pais, durante a qual falou ' com
uns 5 mil Industriais e comerei-
antes, o diretor do Journal of
Cómmerce, informou o seguinte,"Encontrei uma ausência absoluta
de pânico ou temor ao futuro.
Tampouco não encontrei em partealguma a esperança de que a eco-
nuiiiia nacional sofresse brusco.. e
rápido progresso!'. 6 — As ven-

das de automóveis continuaram
sendo desanin.adoras. Varais pu-blicações especializadas prognos-ticaram que o número de veículos
que se venderão êste ano será de
uns 6.000.000 em vez dos 
6.500.000 que os fabricantes prog-nosticaranv. Embora assim seja,
as vendas superarão ás lo ano
passado, quando se venderam ..
5.900.000 automóveis. A produ-
ção de aço e a construção de mo-
radiar são as outras duas gran-
des indústrias dos Estados Unidos
cujos negócios estão desanimando.
Os economistas, contudo, declara-
ram que os fabricantes de aço
acredtam que embora a produçãodmnua no 2.» e 3.» trmeStre dês-
te ano, conseguirão eles' recupe-
rar essa diminuição no últin.o tri-
mestre. No que se refere' à-'õoúS-
trução de moradias, a opinião ge-
ral c que uma vez quc o givêr-
ni facilite os empréstimos5'pára
pagamento de hipotecas, coisa: que
não se espera dentro deteitfutto
tempo, a construção de moradias
voltará a tomar um ritmo rápido.
Apesar de ter diminuído sus: pro-
dução, a United States Steel-Corp.
anuncia ter vendido 1.166.500. to-
neladas de aço, isto é, a manr
quantidade que em qualquer ou-
tro trimestre de sua história. E
que seus lucros foram durante o
mesmo trin.estre de 105.478.109
dólares, equivalentes, a 2,03 dóla-
res por ação, os maiores dividen-
dos já obtidos por essas ações em
qualquer trimestre da história,
U; P.

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

Carvão na produção de eletricidade
A Comissão de Planiflcação Hi-

drelétrlca, da Argentina encarre-
cem a importância da produção de
energia, em recentes pronuncia-
mentos. Citou cálculo multo iriú-
ressante. Dado que um quiluote-
hora, na zona Industrial de Bue-
nos Aires, pode fabricar bens porvalor 100 vezes superior ao seu
custo, deixa-se , de produzir, sò-
mente nessa zona, cerca de 25.000
milhões de pesos. Isto porque o
custo do quiluote-hora é de 0,50
pesos e os requerimentos de ener-
gia, não satisfeitos, sobem a 500
milhões de quiluotes-hora.

Na Argentina, por razões de fi-
nanciamento e de localização das
zonas fabris, predominam as usi-

nas termelétricas, situação que
o .governo do pais quer transfor-
mar, não só pelo menor custo de
produção da energia hidrelétrica,
como também, para promover' a
descentralização industrial. Para a
funcionamento das usinas movidas
a calor, aventou-se maior uso do
carvão nacional, produzido atual-
mente pelas minas de Rio Turbio
à razão de 80 n.il toneladas. A pro-dução êste ano subirá o dobro, __e
assim nos anos sub-seguintes, até
atingir a 2.000.000 de ton.: anuais,
mercê das novas instalações já
em execução. Atingido, êsse pon-
to, as usinas térmicas dispensarão
o emprego ds outros con.bustiveis,
com grande economia de divisas.

São as seguintes as farmácias de
plantão, hoje, quarta-feira:

CENTRO

Normal, av. Pres. Antônio Carlos,
51-A: Camerino, rua Camerino, 44;
Confiança, rua dos Andradas, 22: Sul
América, rua Lavradlo, 5, loja.

LAPA — Metrópole, av. Mem de
Sá, 178; Loreno, lad. Frei Orlando, 5:
I.ux. rua niachuelo, 69-A; Lapa, rua
dá Lapa, 18

MORRO DO PINTO - Nova Amé-
rica, rua Nabuco de Freitas, 132.

PRAÇA DA BANDEIRA - Carva-
lho, rua Joaquim Palhares, 660,

SANTA TERESA - São Jorge, rua
Almirante Alexandrino. 98.

SANTANA — Freire, rua Santana.
124. loja.

SANTO CRISTO - Cristo Rei. rua
América, 34.

SAÚDE — N. S. da Saúde, rua Sa-
cadura Cabral, 165.

ZONA SUL

ÁGUAS FÉRREAS - Lourdes, rua
Cosme Velho. 448.

BOTAFOGO - Standard, rua Sena-
dor Vergueiro, 200-11; Ipiranga, rua
General Polidoro, 156; Orlando Ran-
gel, prala de Botafogo, 490; São Luiz.
rua Real Grandeza, 196-A; Moderna,
rua Voluntários da Pátria, 451.

CATETE — Central, rua do Cate-
te. 287.

COPACABANA - Cruzeiro, av. N.
S. de Copacabana, 1212; Copacabana,
av. N. S. de Copacabana, 55fi; N. S.
de Lourdes, av. N. S. de Copacabana,
911-A; Barbosa, rua Francisco Sá,
18-A; Moderna. Bulhões de Carvalho,
109; Atlântica, av. Princesa Isabel. 60:
Siqueira Campos, rua Siqueira Cam-
pos. 240-A; N. S. da Gloria, av. N.
S. de Copacabana, 95; São Tome, rua
Barata Ribeiro, 698-C.

FLAMENGO — Paissandu, rua Pais-
sandu, 101-A.

GÁVEA — São Geraldo, rua Jardim
Botânico. 720; N. S. da Conceição,
rua Marquês de São Vicente, 18; Boa
Esperança, rua Dois, 427 (Estrada da
Gávea).

IPANEMA — Esperança, rua Vise;
de Pirajá, 616; Royal, rua Montenc-
gro. 129-S.

LARANJEIRAS — Miranda, rua Ge-
neral Glleério, 224-C.

LEBLON — Edite, rua Dias Ferrei-
ra. 521-B; Leblon, rua Ataulfo de Pai-
va, 1113.

ZONA NORTE
ANDARAI - N. S. Aparecida, rua

Barão de Mesquita.' 986.
BENFICA — São Carlos, rua Sena-

dor Bernardo Monteiro, 88-B.
CATUMBI — Melo, rua Catumbi, 86.
ENG. VELHO — Silveira, rua Had-

dock Lobo, 106; Leal, rua Haddock
Lobo, 461; Mariz e Barros, rua Mariz
e Barros, 166.

GRAJAÚ — Ergo, rua Mcarlm,
112-A.

JACARÉ — Santa Luiza, rua Viúva
Cláudio, 377-A; Corrêa de Araújo, rua
Anna Nery, 1008.

LINS DE VASCONCELOS - Lins.
rua Lins de Vasconcelos, 503.

P2DREGULH0 — Correia, rua Ana
Nery, 1008.

RIO COMPRIDO — Paz, rua Cam-
pos da Paz, 206.

SAO CRISTÓVÃO — Rlvera, rua
São Cristóvão, 518-A; Benflca, rua
São Luiz Gonzaga. 2265; Frei Fabia-
no, rua Bela, 854: Santa Rita. rua São
Cristóvão.' 829; Bonfim, rua Banflm,
351.

TIJUCA — Santa Lúcia, rua De-
sembargador Isidro. 7-A; Esmerolda,
rua Conde de Bonfim, 819; Boa Vis-
ta, rua Boa Vista, 105; Bonança, rua
Conde de Bonfim, 539-A.

VILA ISABEL - Montanha, av. 28de Setembro, 326; Nova Portuense,
rua Maxwell, 388-A; Jardim, rua Vis-conde Santa Isabel, 4;. São Lourenco,
rua Hlpóllto da Costa, 37-A.

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
ACARI — Acarl,. rua Guaràjâ,. 6-A.
BANGU — Flora Bangu, rua Coro-nel Tamarlndo. 812-A; Bangu," ruaFrancisco Real, 2151; Amália,,rua Fl-

gueiredo Camargo, 129.
BENTO RIBEIRO — São José, rua

Produção mundial de petróleo
A produção mundial de petróleo

bruto, que apresentou um ritmo
particularmente elevado durante

o ano de 1955, prosseguiu na mes-
ma tendência no decurso do ano
passado.

De acordo còm dados autoriza-
dos, oaumento verificado em ..
1956 sôbre o ano anterior foi daordem de 7.2%. Mais uma vez, oacréscimo mais sensível foi pro-
porcíonado pelo Oriente Médio, ad-_spei?o dos recentes aconteci-

emntos naquela região, culmina-
dos com a crise de Suez e a obs-
trução dos oleodutos nss nações
árabes. -¦

No cômputo geral, foi a segu.n-
te a participação percentual de
cada região produtora no decurso
do ano passado:1) An.érica do Norte  45%
2) Oriente .-Médio  22%
3) Venezuela e América Lat. 18%
4) Rússia e países satélites 12%
5) Extremo Oriente  2%
6) Europa Ocidental •... . 1%

Declinou o mercado de câmbio
O mercado livre de câmbio riaArgentina, sofreu forte oscilaçõesao finalizar: a semana -qüe prece-'deu á semana santa; com altasacentuadas; rápidas, e às vezestransitórias;- dos valores de tôdasas divisas. Logo foi conhecida acausa do fenômeno, a circular ri.»2839, do Banco Central da Argen-

tina, relativa às Importações queprocessam pela .taxa de câmbiolivre.
As medidas adotadas implicamno depósito -prévio, ém pesos ar-

gentinos, do valor das compras emseus lugares dc origem, em dife-droelétrica, da Argentina encare-

ELETRIFICAÇÃO PARA 0 MUNI-
CIPIO DE ERECHIM

ERECHIM. (RGS) — A prefeitura
desta cidade, acaba de abrir concor-
rência pública, para a aquisição de
material elétrico visando a elétri-
ficação há tempos planejada.

A propósito. Já foi firmado o con-
trato de câmbio com a respectiva Car-
teira do Banco do Brasil. ASP.

rentes proporções, das mercado-
rias In.portadas pelo câmbio livre,
como exigência Indispensável parainício de despacho à praça, a par-tir de 18 do corrente més. Tal de-
póslto alcança, para os chassis de
caminhões de 6 toneladas e mais.
a 100%; para os sobressalentes e
automóveis, 50%, e para outros
artigos, incluídos nas listas ane-
xas às circulares C. 2305 e C. ..
2306, a 20%.

Antes de tais disposições, os fi-nanciamentos das importações naArgentina eram fáceis e amplos,
chegando a praticamente 100% do
valor da mercadoria, que vinha
consignada, nesses casos, ao Ban-
co financiador. A liquidação se fa-
zia em proporções variáveis, con-
forme o crédito do Importador,
podendo iniciar-se com 20%, à
chegada da mercadoria ao porto,e o resto a 90 ou 120 dias. O sis-
tema continua em vigência paratôdas as importações que se rea-
lizam pela taxa can.bíal de mer-:
cado livre, porém o antecedente
faz suspeitar da possível genera-lização da medida, cujos objetivos
são evidentemente, j de contenção
do processo inflacionista.

LOWNDES & SONS, LTDA.
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO "BARÃO DE LADARIO"

RUA VISCONDE DE PIRAJÁ. 525
ASSEMBLÉIA GERAL DE INSTALAÇÃO

Conforme instruções da firma Comércio e Indúst-ia Irmãos Res-
»nf£in n.; .X??l?,A?,?nvP.caÍ°s 's írs- co-Proprletários do EdificioBARÃO DE LADARIO", situado na Rua Visconde de Pirajá, 525, a sereunirem cm ASSEMBLÃIA GERAL de constituição do Condomínio, queserá realizada em nossa sede, no 2.» pavimento do Edificio Lowndes, àAvenida Presidente Vargas n.- 2ío — (Praça Pio X). em: 2.» Convocação
SS. __Jle °* - ™ h0T»!. » qual se realizará com qualque? númerode Condôminos presentes, a fim de deliberarem sôbrc os seguintes assuntos:

. Ii — Aprovação das contas do atual Administrador: II) — Eleição doSindico: III — Previsão orçamentária para o exercício de 1957- IV) —
| Despesas de instalação do ídificlo; V) — Assuntos de Interesse geral.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1957.

Pacreco da Rocha. 106; Nacional. r'ia
Gltá, 50; Divisória, rua Divisória.
141-B.

CAMPO GRANDE - Iracema, rua
Ferreira Borges, 32.

CASCADURA - Santa Cruz, av.
Suburbana, 7407; Rialto, av. Subur-
bana, 9536: Cascadura. rua Ncrval de
Gouveia, 435; Modelar, av. Suburba
na, 8255; Bento Ribeiro, rua Carollna
Machado. 1558; Pedra Branca, estra-
da Intendente Magalhães, 2910.

CAVALCANTI - Do Povo, rua Ma
ria Passos, 943.

DEL CASTILHO - Silva. av. Aula-
móvel fluli 3222.

DEODORO — rua 2 de Abril. 5.
ENCANTADO — Tupi, rua Cruz e

Souza, 175; Oliveira, rua Clarlmundo
de Melo. 402.

ENG. DE DENTRO - Centenário,
rua Adolfo Bergamlnl, 345; Nel, rua
2 de Fevereiro. 1000,

ENG. NOVO — Divina, rua Barão
de Bçm Retiro. 459; Líder, rua 24 de
Maio, 1007; Ultramar, rua Barão de
Bom Retiro, 1407.

GUARATIBA - Amauri, rua Bel-
chlor. rua Belchior da Fonseca, 310.

INHAÚMA '- São Jorge, rua Alva-
ro de liranda, 199-A: Rio Douro, ruo
Padre Januário, 43.

IHOA1BA - Vila Nova. estrada
Santa Maria, 1223-C.

IRAJA — Irajá, av. Monsenhor
Felix, 729; Héllar. çstr.. Coronel Vlel-
ra, 898; São Jerônimo, estr. Monsc
nhor Felix, 18-A.

JACAREPAGUÁ - Arcanjo, rua
CAQndldo Bcnicio, 1998: Asssd, av
Nelson Cardoso, 1426-B; Copaiba, rua
Pinto Teles. 721-B.

MADUREIRA - Cruz, rua João VI-
cente, 55-A; Medeiros, rua João VI-
cente, 067.

MANGUEIRA - São Sebastião, rua
José Maurício, 339.

MARECHAL HERMES - Nossa
Farmácia, rua Américo Rocha, 1549;
Cabrálla, rua Cabrálla, 27.

MARIA DA GRAÇA - Santo An-
tônio, rua Conde Azambuja, 1097.

MEYER — Mirim, rua Aristldes
Cslre, 302-B; Aparecida, rua Arquias
Cordeiro, 310.

OSVALDO CRUZ - Cabral, rua
Fernandes Marinho, 45.

PIEDADE — Divino Salvador, rua
Assis Carneiro, 20.

REALENGO — Santa Helena, av.
Santa Cruz. 206.

RICARDO DE ALBUQUERQUE -
Ivo, estr. Nazaré, 2574.
.ROCHA MIRAÍ33A — Colégio, estr

Barro Vermelho, W78-B; Cordeiro, rua
dos Topázios, 71.

SANTA CRUZ - Santa Cruz, rua
Lopes de Moura, 66; Sepetiba, praiade Sepetiba, 650-A.

SAO FRANCISCO XAVIER - Inde-
pendêicia, rua São Francisco Xavier,
655; Riachuelo. rua 24 de Maio, 440.

TERRA NOVA - Terra Nova, av
João Ribeiro, 263.

SUBÚRBIOS DA LEOPOLDINA
BONSUCESSO — Vitória, praça dasNações, 74; Sagrado Coração, aveni-

da Guilherme Maxwell, 436; Teresl-
nha, av. Teixeira de Castro. 121; Vale,
rua Cardoso de Morais. 560; Hlgienó-
polis, rua Tenente Abel Cunha, 14.BRAZ DE PINA — Hélio, av. Ante-
nor Navarro. 45; N. S. da Natlvldade,
rua Aracota, 114-B; Leia, rua Carai-
pé. 12-B; São Pedro, av. Braz dePina, 675; Meriti, av. Meriti, 1527-A.

CORDOVIL — Ferreira, rua BulhõesLUCAS — 19 de Março, rua CapitãoMarcial, -93-B.
LUCAS — 19 de Março, rua CapitãoCruz, 666; N. S. de Guadalupe, av.das Bandeiras, 63.
PENHA — São Sebastião, rua JoséMaurício, 339; Tupã, av. N. S. da Pc-nha, 355-B
PENHA CIRCULAR — Santa Vale-ria, rua Lobo Júnior, 2059.
RAMOS — Central, rua LeopoldinaRego, 414; Miracema, rua Leopoldina

Rego, 830; Itararé, rua 23 de Agosto.33; Belém, rua Euclides de Faria,66-B.

Falências e Concordatas
FALÊNCIAS itUHMim \s _ LA-

BORATÔRIOS RAUL LEITE S/A. —
No Juízo da 0.' Vara Cível ela. da
Papéis e Papelão Yaabek, dlzcndo-i*
credora de Crf 61.000,00, requereu «
decretação da falência da firma supra,
estabelecida k rua Leopoldina ii.is-
tos, 130.

SOC. ALIMENTÍCIA MANTIQUEI»
RA LTDA, — Eita firma estabelecida
k run Siqueira Campos, 82, tem re-
querida no Juízo da 13.» Vara Cível,
a decretação da falência, por part*de Antônio Guida, credor de Cri ,.,,
13.810,00.

FALÊNCIAS DECRETADAS - FRAN.
CISCO ORTEGA MARQUtS — O Juli
dn 3.» Vara Cível decretou a falência
deste negociante estabelecido m..u
cidade, o termo legal foi fixado em
22 de janeiro último, marcando o pra-zo de 20 dias para habilitações de cré>
ditos e nomeado sindico, Cia. Swift
do Brjsll,

COUTINHO & ADERALDO — Aten-dendo ao requerimento de Importa-dorn Ulilvers.il Uda., cieriora de Cri20.158,00, o juiz da 12.» Vara Cível de.cretou a falência da firma supra, es-tabelecida à rua Aurélio Graclndo,
61-A, Olaria. O termo legal foi fl-vido em 60 dias anteriores ao protes.to, marcado o prazo de 20 dias parahabilitações de créditos, nomeandosindico a requerente.

DESPACHOS EM FALÊNCIAS BCONCORDATAS — MAGAZIN SEGA-DAES ROUPAS E COMÉRCIO LTDA.-O Juiz da 3.» Vara Civel deferiu o
pedido de fls. 384. dos autos destaconeordota, autorizando g rescisão docontrato. Expcça-so alvará.

J. BRITO Sc FERNANDES LTDA.O Julz da 3.' Varo Civel, em faceda confissão feita na presença do seuadvogado, pclo representante legal dosindico, de que recebeu o scu créditoantecipadamente, das mãos do repre.sentante legal do falido, acobertando
a ilegalidade com a simulação da ces-são a terceira pessoa, o que constituicrime previsto na lel falimentar, des.titum a firma Refrigeração Bolívar S.A. da sindicância, nomeando em suasubstituição o dr. Gastão Nery, Li-quidante Judicial.

ARMINDO OTTOLINI - O Juli da7.» Vara cível mandou fazer vlsta dosautos do dr Curador d?.- Mossas, parapronunciar-se sôbre o pedido retro,após dcslpnados dia e hora paro oueseja ouvido o falido. Foi designadoo dia 10 do corrente às 12,30 horaipara ter lugar o depoimento.
MANOEL JOSÉ VELOSO — O Julida 7.» Vara Civel designou o dia 10do corrente às 13 horas, para o depoi-mento.
A.Ç^ÍS EXECUTIVAS PROPOSTA»AUTOR — Revestimentos Constru-ções Matos Gil Ltds. — Réu — Fran-cisco Peixoto da Rocha — Cr»270.000,00. "* "* 

AUTOR — Banco do Brasil S.A —Réu — Richard Braucr & Cia. Ltda.Cr$ 117.024,60.-
AUTOR - Lulgi Negri - Réu _ R,Castaneda & ca. Ltda — Cri120.000,00. * • "* —•

";'':; 
[j ;: ILHAS, I : ¦ i/i;

vGOVERNADOR — N. S. dá Ajuda,ettr.' do Caçula. 692-E.
praça Carmela Dutra, 3-B; Guarabu,

p. p. LOWNDES & SONS LTDA.
D. V. MACIEL

EDIFÍCIO "ALBAMAR"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CfViÀ

foi d^LÈ^iS; 
eo!)vlc|fd0* todot; oi proprietários de apartamen.toi do Edlficio 'A bamar", tito i Rua Arthur Ararlpe, 110, a compare-

bMlílàCMS.e15blA8 W Ext|-"«;«"n<rla, a ,e realizar' na íed. d. Imiblllárla Cívlt S A., k TraveMa do Ouvldor, 17 — 2.» andar no dia 15
t n*m t" m7' <<uar,8-,«'r»' *« 17 horat, em primeira convocação, e,*t 17,30 horas, em segunde convocação, qualquer que tela o númerode proprietário! presentes para deliberar sôbre os seguintes attuntos:
ii exame e aprovação dai contai do período de 1-9-1956 a 30-4-1957;W — Administração do Edifício. ¦¦-,-.. ¦"' '

Ot tn. procuradoret ou representantes dot proprietário! deverãoapresentar ai retpectlvat procuraçõet ou documentos de repreten-taçao.
Ficam avisados todot ot proprietário! • seus representantes deque nao poderão participar dai deliberações aqueles que não tiverem

pago suas cotas vencidas.
Pelo Cond. do Edlficio "ALBAMAR"

Imobiliária CiVIA S. A.
DIVISÃO DE CONDOMÍNIOS

Edifício "Mariz e Barros"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA

Pelo presente edital são convidadoi todot oi proprietário! de apar-tamentoi do Edifício "Marli e Barroí", ilto à Rua Marli e Barrot 1.098,a comparecerem a Assembléia Geral Extraordinária a te realliar natede da Imobiliária Clvla S. A., á Travetta do Ouvldor 17 — 2." andar,no dia 13 de maio de 1957 tegunda-felra, at 17,00 horat, em primeiraconvocação, e, at. 17,30 horat, em segunda convocação, qualquer quete|a o número de proprletárloi pretentet para deliberar sôbre ot te-
gülntet assuntos: a) — Validade do Contelho eleito na Assembléia dodia 8 de abril de 1957, e em consequôncla oi demalt poderei atrlbuidot
ao mesmo contelho.

Ot irt. procuradoret ou repreientantet doi proprietárjot deverão
apresentar as retpectlvat procuraçõet ou documentot de repreten-
tação.

Picam avltadot todos ot proprietário! e mui repretentantet de
que não poderão participar dat dellberaçõet aqueles que não tiverem
pago tuat cotai vencldat.

Pelo Cond. do Edlficio "MARIZ E BARROS''
Imobiliária CiVIA S. A.

DIVISÃO DE CONDOMÍNIOS

EDIFÍCÍÕ^IRARA"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA

Pelo pretente edital tão convldadot todot ot proprietário! de apar-
tamentoi do Edifício "Irará", ilto à Rua Barata Ribeiro 668, a compa-
recerem à Assembléia Geral Extraordinária, a ie realizar na tede da
Imobiliária Clvla S. A., 1 Travessa do Ouvldor, 17 — 2.° andar, no dia
16 de maio de 1957 quinta-feira, ái 17,00 horat, em primeira convoca-
ção e, It 17,30 horas em tegunda convocação, qualquer que te|a o
número de proprietários pretentet para deliberar lôbre ot seguin-
tei attuntot: a) — Administração do Edlficio; b) — Assuntos ds In-
terêsse geral.

Ot tri. procuradoret ou repretentantet dot proprietários deverão
apreientar at respectivas procuraçõet ou documentos de represen-
tação.

Ficem avltadot todot oi proprietário! e teut repretentantet de
que não poderão participar dai dellberaçõet aquêlet que não tiverem
pago suai cótat vencidas.

Peto Cond. do Edlficio "IRARÁ"
Imobiliária CIVIA S. A.

DIVISÃO DE CONDOMÍNIOS

SOCIEDADE HÍPICA
BRASILEIRA

Assembléia Geral
Ordinária

ElelçSo do Conselho Deliberativoe o scu Quadro de Suplentes. Picamos senhores sócios proprietários, orapleno gozo de seus direitos estatu-tftrlos, quites . de débito, convocado!para a Assembléia Geral Ordináriaque se realizará na Sede Social, irua Jardim Botânico 421, no próxl-mo dia 9, às 20 horas, era primeiraconvocação.
Caso nfto haja número legal, asegunda convocação será no dia 13do.corrente, no mesmo local e ho-ra.
Rio de Janeiro, 2 de maio dè 1957Hermes Valverde da Cunha Vas-conceitos — Presidente.

OBSERVAÇÃO: A tesouraria íuncio-nará também nas noites de 9 e 13do corrente, fornecendo aos senho-res sócios o comprovante de quita-
Jfto. que será exigido quando da vo-taçao. 4009

COMEÇA HOJE 0 PAGAMENTO
NA LEOPOLDINA

A Admlnlstraç&o da Estrada dePerro Leopoldina emitiu o seguin-te comunicado:"A Administração da Estrada déFerro Leopoldina comunica aos seusferroviários que o pagomento, refe-rente ao mês de abril, será Iniciadohoje, obedecendo o escalonamentode praxe.
*sse atraso, verificado a contra-

gosto do Governo, resultou de me-didas' de sentido geral, que têm porobjetivo conter, o mais possível, aemlssfto de papel-moeda e, assim,evitar a lnflaçfio.
A .Adminlstraçfto comunica, ain-

da que, conforme en'end!mento
mantido com o sr. < Presidente doBanco do Brasil, ficou deliberado
que, a partir do Junho próximo, onapamento do pessoal desta Estrada

|tcrá Inicio no primeiro dia útil decada mês."
«3267

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Asembléfa, Seral Extra-

ordinária
SSo convidados os senhores aclo-

nistas a sc reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária na sede social.
Rua Senador Alencar n°. 305 no dl*10 de Junho de 1957 às 15 horas paradeliberarem sóbre os seguintes as-suntos:

Aprovaçto do projeto do aumenta
de capital, de acordo com o memo-
rlal da Diretoria apresentado aoe
senhores acionistas;

Assuntos gerais relativos ao fun-
cionamento da Sociedade.

Rio de Janeiro de sbrll de 1957.
Hans Schoemer — Johann Ilg —•

Dlretores-Superintendentel.
10380

19023 ;

PUBLICAÇÕES ,
RECEBEMOS AS SEGUINTES:

Boletim ds Associação Comercial de
Lisboa - Câmara de Comercio, n. de
31 de março; Saturn — Monthly Re-
view, n. do trimestre janeiro —feve-
reiro; World Vcteran, n. de abril; Re~
lazioni Internazionah, de Mllano —'
Itália, ns. de 6 e 13 de abril; O Ga-
rimpeiro n. do bimestre fevereiro —|
março: Boletim do Centro e redera-
çio das Indústrias do Est. de S
Paulo, n. de 29 de abril: Boletim
E_statisllco do T B.GX., n. da trimes-i
tre janeiro —março: Ginasta, do R.!
S. Clube Ginástico Português, n. de
maio"Correio do Senac, ns. de 15 abril
e 15 de maio. ]

DEIXOU PRESCREVER
0 DIREITO

para interposição do recurso
No recurso Interposto pela General

Motors do Brasil S. A., declarou o dl-
retor-geral da. Fazenda qv.e a inte-
ressada. em 9 de abril do ano findo,
tev» ciência do d.-spacho denegató-
rio da restituição, e. somente em 23
de maio seguinte. Interpôs recurso pa-
ra a DlreçSo Geral quando, por cen-
seguinte, já perlmldo ésse direito com
o esgotamento do prazo legal de vln-
te dias.

Nestaa condicóes. deixou odireter-
geral de tomar conhecimento do re-
curso, por perempto.

EDIFÍCIO "VERA MAR"
ADMINISTRAÇÃO PREDIAL CÍVIA

Pele presente edital tão convidados todos et proprietários de apar-
tamentoi do Edlficio "VERA MAR", tito à Rua Corrêa Dutra, 16, a
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a te realliar na tede da
Imobiliária Civla S. A., a Travetta do Ouvldor, 17 — 2.° andar, no dia
20 de maio de 1957 tegunda-felra, àt 17,00 horas, em primeira cen-
vocação, e, àt 17,30 horat em segunda convocação, qualquer que te|a
o número de proprietários pretentet para deliberar sôbrc et seguin-
tet attuntot: a — Exame e aprovação dat contat do exercido de
1956; b) — Exame e aprovação da estimativa mental para e exerci-
cio de 1957; c) — Reforço do depósito pera atender at despesas co-
munt; d) — Eleição e potte do tlndico; e) — Eleição do edmtnittrador;
f) — Attuntot de interêtte geral.'

Ot srs. procuradoret eu representante* dot proprietários deverão
apresentar at respectivas procurações eu documentot de repreten-
tação.

Ficam avltadot todot os proprietários e teut repretentantet de
que não Federão participar dat dellberaçõet aquélet que não tiverem
pago tuat cotas vencldat.

Pelo Cond. do Edificio "VERA MAR"
. Imoblllirla CIVIA S. A.
DIVISÃO DE CONDOMÍNIOS

63317

TÍTULOS
DE CLUBES
Compras - Vendas

LIQUIDAÇÃO IMEDIATA
MELHORES PREÇOS

DO MERCADO
52-6211 - BARROCA

Rua do Carmo, 27 — Sala 604
4011

USINA ATÔMICA
NO BRASIL

SAO PAULO. — "Ji te inicia,
iram os entendimentos com o go»
\ vêrno dos Estados Unidos para
a insUIaçSo, no Brasil, de uma Usi-
na Atômica de 10.000 KW" - declarou
à reportagem o presidente Juscelino

• Kubitschek, durante a estrevitta que
nos concedeu durante a >ua perna*

;nência em Peixoto e no aeroporto de
Franca.' Esta primeira usina atômica, de
caráter experimental, é uma dst
três concedida* à América Latina
pelos Estados Unidos, detttnando-te
at outras duas ao México « à Cuba,
Segundo tudo indica será instalada
no Estado do Rio. M.

I
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S. C5mv?*d DA MAfmA, Quarta-feira, 8 ém Maio im 185T 2." Caderno

VEDA COMERCIAL
CÂMBIO NO BRASIL

OFICIAL i

Ontem, (tae mercado funcionou cal-
mo, tendo o Banco do Braail oficia-
tudo aa legulntei tixai:

Vend. Comp.
'lira 82,1960 91,4080
ólar 18,82 18,36
«tico lulço 4,4260 4.4834
il* 0.0299 0,0292'ranço belga 0,3738 0,3647

.-no uruguaio 4,7286 4,9616
?eto argentino .. .. N/c. N/c.
Tranco irancê 0,0934 0,0921
Florim 4,9396 4,8199
B tudo 0,6607 0,6328
Ói 'oa aueca 3,6402 3,8913

oa dinamarquesa 2,7499 2,6340
oa tcheco-ealovaca 2,6139 2,93
coi 4,4812 4,3717

OURO FINO

Banco, do Braill afixou para
rn do ouro tino, 1.000/1.000, o

. de Crf 20,8178 por grama.

LIVRE

(Dia 7-5-057)

Colacfaa do dólar.
Na aberturat Compra Crf II.JI.

Venda Crf 70.30.
No fechamentoi Compra Crf 61.56.

Vend» Crf 10.80.
Cotações da librai
Na abertura: Compra Crf 1W.50,

Venda Crf 1M.90.
No fechamento: Compra Crf 111.00.

Venda Crf 117.10.
Cotações do marco:
No fechamento: Compra Crf 11.20.

Venda Crf 11.75.
Cotações da Ura:
No fechamento i Compra Crf 1.108.

Venda Crf 0.11S.
Cotações do franco francês:
No fechamento: Compra Crf 4.183.

Venda Crf 0.200.
Cotações do escudo:
No fechamento: Venda Crf 2.42.
MERCADO — Na abertura, Irregu-

lar; no fechamento, calmo.

CÂMARA SINDICAL
Médias eamWala fixadas em 4 de maio de 1997

PAÍSES

A . érlea do Norte — Dólar

Alemanha — Marco 

Argentina — Peso 

Bélgica — Tranco belga ....

Canadá — Dólar 

Dinamarca — Coroa

Espanha — Feseta 

Franca — franco

Holanda — Florim 

Inglaterra — Libra 

Islândia — Libra 

Itália — Lira 

Peru — Sol

Portugal — Escudo 

Suécia — Coroa 

Suíça — Tranco 

Urlfio ^Jil-Afrlcana — Libra

Uruguai — Peso 

V nezuela — Bolivar

MERCADOS

Oficial Livra | Moedai

Crf

18,82

4,4807

0,3737

2,7499
t

0,0934

4,9390

52,6960

Prf
70,90

16,64

1,95

3,6402

4,4269

0,2020

18,60

196,20

0,1121

2,4729

12,67

16,34

le.so

Crf

70,80

BANCO DO BRASIL

Bonificações sôbre exportações conforme instrução
n.° 131 da SUMOC

MOEDAS & Cat. 2* Cat. 3» Cat. 4» Cat.

Dólar U.S.A 18,70 24,70 36,64" 48,64
Convênio 22,36 22,95 34,41 49,92
Libra 52,38 69,16 103,392 136/S92
Suiça 4,3608 5,76 8,5444 11,3428
França 0,0491 0,0655 0,0983 0,1312
Bélgica ".... 0,3740 0,4940 0,7328 0,9728
Suécia 3,3249 4,4390 6.6557 8,882
Dan. Kr 2,4661 3,2924 4,9365 6,5879
Islândia 48,132 64,26 96,348 128,578
D. 4,4524 5,8809 8,7238 11,5809
florim 4,9211 6,50 9,6422 12,8001
Ura 0.029» 0,0395 0,0585 0,0778

II) Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, *,

ABERTURA - Nova York sAbre:
Londrai por £ 3.7925 comp. e 2.7937
vend. Montreal telegr. por f 1.0444
comp. • 1.0450 vend. Rio de Janeiro
por Crf 1.42 comp, a 1.47 vend
Duenoa Alrea por P. taxa média 2.5
comp. a 2.61 vend. Montevidéu por
P. 25.00 comp. e 25.25 vend. Parti
por F, 0.2856 comp. • 0.2859 vend.
Berna tel. por F. 23.33 comp. • 23.34
vend. F.itoeolmo por Kr. 19.32 comp.
e 10.34 vend. Madrld, taxa média porP. 2.36. Lltboa, telegr. por Es-
cudo 3.4B comp. e 3.50 vend. Bélgica
tel. por F. 1.9862 comp. e 1.9875
vend. Amsterdam tel. por Gr. 26.14
comp. e 26.16 vend. Alemanha tel.
por Mark 23.60 comp. a 23.62 vend.

NOVA YORK, 7.

FECHAMENTO - Nova York «fl-
bre Londrea telegráfica por f 2.7929
comp. e 2.7937 vend. Montreal tel
por f 1.0459 comp. e 1.0465 vend. Rio
de Janeiro por Crf 1.42 comp. e 1.47
vend. Buenoa Alrea taxa média, por
P, 2.53 comp. e 2.39 vend. Monte-
vldéu, telegr. por P. 25.00 comp. e
25.25 vend. Parla telegráfica por F
0.2896 comp. e 0.2859 vend. Berna
telegr. por F. 23.33 comp. e 23.34
vend. Estocolmo por Kr. 19.32 comp.
e 19.34 vend. Lisboa telegr. porEac. 3.49 comp. e 3.50 vend Bél-
gica tel. por F. 1.9862 comp. e 1.9875
vend. Amsterdam tel. por Ir. 26.14
comp. e 26.16 vend. Alemanha tel.
por Mark 23.60 comp. e 23.62 vend
Madrld, taxa média por P. 1.36.

LONDRES, 7.

ABERTURA — Londres, á vista,
por £ sAbre Nova York por $ 2.7931
comp. e 2.7937 vend, Canadá por f2.6725 comp. e 2.6737 vend. Bruxelas
por F. 140.8750 comp. e 140.90 vend.
Copenhague por Kr. 19.4587 comp. e
19.46 vend. Pari, por F. 987.12
comp. e 987.35 vend. Alemanha Ocl-
dental por M. 11.7587 comp. e 11.76
vend. Amsterdam por F. 10.67 comp.
e 10.6713 vend. Itália por L. 1.76150
comp. e 1.76175 vend. Oslo por Kr
20.00 comp. e .20.0012 vend. Lisboa
por Escudo 80.05 comp. e 80.15 vend.
Estocolmo por Kr. 14.49 comp.' e
14.4912 vend. Berna por F. 12.2737
comp.- e- 12.2750 vend. Montevidéu
por P. 11.00 comp. e 11.25 vend.
Buenos Alrea por P. 108.00 comp, e
110.00 vend. Rio de Janeiro (livre)
por Crf 187.00 comp. e 192.00 vend
Praia por Kr. 20.00 comp. e 20.25
vend. Madrld (oficial), por P. 30.66
comp. e 31.66 vend.

LONDRES, 7.

FECHAMENTO .— Londres, a vltta
por £ sôbre: Nova York, por $
2.7931 comp. e 2.7937 vend. Canadá
por f 2.6718 comp. e 2.6731 vend
Bruxelas por F. 140.8750 comp. c
140.90 vend. Copenhague por Kr
19.4587 Comp. e 19.46 vend. Paris
por F. 987.12 comp. e 987.25 vend
Alemanha Ocidental por M. 11.7587
comp. e 11.76 vend. Amsterdam por
F. 10.67 comp. e 10.6712 vend
Itália por L. 1.76150 comp. e 1.76175
vend. Oslo por Kr. 19.9987 comp. e
20.0012 vend. Lisboa por Escudo 80.05
comp. e 80.15 vend. Estocolmo porKr. 14.4887 comp. e 14.49 vend.
Berna por F. 13.2737 comp. e 12.2750
vend. Montevidéu por P. 11.00 comp.
e 11.25 vend. Buenoa .Aires por P.
108.00 comp. e- 110.00 vend. Rio de
Janeiro (livre), por Crf 187.00 comp.
e 192.00 vend. Praga por Kr. 20.00
comp. e 20.25 vend. Madrld (oficial),
por P. 30.66 comp.' e 31.66 vend,

MONTEVIDÉU, 7.

Fechamento (Mercado livra paratransferenciai e pagamento dt aer-
vieba financiais):

SAbre Londres,, i vista, por £:
Taxa de compra (P) — 11.05.
Taxa de venda (P) — 11.10.

SAbre Nova York, à vista, por 100
dólares:/
Taxa dé compra (P) — 398.00.

, Taxa de venda (P) — 398.50.
BUENOS AIRES, 7.

Fechamento:
SAbre Londrea, ft vista, por £:

Taxa de compra (P) — 108.00.
Taxa de venda (P) — 108.16.

¦Abre Nova York, ft viata, por 100
dólarei:
Taxa de compra (P) — 3.890.00.
Taxa de venda (P) — 3,895.00.

f) ITOCK EXCHANGE DE
LONDRES

LONonr-s, 7.
Flano B:
Titulo, braslltlroti
Ettadualai

Distrito Federal. • % (na-' clonallzado) —
Rio de Janeiro, 1927, 7 %.. 48.10.0
Bahia. 1927, 6 %  49.10.0

Tltuloi dlveriosi
Bank of London A South

América, Ltd., unld. 1 £ 1.1.3
Cablea dc Wlreleaa Ltd., or-

dlnárlns  0.11.9
Ocean Co. Helldary Ordt-

nary  0.13.6
Imperial Chemical Indus-

trlet, Ltd*.  2.6.1
Lloyd', Bank. Ltd. ("A"' Sharea)  2.7.6
Rio Flour Milli • Granarles,
Ltd  2.3.3

Sto Paulo Rallway, Co. Ltd.
(açAea de 10/-)  0-1.4
Titulo, estrangeirou

Consola.,'3 1/2 %  52.17.6
Emp. de Guerra Britânico,

3 1/2 %, 1927/47  71.13.9
Shell Transport Tradlng ... 9.3.0
Royal Dutch Petroleum ... 19.0.0
Canadian Eagle OU  3.16.0

lll) Bolsa de Valores
A Bolaa de Valores apresentou um

movimento multo animado, ontem,
fazendo-se negócios desenvol vi rios em
grande número de papéla.

A aituaçSo do mercado revelou-se
melhor e os tituloa em negociaçSo fo
ram trabalhados com tendências fa
vorivels e meamo mais flrmea em
aua maior parte. Apenas continuaram
as apólices de sorteios de SSo Paulo,
Minas e Rio, inalteráveis na situação
de depreclaçio em que se debatem
há longos dias já, tudo conforme se
vi adiante.

a) TENDAS
jFApAUcea da Unláo: r>.

Cr»

15 Unif 730,00
1.152 Idem 750,00

37 Idem 77<W0
3 Idem Crf 200,00 120,00

500 D. Emis. Nom 730,00
137 Idem 740,00
214 Idem 750,00
100 Idem 755,00
434 Idem.. .; 760,00
389 Idem 770,00

1.101 Idem pt 795.00
487 Idem 800,00
312 Idem, Emp. antigos - .. 775,00
714 Idem 780,00
105 Idem 785,00

1.505 Idem 790,00
10 D. Emis. pt. Caut. .. 775.00

2.000 Idem, pecuária 790.00
302 Reajust 795,00

lidem, Crf 500,00 .. .. i 380,00

, ObrlgaçOei:

565 T. Nac. 1921 760,00
520 T, Nac. 1932 930,00

15 Guerra, Crf 100,00.. .. 75,00
10 Idem 76;00
10 Idem,: Crf 200,00 .. .. 150.00
10 Idem.. 152,00

; 9-Idem, Crf 500,00 .. .. 375,00
lidem 395.00

287 Idem, Crf 1.000,00 . 790,00
538 Idem.. .. 795,00

40 Idem 800,00
122 Idem, Crf 5.000,00 . S.080,00

¦10 Idem. 4.000,00

Apólices eitaduali:

7 Minas, Rec. 2* série .. 580.00
43 Idem 590,00

. 10 Idem, Crf 500,00 .. .. 360,00
11 Minas, Dec. 936 460.00

1 Minas, 1934, 1» série .. 93,00
6 Idem 95,00

114 Idem 07,00
I 12 Idem «8,00

52 Idem, 3» aérie 34.00
170 Idem 95,00

63 Pernambuco 20,00
23 São Paulo 167,00

150 Idem 168,00
30 Idem, 4» Centenário 355,00

6 Idem, uniformlzaf-s 800,00

BANCO BOAVISTA S/A.
SEDE: PRAÇA PIO X, 118-A

AGÊNCIA ACRE: Rua do Acre, 55-A
AGÊNCIA AEROPORTO: Avenida Franklin Roosevelt, 181-A
AGÊNCIA AVENIDA: Avenida Rio Branco, 133-A I B
AGÊNCIA BONSUCESSO: RUa Cardoso de Morais, 25-B a C
AGÊNCIA CASTELO: Rua México, 158
AGÊNCIA CATETE: Rua Almirante Tamandaré, 77
AGÊNCIA CINELÂNDIA: Praça Mahatma Gandhi, 2-LoJa 7-D
AGÊNCIA COPACABANA: Avenida N. 8. Copacabana, 656-A

AGÊNCIA ESTACIO: Rua Haddock Lobo, 7-B
AGÊNCIA-IPANEMA: Rua Visconde de Plrajá, 142-A
AGÊNCIA LAPA: Avenida Mem de Sá, 107/109
AGÊNCIA MADUREIRA: Rua Carollna Machado, 434
AGÊNCIA MEIER: Rua Frederico Meier, 26
AGÊNCIA PASSOS: Avenida Passos, 34
AGÊNCIA SAO CRISTÓVÃO: Ru» Sfto Crlstóvfto, 1.198-B

RELAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PARA LEILÕES NOS DIAS
13,14,15 E 16 DE MAIO DE 1957

MOEDAS E PRAZOS

Dia 13:

USS Hungria — Pronto
USf Israel — Pronto 
USf Uruguai — Pronto 
USf ACL — Pronto

Dia 14:

US1 Bolívia — Pronto 
USf Polônia — Pronto
USf (U.S.A.) - 120 dias

Dia 15:

USf Argentina — Pronto
USS Chile - Pronto 
USS Espanha — Pronto
USt Finlândia - Pronto
USf JapSo — Pronto 

Dia 16:

USS Noruega — Pronto
USS Tcheco. — Pronto
USf Turquia — Pronto
Dan. Kr. — Pronto
Bwed. Kr. — Pronto.....

Dia 17: (?)
USf Uruguai — Pronto

Quantidade

59.000
30.000
60.000

1.180.000

íoo.oool
148.0001

1.454.000

143.000
47.000

151.000
179.000
231.000

150.000
181.000
90.000

1.883.000
1.205.000

200.000

1* Categoria |1* Categoria

8.0001
10.0001
13.000,

322.0001

40.1
20.1

375.000

15.000
2.000
9.000
2.000

81.000

13.000
31.000
10.000

665.000
115.000

17.000
9.000

10.000
423.000

50.000
24.000

401.000

45.000
26.000
30.000

155.000
71.000

121.000
8.000

34.000
847.000
660.000

1* Categoria, 4» Categoria 9» Categom

30.000
9.000

31.000
376.000

6.000
92.000

428.000

63.000
17.000

105.000
18.000
72.000

11.000
134.000
18.000

329.000
375.000

1.000
1.000,
5.000,

47.000

2.000
9.000

35.000

16.000
1.000
8.000
2.000
5.000

3.000
6.000
7.000

21.000
40.000

190.0001

1.000
1.000
1.000

12.000

2.000
3.000

15.000

3.000
1.000
2.000
2.000
3.000!

3.000
2.000
1.000

21.000
15.000

10.000

BALANÇOS & BALANCEIES
BANCO COMERCIAL DO ESTADO

DE S. PAULO S/A.
Balancete em 30 de abril

ATIVO:

Dlaponlvel ..
Realizável ...
Imobilizado .
Pendentes ....
Compenaaç&o

TOTAL: ,

PASSIVO:

Nfio exlglvel
Exlglvel ....
Pendentea .,
CompenaaçSo

TOTAL:

1.073.180.573,80
5.175.361.719.70

113.661.180,40
88.481.546,80

2.721.6*5,164,50

£.183.161.19540

813.388.643.90
3.421.647.839.90

226,370.556.90
2.721.655.164.50

9.183.262.19540

(') Exclusivamente pára cobertu ra de Importações de frutas.

EM SAO PAULO
DECLÍNIO DA PRODUÇÃO

DE SISAL
O diretor do Departamento de Cias.

slficaçSo de Produtos Agropecuá-
rios, informou que está em franco
declínio a produção de aliai, na
Paraíba. Os preços balxoi contrtbu-
em para isso e em tAda a tona da
plantio, ultimamente percorrida pa-
lo entrevistado, vé-se a substituição
da cultura do arave por cereais,
algodfio e outros produtos.

Neste ano ainda terá a Paraíba
uma saíra de mais de 80 mll tonela*
das, mas, a partir de 1959, a ParaU
ba nao produzirá mais de 50 mll tone-
ladas.

Municipais do Distrito
Federal:'

73 Lel 800 .. 
'. 500,00

767 Lel' 820, Plano' A .. .. 575,00
115 Idem.. .; 580,00

Idem 583,00
37 Idem 589,00
23 Idem, c/ juros 620,00

Emp. 1931 140,00
2.675 Idem 145,00

Açfies de Bancos:

100 Boa vista, de CrS 500,00 2.000,00
100 Brasil, Crf 200,00 .... 479,00

33 Mercantil do Rio de
Janeiro, CrS 200.00.. .. 290,00

170 Pref. D. Federal, Crf
200,00 200,00

Acfiea de companhia»

50 Metropolitana - Cia. de
Seg.. Crf 1.000,00.. .. 1.200,00

10 Idem, c/ 50 600,00
70 Seg. Previdente, Crf

1.000,00 1.050,00
2.000 N. América, Crf 600,00,

nom 700,00
180 SSo Pedro de Alcanta-

ra, pt 230,00
10 Serv. Aéreos Cruzeiro

do Sul 10.000,00
600 A Suissa Brasileira

Importadora e Indus-
rial, Crf 1.000,00.. .. 250,00

100 Arno, pref., c/ div.
incomp. '....; .... ., 950,00

20 Idem, tl cup. n. 9 .. 1.020,00
1.527 Cerv. Brahma, pref. 515,00
1.393 Cigarros Souza Cruz 1.400,00

D. SantoS, c/-dlr -300,00
60 Harkson Kibon ord. 320,00
12 Manuf. Brinquedos Es-

trêla, pref. .. .. .. ., 1.012,00
1.008 Mesbla .. ,,' ' 200,00

428 Motorista U. Com. Im-
port 240,00

15010 Petróleo UniSo, ord. 1.800,00
20 Idem, pref. 1.500,00

340 B. Mineira, ( pt 1.225,00
61 Idem 1.230,00
41 Idem, c/ div. .. '.. .. 1.-320,00Idem, ,c/ dlrt... .. .. 2.220,0092 Mannesmann, pref., .. 920,0015 Sid. Nacional 200,00
40 Valéria Primeira.. .. 215,00

Debèntures:

5 C. Brahma.. .. .. .. 4.400,00
20 Urbanizadora da Nova

Capital i .. 1.000.00
12 Petrobràs, Crf 200,00 120,00

5 IderA, Crf 400,00.. .. 240,00
1 Idem, Crf 800,00 .. .. 480,00

57 Idem, Çrf 1.000,00 .. 600,00
Vendai Judiciais,

1 Tlt. Proprietário do
Botafogo F.'e Regatas 9.100,00

i

RIO DE JANEIRO

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1957 -i (COMPREENDENDO MATRIZ E AGÊNCIAS)

ATIVO

A — DISPONÍVEL

UXA

I . moeda corrente 
, n dep. no Banco do Braail S/A,

íi dep. ft ordem da S.M.C
,n outras espécies 

B — REALIZÁVEL

Iras do Tesouro
.'acionai — inclusl-
e aa do valor no-

ninai de Crf'
5.000.000,00, depo-
titadas no Bco. do
Brasil S/A., ft or-
dem da g.M.C. ..

.•'..npréstlmos em C/
Corrente 'ímpréstlmoi Hipote-¦arios 
Ituloa Descontados

íneins no Paia ..
irrespondentes n o
Pais 
irrespondentes n o
Exterior

mtroa «réditos 

Crf

186.293.337,30
358.777.106,20
125.600.374.70
199.103.423,40

Crf

823.774.440,60

141.500.000,00

ulos • valores mo-
blllârloi:

licee e Obrigações
ilcrnls 
Uces Estaduais .
llces Municipais

f>es • Debèntures .

649.714.183,80

8.136.910.50
1.782.319.591,90
1.177.185.239.60

105.100.166,60

16.203.706,70
51.667.619,10

1.257.193,30
1.000.530,00

261.407.50
27.108.516.80

1.990.327.618.20

ros valores 
C — IMOBILIZADO

" icins de uao do
aneo 321.835.029,30

\ veis • Utensílio! 15.979.295,40
I terial de expe-

ente 8.119.513,50
ii. alaçíee 11.354.716.70

39.627.647,60

15.220.024,10 4.176.675.289,90

157.294.554.90

D — RESULTADOS
TENDENTES

cs • descontos ..
-ostos 
^esas Gerais e ou-

,. as contai 

38.234.383,60
8.734.803.20

45.796.305.70

E — CONTAS DK
COMPENSAÇÃO

Valore» em garantia 
Vrtoret em custódia 
Tliulos a receber de C Alheia
Ju:ras contas 

1.5».588.163.10
1.452.500.513.90

852.430.798,60
705.013.546.40

fi:.765.492.50

<.3U.«B4BLM
9.808.131.998.90

PASSIVO

F — NAO EXIGIVEL

Capital  150.000.000,00

Aumento de capital 150.000.000,00

Fundo de reserva legal
Outras reservas

G — EXIGIVEL

DEPÓSITOS
A vista a a curto prazo:
Em C/C. Sem Limite 1.800.878.484,30

Em C/C. Sem Juros 67.706.648,70

Em C/C. de Aviso .
Outros depósitos ...
De diversos:

A Prato Fixo ...;

De Aviso Prévio .,

Crf

300.000.000,00

23.546.280,00;
42.271.669,30

Crf

365.817.949,30

184.485.623,80

174.768.355,50 -3.117.839.112,30

88.318.801,60

31.780.019,10 119.998.620.70

1.337TW7*733,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES

Agendas no Pai» ... 1.336.318.107,70

Correspondentes n o

Pai  107.638.340,00

Correspondentes n o

Exterior  15.359.444,90

Ordens de Pagamento
e outros créditos ,.

Dividendos a pagar .

113.135.919.30

143.894,10 1.482.484.606,00

¦ — RESULTADOS
PENDENTES

Contas de resultados 
1 — CONTAS DE
COMPENSAÇÃO

Depositantes ds valores am garantia
e em custódia  1.988.178.176,00

Depositantes de tl-
tuloe em cobrança:

4.820.333.339,00

166.159.480,60

do pai, ....
do Bcterior

«15.768.364.60
36.671.534.00

Outras contas

«1.419.796.60

705.013.546,40 4.W.633.ai,0O

•.«66.131.998.90

BUILHXRME GUINLE
Diretor Presidente

Rio dt Janeiro, I d* maio d» 1957
FERNANDO MACHADO PORTELA - Diretor SuperintendenteLUIZ MIGLIORA — Diretor Gerente

LUIZ BIOLCHIM — Diretor Geamte
OSÍAS M. DE ALMEIDA JUR.

Sub-ChWe da Contabilidade
Reg. ne C.R.C. *ob e n.° 5739

NOTA — Na BAlsa de 3 do eorren-
te foram negociadas 1.344 apólices
Reajustamento a Crf 800,00 e nfto1.367. *

b) OFERTAS
Vend.

Crf

770,00

770,00

2.000,00 —
350,00

200,00 —

— 3.200.00
2.000.UO

í.000,00 1.400.00
100,00

6.100,00

Brasil  480,00 460,00
Boavlsta "
Comércio, S. A. .. .
Lowndes -.

Claa. de Seguros:- .
Argoa
Boavlsta de Seguros
Confiança
Garantia
Previdente

Cia. de Estradas de
Ferro e Trans-
portei:

Serv Aéreos Cruzei-
ro do Sul 9.000,00

Minas de Sto JerO-
nimo, ord. .. ,. ,. 27,00

Idem, pref.
P a n a 1 r do Brasil,

S. A...
Paulista E, de Ferro,
Pt  140,00
Claa. de Tecidos:

A. Bittencourt .. .. 1.100.00
América Fabril .. .. 370,00
Brasil Ind —
Progresso Ind. do
Brasil  270,00

Idem, nom  250,00
Nova-América, pt. .. 735,00
Idem, nom ., —

Cias! Diversas:
Arno S. A. Ind. •

Comércio, prel. .. 1,030,00 1.020,00
Idem, novas  960,00
A Exposição Modas,.

S. A.
Áurea Brasileira —

Com. e Propaganda
A Sensação Modas,

S. A... ., .. -.. „
Auxiliar de ViaçSo •
Obras ' ..

Brasileira de Energia
Elétrica

Brasileira de Meias..
Brasileira de Roupaa
Brasil Oltlcica .. ..
Brasileira de Gas .,
Fios e Cabos PlástI-
COS 8.500,00 1.000.00

Carb. Minas de Butiá 37,00 25,00

49.0Í

200,00

360,00
130,00

260,00

730,00
700,00

850,00

800,00

1.000.00

300,00 -

320,00
140.06
300,00

980,00
325.00

300.00 -

1.000,00
140,00 120,00

150.00
525,00
515,00

630,00
520.00
120,00

1.000,00
1.370,00 1.350,00

— 310.00
110,00
60.000 60.000

650,00

140,00

Apólices da Unlfto:
Uniformizadas, 5 % .
Div. Emissões, nom.,

5 
Idem, cautela
Div EmissAes, de Crf

1.000,00, pt, 5 % .
Idem, antigas
Pecuária, 6 %. .. ..
Obras do Porto, 5 %
Reajustamento Eco-

nômico, 5 
Idem, cautela.. ....

Obrig. do Tesouros
Emp. 1930. 7 %; pt...Emp. 1939, 7 %. pt...Emp. 1921, 7 % .. ..
Emp. 1932, 7 % .. ..
Ferroviárias, 7 %. ..

Ob. de Guerra:
De Crf 5.000,00, 6 %De Crf 1.000,00, 6 %Apols. estaduais:
Estado do Rio. Ele-

trlficaçSo. 8 %. 3*
série

Eat. do Rio — Rodo-
viárias '.

Eatado do Rio, 8 %— Decreto 343 .. ..
Eatado do Rio, 6 %.
nom

Est Rio Grande do
Sul, Rod.. 8 %. ..

Espirito Santo, 8 %.
Eat. da Sfio Paulo,

%., .-.
Est de SSo Paulo.

%, uniformizadas
Est. de SSo Paulo,

5 %. port, IV Cen-
tenárlo

Unificadas de Sfio
Paulo, « 

Rio Eletriílc, 8 %. **
série

Ferroviárias dt Sfio
Paulo, 6 

Minas Gerais, l %,
Minas" Gerais.'l.'Í77".
Minas Gerais, 7 %

(ab. a out.) .. ..
Binemio (Energia e

Transporte 
Idem, Emp. Popular.
E. Minas. Crf 200.00.

5 %. 1* série .. ..
E. Mlnaa. Crf 200,00.

S %, 2» série .. ..-. Minas, cri 300,00.
• %, ** série .. ..

Recuperação Econo-
mica. 7 *_, 1* séria

RecuperaçSo Econo-
mica. 7 %, 2* série

Recuperação Econo-
mica. 7 %, 3» série

Pernambuco, 5 % ..
Rio Grande do Sul.

Rod., 8 % .. .. ..
Apls. Municipais:

Decreto 1.535, 7 %..
Decreto 1.550. 7 %..Decreto 1.948. 7 <*,..
Decreto 1.999. 7 %..
Decreto 3.097. 7 %..
Emp. 1917. port, 6 %Emp. 1931, port, < %Emp. 1954. port, I %

(Lei 600)
Idem. Lei 830 — Pia-

no 
Idem. Lei «30 — PU-

no  .. ..
Pref. Nlterót 6 %.

Crf 200,00
Frefeitura de NitenM.

Crf 600,00. i %. ptPrefeitura de Cam-
pos, 8 

Pref. Belo Horizonte.
1 
AçOes de Bancesi

Andrade Arnaud.. ..

Comp
Crf

750,00

750,00

800,00
770,00
775,00
850,00

790,00
760,00

810,00
810,00
760,00

810,00

4.000,00
800,00

793,00
762,00
770,00

800,00

930,00
800,00

3.980,00
795,00

650,00 450,00
— 320,00

650,00

150.00

930.00
380.00

168,00

800,00

355,00

565,00

310,00

900,00

167,00

795,00

350.00

560,00
— 402,00

616.00 -
275,00

540,00 535,00

360.00 355,00

460.00 490,00
190,00 —

98.00 97,00

95,00 91,00

95,00 94,00

590,00 580,00

590,00 570.00

590,00 —
31 AO 20,00

900.00 —

135,00 125,00
160.00
170,00
190.00
170,00

140,00 —
145.00 144,00

500,00 490,00

590,00 580.00
575,00

70.00 50,00

120.00 90.00

330.00 —

100.00 —

690,00 —

Cobraail
Carioca Industrial
Idem, novas .... ..
C. Brahma, ord.. ..
C. Brahma, pref.. ..
Cerv Bohemla, préf.
Cerv. Calrú . . .. ..
Cimento Aratú .. ..
Cimento do Vale Pa-

raiba.. 
Cimento Paraiso.. ..
Cinemas Unidos S.A.
Comp. Ind. Freitas
Soarei  160,00

Caminho Aéreo Pio
de Açúcar .. .. .. 450,00

Concreto Redimix. ,; 800,00
Cigarros Souza Crus,

nom...  1.400,00
FArça e Luz de Ml-

nas Gerais  145,00
FArça e Luz do Pa-

raná.. ..  185,00
Ref. Petróleo Unifio.. ,— 1.400,00
Ultragás. pref. .. .. 150,00 -
Sider. Belgo Mineira 1.230,00 1.325,00
Sider. Belgo Mineira, -

c/ dividendo. .. ..1.320,00 1.315,00
Idem, c/ direitos. ..3.220,00 2.210,00
Sider. Mannesmann,

ord ';,£ ., ..
Sider. Mannesmann,

Crf 1.000.00, pref. .
Import. e Export. Sta.
Rosa  ..

OrganizaçSo Roberto
Lobo,

Org. Ruff S. 
Ind. Martins Ferrei-
ra

Sid. Nacional  200.00
Sudeletro, ord., nom. 1.140,00
Terras e Colonização 30,00
Llne Material, S. A. 3.000.00
Telef. 'do Espirito
Santo ' ..

Parafusos Sta. Rosa .
Pneus General, pret.
Fab. Nacional de Mo-

tores (ord.)
Fab. .Nacional de Mo-

tores, pref.
Cipan - Comércio e

Indústria .. .,
Expresso Federal
Docas da Bahia .. ..
Docas de Santos, port.
Fab. de Motores e

Artefatos de Metal
Ferro Brasileiro.. ..
Llne Material do Bra-

sll, S. A. 1.000,00
Fibrlca Nac. dt Mo-
tores ., -

Minas da Passagem . 1.000,00
Eletromar — Ind.. Ele.
Mercantil Suíça .. ..
Mesbla S. A., el dlvl-

dendò 
Idem, novas
Máquinas Rodoviárias

Brasileiras .. ....
Herzqg - Ind. t Co-

mércio .. 1.100,00,
Harkson — Ind. •

Com. Kibon, S. A.. —
Idem, ordinárias.. .. —
Ind. Químicas Man-
guai 1.150.00

Paulista de L. L. .. 170,00

910,00

910,00

= 1.100.00
210,00

1.150,00

300,00 -
195,00

Too

310,00 -
110,00 -

740.00

. 300,00

161,00 159.00

1.400.00 1.300.00
400,00 -
35,0,06
192,00

1.350,00
300,00

Letras hipotecárias 1
Banco Prefeitura do

Distrito Federal,

7  605,00 600,00

IV) Mercadorias
a) CAFÉ'

O mercado de café disponível fun-
cionou, ontem, sustentado e com oa
preços inalterados. O tipo 7, foi man-tido ao preço anterior de Crf 328,00
por 10 quilos e durante oa trabalhosvenderam-se 3.823 sacas. FechouInalterado. O movimento verificado
foi o seguinte: Entradas 4.058 sacas,aendo 1.830 pela Leopoldina e 2.228
pela estrada de Rodagem. Embarques
19.440 aacas, aendo, 8.725 para a Amé-rica do Norte; 8.410 para a Américado Sul; 2.280 para a Europa e 25 paraa América Central. Existência 492.650.
Café despachado para embarques e8.116 sacas.

COTAÇÕES POR 10 QUILOScluindo as sacarlas:
In-

Crf
Crt
Crf
Crf

Tipo 3 .. ..
Tipo 3 .. ..
Tipo 4 .. ..
Tipo 5 .. ..
Tipo  Crf
TiP°  Crí
Tipo  Crf ..„,.„PAUTA — Preço: Estado de MinasGerais: ,
Tipo Fino  Crf
Tipo comum .. Crf

Estado do: Rio:
Café comum .. Crf

378,00
368,00
358,00
348,00
338,00
828,00
318,00

32,80
43,15

32,00

CAFÉ A TERMO

Comp.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c.
S/c.

Comp.
336,00
335,00
324,00
317,00
S/c.
S/C.

Na abertura:
MESES Vend.

Maio, 1957 ..... S/v.
Junho, 1957 ..... 340,00
Julho, 1957 329,00
Agosto, 1957 324,00
Setembro, 1957 ... 324,00
Outubro, 1957 .... 323,00

VENDAS — Nada.
Mercado — Paralisado.

No íechamento:
MESES Vend.

Maio, 1987 s/v.
Junho, 1957 S/v.
Julho, 1957 s/v
AgAsto, 1957 s/v.
Setembro, 1957 . . S/v.Outubro, 1957 . . s/v.

VENDAS — Nada.
Mercado — Paralisado.

DISPONÍVEL

SANTOS, 7.
Santos, tipo 4, por 10 quilosEstilo Santos, Crf  431,50Tipo 4, por 10 quilos — Estilo

Santos Rlado, Crf.....  387,50Tipo 4, por 10 quilos — Sem
desçriçfio, Crf  363,50Posição — Calma.

Embarques g.024
Entradas  30,000Exlatíncta  2.904.250Saíram 22.899 sacas, sendo 22.875
Sara 

os Estados Unidos e 24. para ca-otagem.

CAFÉ A TERMO

410.00 416,00
TERMO

. Abert. Fech.
N/c. N/c.
38,25 38,60
39,60 39.80
40,25 40,30
40.40 41,00

Paulista, tipo 
ALGODÃO A

SAO PAULO, 7.
MESES

Maio, 1957
Julho, 1957
Outubro, 1957 . . .
Dezembro, 7957 . . .
Março, 1958

Cotações do disponível
Tipo 4  40.47
Tipo 6  39,00
Tipo 6  37.07

VENDAS — Na abertura; nfio hou*
íechamento, 10.000 quilos.Posição — Na abertura, calma; no
íechamento, calma.

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 7.

Mercado — Estável.
COTAÇÕES - POR 10 QUILOS —

Matas, tipo 6, Crf 510.00; Sertões, tipo
5. Crf 560,00.

Entradas — Ontem: 1.647; desde 1*
de setembro, 244.113.

ExportacSo: 1.821.
Existência: 30.236.
Consumo: 700.

NOVA YORK, 7. 1
Abert Int Fech.

Maio. 1957 35.31 N/c. 35.35
Julho, 1957 .... 85,10 35.04 36,00
Outubro, 1957 . . . 33,94 33,85 3f,86
Dezembro, 1957 . . 33,97 "
Março, 1958 .... .14,00
Maio, 1958 .... 34,02
Am. Sp. Midls . . —

NA ABERTURA — Mercado estável.
com alta de 2 a 7 pontos.

NA INTERMEDIÁRIA — Mercado
estável, com baixa de 1 a 7 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado e«-
tável, com alta de 1 a 4 e baixa da
4 a 6 pontos.

d) CACAU
NOVA YORK, 7.

MESES
Maio,' 1957 ..... .
Junho, 1957 .....
Setembro, 1957 . . .
Dezembro, 1957 . . .
Março, 1957

VENDAS — Na abertura, nada; na
fechamento 252 contratos.

NA ABERTURA — Mercado está-
vel, com alta de 7 a 19 pontos.NO FECHAMENTO - Mercado
estável, com alta de 19 a 30 pontos.Maio, 1957 .... 2.17,25 3.17,62

e) TRIGO
CHICAGO 7.

8338
N/c.
N/c,

33,89
33,9'f
83.97
36,33

Abert. Fech.
22.0) 33,83
22,80 23.88
23,16 33,18
33,50 23,66
23,82 33,93

190,00

270.00

309.00
700.00

1.000.00
1.000,90

200,00
300,00

196,00
198,00

- 1.60040

150,00
300,00

163.00
— 1.260,00

950.00

300,00

160.00
730,00

Lojas Americanas
Manufatora Brinque-

dos Estreia 1.050,00
Lab. Moura Brasil . 1.000,00
Lab. Silva Araújo .

Roussel 3.320,00 3.180,00
Listas Telef. Brasi-
letras  «50.00

Nacional da Óleos ds
Linhaça  390.00

Pneus General, ord. 750,00
Petróleo Brasileiro S.

A. (Petrobràs).. ..
Paulista de FArça •
Luz

Rio de Janeiro Turls-
mo S A., de Crt
1.000.00, pref. .. ..

San son Vasconcelos •
Ind. Ferro, pref. .

Sul Mineira de Ele-
tricidade, -pret... .,

White Martin
Vale do Rio Doce.
port

Vale do Rio Doce.

700,00 600,00

170,00 —

600,00 —
— 670.00

110,00
450,00

100.00

- 3.050.00

•• a* •¦nom. .«
Valéria. 1»
Valéria, m*.. .. „. ,-. 334,00
Valéria. S«  331,00
Salinas Pyrinas .. .. 200,00
Silva Arauio Roussel 2.200.00
S. A. Marrln

3.000.00 1.800.00
341.00 313.00

214,00
218.00
150,00

— 200,00
Detentores!

Bco. Hip. Lar Brasi-
leiro, i* série .... 1:4.00 112,06

C Brahma — 4.500,00
Docas de Santos. .. 190,00 148.00
Nordeste do Brasi].. 600/10 480.00
Petróleo Brasileiro,

S. A. (Petrobràs).. 700.00 60030
Boteis Palace., ., ,. 600/» 780/»

Fech.
491,90
381,00
331,90
381,90
381,00
381,90

Contrato BMESES Abert
Maio, 1957 381,90'
Julho, 1957 ..... 381,90
Setembro, 1957 . . . 381,90
Dezembro. 1957 . . . 881.90
Janeiro. 1968 .... 381,90Março, 1958 .... 381,90 „.„,„,Posição — Na abertura, paralisadono fechamento,' paralisado.

Contrato c
MESES Abert

Maio, 1957 470,90'
Junho, 1957 484,00
Setembro, 1957 . . 491.90
Dezembro, 1957 . . 498,00Janeiro, 1958 .... 300,00
Março, 1958 590,00

Maio. 1957
Julho, 1957

Fechamento
Hoje Ant

2.15,75 a.17,25
2.06,87 2.07,62

V) - Fundos Públicos
e Privados

ÍNDICES FUNDO BRASIL
Referentes ft BAlsa Oficial de Valores,

do Rio de Janeiro

20 de abril de 1956 100,00

FUNDOS FEDERAIS

(5 titulos)

Hoj
Anterior
Mala baixo do ano
Mais alto do ano

08,41
06,75
61,58

101,69

Fech
470,90
488,00
492,00
498,00
500,00
500,00

nfio hou-

Abert. Fech.
60,05 60,40
57.75 57,65
54,25 54,15
52,20 52.00

52.40 522,22
N/c. N/C.

VENDAS - Na abertura
íechamento, nfio houve.

Posiçfio — Na abertura, estável: noíechamento, estável.
NOVA YORK, 7.

MESES
Maio, 1957 ....
Julho, 1957 ....
Setembro, 1957 . .
Dezembro, 1957 . .
Março. 1958 ....
Maio. 1958

VENDAS — Na abertura:"í.000í"no
fechamento, 9.750 contratos.

NA ABERTURA — Mercado apena»
estivei, eom baixa de 3 a 40 pontos"

NO FECHAMENTO — Mercadoapenas estável, com baixa de 5 a 23
pontos. -

b) AÇÚCAR
Esse mercado regulou ontem, calmoesem alteração nos preços. Entraram200 sacos de Pernambuco e saíram20.000, ficando em depósito 69.305 dl-tos.

COTAÇÕES POR 60 QUILOSBranco cristal .. .. 580,00 a 590,00Maacavlnho  480,00 a 490,00
EM PERNAMBUCO *

RECIFE, 7.
PREÇO - POR 60 QUILOS - Usinade primeira, nfio cotado — Usina desegunda, nfio cotado — Demerara,

Crf 380,00 — Cristal, Crf 402.00.
Entradas — Ontem: 13.804; desdeí- setembro 9.327.072.
ExportacSo: 39.000.
Existência: 2.208. 762.
Consumo: 2.000.

c) ALGODÃO
O mercado de algodfio em rama re-

guiou ontem, calmo e sem alteraçãonos preços. N5o houve entradas e sai-ram 920, ficando em depósito 49.985fardos.
COTAÇÕES POR lt QUILOSCONDIÇÕES DO MERCADO

Em Cruieiroí
Fibra longa:

Seridó, «po 3  490/» a 500,00Fibra média:

FUNDOS ESTADUAIS

(10 títulos)
Hoje  101,01
Anterior  10,81
Mais baixo do ano  96,98
Mala alto do ano  102,16

BANCOS

(5 títulos)
Hoje 102,77
Anterior' 103,17
Mais baixo do ano 95,29
Mala alto do ano 104.77

COMPANHIAS

(12 titulos)
Hoje 102.00
Anterior 92,71

Mais baixo do ano 90,27
Maia alto do ano 120,66

Rio, 7-V-1957.

Arrecadação Federal
RECEBEDORIA DO DISTRITO

FEDERAL

RECEITA ARRECADADA
Durante o mis:

De 2 a 6 de maio..
Em 7 de maio .. ..

Total"m teual periodo de
1956

Diferença
no mêa

para mais

Durante o sno

De 2 de tanelro a
7 de maio

Em içual período de
1956

120.967.738.80
38.653.809.70

159.621.538,50

124.728.705.50

34.892.773,00

4.380.290.638.90

3.366.518.143.90
Diferença para maia

no ano  1.013.772.195,00

FIRMANDO JURISPRU-
DÊNCIA

Alteração do contrato de
trabalho — Inexistência

O Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho, no recurso n° 1475-56, DJ.
IS - 3 - 37, decidiu que:"O empregado que recusa cumprir
ordem de serviço e Instruções eor-
respondente, alegando nSo admitir a

Matas, tipo 3 ...... 430/» a 425,001 transformação de balconista tm ven-
Ma*as.Upo5  190.00 a 395loo| dedor praclsta, enseja a dispensa i«

o Í^S** S"0 Nominal 'nSo provar que simples visitas do-Paullrfa. tipo 6 
^w 

420/» a 425.00| mldli.re. indicada, pela própria em-
COTAÇÕES FORNECIDAS PELA Pr*«- "«o PoderSo aer eurapridaa

JUNTA DE MERCADORIAS "• acArdo eom as instruções
•ertSta, tipo 6 ..... Nominal 'nadas pela empregadora".

Seridó, tipo 6
SertCes, tipo 1
Ceará, tipo l" .
Ceará, tipo 6 .

Fibra curta:

470,00 a 475.00
435.00 a 440.00

Nominal
425.00 a 430.0C'

Nominal
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p CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 d« Maio de 1057
J~ C/Z <1 CÃ? A/Q

VEDA COMERCIAL

RELAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE "DIVISAS"
divididas em lotes para o leilão do dia 9 de maio de 1957

MOEDA: USI NORU12UA 150.000 —
PRONTO

I» Categoria — USS Nor. 13.000 —
Prêmio mínimo de Cr$ 29,00;

13 certificados de

Total

1,000 13.000

 13.000

t* Categoria — USJ Nor. 12i.000
Prêmio mínimo de Cr* 47,00:

8 certificados de 5.000 40.000

11
10
10
10
10
10
IO
10

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

de
tíe
de
de
de
de
de
de

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
uooo
1.000
1.000

11.000
10.000
10.000
10.000
¦ío.ooo

10.000
10.000
10.000

81.000

Total  121.000

t» Categoria — US$ Nor. 11.000
Prêmio mínimo de CrS 73,00:

4» Categoria — USS Tcheco 6.000
Prêmio mínimo de Cr$ 107.00:

certificados de

Total

1.000 6.000

6.000

5* Categoria — US$ Tcheco 2.000 —
rrflmio mínimo de Cr» 231,00:

certificados de

Total

1.000 2.000

2.000

MOEDA: US» TURQUIA 90.000 —
PRONTO

1* Categoria — USS Turquia 10.000 -
Prêmio mínimo de Çr3, 20.00:

10 certificados d*

Total

1.000 10.000

10.000

11 certificados de

Total

1.000

Categoria — USS
Prêmio mínimo d«

Nor. 3.000 —
CrS 107,00:

1 certificados

Total...

de 1.000 3.000

3.000

Categoria - USS Nor. 2.000 -
rrêinlu mínimo de Cr* itfl.uu;

I certificados de

Total

1.000 2.000

2.000

MOEDA: US» TCHECO-ESLOVA-
QUIA 181.000 — PRONTO

1* Categoria — US$ Tcheco 31.000 —
Prêmio mínimo de CrS 29,00:

certificados
certificados
certificados

de
de
de

1.000
1,000
1.000

Total.

11.000
10.000
10.000

31.000

J» Categoria — US? Tcheco 8.000 —
• Prêmio mínimo de CrS 47,00:

8 certificados de 1.000

Total.

8.000

8.000

3» Categoria — USS Tcheco 134.000 -
Prêmio mínimo de CrS 73.00:

12 certificados de 5.000 60.000

13
13
12
12
12
12

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

Total

2» Categoria — US$ Turquia 54.000
Prímlo mln)mo de Cr| 47,00:

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

de
de
de
de
de

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Total.

12.000
12.000
10.000
10.000
10.000

54.000

3» Categoria — USS Turquia 18.000 -
Prêmio mínimo de CrS 73,00:

certificados
certificados

de
de

1.000
1.000

9.U0C
9.00C

Total. 18 nno

4» Categoria — USS Turquia 7.000 -
Prêmio mínimo de Cr$ 107,00:

certificados de
- Total .-.

1.000 7.000

7.000

5» Categoria — USS Turquia 1.000
Prêmio mínimo de CrS 231,00:

certificado

Total..

de 1.000 1.000

1.000

MOEDA:
SAS

COROAS DINAMARQUE-
1.883.000 — PRONTO

1* Categoria — Dan. Kr. 665.000
Prêmio mínimo de CrS 4,20:

7 certificados de 35.000 245.000

certificados
certificados
certificados-
certificados
certificados
certificados

NOTÍCIAS DOS ESTADOS
BAHIA

de
de
de
de
de
de

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

. i / inelll, gerente, sendo seu capital de
1300 mil cruzeiros e o montante du»

CIA. BAIANA DE TECIDOS — Com dividendo distribuídos de 210 mil. Os
sede em Kulvador e girando com um I componentes do Conselho Fllcil da

70.0001capital de 20 milhões de cruzeiros, referida flrmn soo oi iri. Clwlcmlr
70.000 tem como dlretctr-admtniitrativo oldo Sá Arnel, Arlacirce Brotto e An-"ii.uii.i ¦¦>'¦ Ctusepp de 1'nolls «¦ como diretor-
70.000 comercial o ar. Acaclo Jo>6 Teixeira,
70.003 «endo membros de «eu Conselho Fl«

tônlo Sobreiro Amaral.

77.000

407.000

Total. B47.000

3» Categoria — Dan. Kr. 329.000
Prfmlo mínimo de 'CrS 10,57.

11
12
12
12

certificados
certificados
certificados
certificados

7.000
1.000
1.000
7.000

cal os srs. Carlos de 'Brito Pereira,
Pedro Gregoracl e Augusto Sevo,
Esta empresa distribuiu dividendos
num montante de 500 n.ll cruzeiros.

CIA. ESPIRITO SANTENSE IN-
DUSTRIAL E AGRÍCOLA - Com
sede em Vitória, á rua Lula Antdnío
-ii. elegeu os seus novos conselheiros,
tendo sido Indicados o» srs. Roberto
Brabo Salletto, Raul Sudre e Alfredo

BAHIA INDUSTRIAL S. A. — Esta d» Silva Neves. Sâo diretores desta
empresa, cuja sede se localiza na ca- sociedade os srs. Borls Davidovlthc,
pitai do Estado,-teve aumentado kOU presidente; Eugênio Pacheco Quetrcz,

77.000 capital de 143 para 160 milhões de gerente e Antônio Sobreira, tesou-
84.000lcruzelros. E' seu dlrctor-presldente'relro.
84.000 o sr. Josaphat Macedo.

Total.

4» Categoria Dan. Kr.

84.000

329.000
BANCO DE

IS, A. — Sediado
ADMINISTRAÇÃO

CERÂMICA ANCHIETA S. A
Esta empresa está sediada em (.• iç.i-

Prêmio mínimo de CrS 13.50

3 certificados de 7.000 21.000

Total

5» Categoria — Dan. Kr.
Prêmio mínimo de CrS

3 crtlflcados de 7.000

21.000 — Santos-Dumont 23. é dirigido pelos
srs. HlpóHto Silva Matos, João d?
Prado Franco e Luli Ramos de Qu:l-
roz. HA pouco, foram eleitos os mem-
bros dc seu Conselho Fiscal, tendo

21.000,j;do Indicados os srs. Mário Almeida— — iSampaio, Alberlco Fraga e Orlando
iMoscoso Barreto.

21.000 —; v
33.45: • » »

m s7wad«. àro-!»S«'ní« e ° seu "P1'"1 * de 3,m;"
lhões de cruzeiros, 4endo apresentalo
um lucro bruto de 2 milhões Inte-
gram a sua' Diretoria os srs Elias
Antônio Saadi. presidente; Rui M.ir-
tini, gerente e Joaquim Ferrclri de
Souza — dlretor-técnlco. Integrem o
seu Conselho Fiscal os srs. Vicente
Burlan, Ncstor Clnelll e Fernando No-
gui>ira.

ESTADO DO RIO

Lanar! • Afonso Mendonça 1'chon.
Integram seu Conselho Fiscal os irs.
Eurlcu Gonzngn, Jo»e de Olivdlra
Neto e Emílio Coimbra da Luz.

RIO GRANDE DO SUL

TIPOGRAFIA DO CENTRO 8. A. -
Com sede em Porto Alegre, A rua
Senhor dos Passos 103, elegeu os
mrmbros de sua Diretoria, recaindo
a escolha nos irs. Wolfram Metzler,
nrcsldentc; Nestor Pere'ra, gerrme;
Joiê Ferreira Porto e Tbanez Plr*s,
BUb-dlreluies. Para compor seu Con.
«clho foram Indicado os srs. Nel
Bernd, Edwlno Frantz e Vítor Afon-
lo Hafner.

21.000 l. FIGUEIREDO S. A. - ARMA- BANrn MpRP.MTir ns- NrrRRrti- — ZÊNS GERAIS. DESPACHOS, REPRE- BANCO MERCANTIL DE MTERol
T->tal  21.000|SENTAÇÕES - Com sede em Salva-:?. A. - Corr. sede na capital do Ks-

dor, a referida sociedade tem como tado, A rua da Conceição 53, elegeu
! dlrctor-presldente o sr. Oswaldo de ?_nmembros. d„e'"?Conselho.Fiscal

Brcyne Silveira. Os demais lntegran- tendo sido esco hidçs os srs Eduardo
MOEDA: COROAS SUECAS 1.205.000 ;0s dc sua Diretoria são os srs. Al- £orre,a d?. Figueiredo Lima. O.ávio

— PPONTO borto Figueiredo, vlce-prcstdentc. Ar- Ferreira Neval c Cezário Levi Cnr-
tur da Costa Ramos, gerente, Delton' nelro.

1» Categoria — Swed. Kr. 115.000 — Tosta Santos, sub-gerente; Ernesto; »'•'*«
Prêmio mínimo de CrS .5.61: | Teixeira dc Almeida, secretário, c

Jos6 Augusto Pereira da Si'va, 2
11 certificados de 5.000 55.0110 secretário.
12 certlflcadqs de 5.000 60.000:

Total'.  
~Íls!ÕÔo! *!*'•*'

DISTRIBUIDORA AUAO

RAIMUNDO CORRÊA. FER-

DAUTOP" S. A. — Com sade em
Nova Igusçu e girando com u:n capi-
tal de 20 milhões de cruzeiros, esta
firma o dirigida pelos srs. José Al-
berto Pinheiro, Luiz Moacir de Alcn-

EDUARDO SECCO S. A.. COMER-
CIAL E INDUSTRIAL — Esta firma
está sediada em Porto Alegre, A rua
Voluntários da Pátria, 174, e ê dln-
glda pelos srs. Carlos Jtillo Edmundo
Elchembcrg, Eduardo Sccco Júnior e
Gert Eduardo Secc:> Elchenh-rg, sen-
do merabroí de seu Conselho Fls-
ecl os srs. Manllo Prati Ajrlfoglln,
Alberto Raabc e Fábio Neto.

» * *
IRMÃOS PISANI S. A. — Cim

sede em Santa Maria, teve p seu cr,-
pitai elcvrdo de 9 para 12 mH'i6es
de cruzeiros. Os diretores dcs'a firma
s5o os srs. Vnlmor Pis.inl e Ildcmor
PlEani, sendo seus conselheiros os s's.
Reimundo Joáo Cauduro, Allolo Bn-
sil Cabral e Carlos Soares More,!ri.

* * •
GRANJA DO HERVAL — Sediada

em Passo Fundo, foi transformada, de
soe'oda_e cm nome coletivo, em so-
elednde por cotas de resoonsebllidn-
de limitada. pcssTdo p girar soh a
razSo socln' de "Or'n<n do Herva!
Ltdn.". S«u oa^a! c de 1.6 milhas
r"e cruzeiro?. r?r"'o s_us rocios os k-s.
Antenor Dlch;. F,f'»on Te'"c'ra G'a»'varlnr, Antonino Dichl

FEÇAS Tci-eirn.

Imobiliária Gaio Marti S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária •

reaiizada em 8 de abril de 1957
As quatorze horas do dia oito

do iibril dc mil novecentos e cin-
qilentu c sete. na Sede Social n
Run Acre, 112, 1,0. nesta cidade
do Rio de Janeiro, presentes

seguida procedeu-se n eleição doi
membros, efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal, tendo sido re-
eleitos paru membros efetivos os
senhores: Carlos Vieira de Barros

acionistas rqprcsentHnrio a totali- Leite, dr. José de Andrade Lima
dade do capital social, conforme e Jono Batista de Souza Neves;
se verifica no respectivo "Livro e para suplentes os senhores:
de Presença de Acionistas", ns- Américo Ferreira Marti. José Nu-
sumindo a Presidência da Assem- nes dos Santos e Carlos Lopes. A
bléin a Sm. T)n. Mnrietta Navarro Assembléia decidiu também num-
Gaio, Diretor Presidente da socie- ter n mesma remuneração anual
dade, nos tôrmo do artigo nove, de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros)
letra b dos estatutos, convidou para cada membro efetivo do
para Primeiro Secretário o Sr. Conselho Fiscal. Por fim disse o
Jorge Manoel Gaio, e para se- senhor presidente que achavam-
gundo-secretário o Sr. Antônio se resolvidos todos os assuntos da
Ignácio. Constituída a mesa, Ordem do Dia, restando-lhe so-
Sr. presidente declarou instalada mente agradecer o compareci-
a Assembléia Geral Ordinária, mento dos senhores acionistas e
qual fora regularmente convo- oferecer a palavra a quem dese-
cada por anúncios publicados no jasse usá-la; a seguir como nin-
Diário Oficial (Seção I) e nó Suem se manifestasse o senhor
"Jornal do Comércio" nos dias j presidente suspendeu a sessão

0, 21 e 22 do março p. passado, | Pel° tempo necessário a lavratu-

2* Categoria — Swed. Kr.
Prêmio minlmo dc CrS

10
in
10

certificados
certificados
certificados

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

de
de
de

de
de
de
de
de
de

10.000
10.000
10.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

, S. A
««o nnn RAGENS. COMÉRCIO E INDÚSTRIA; car c Benedito PinMelro Barbosa, sen-obii.uuii -,_ Con. se(ie em salvador c girando do seus conselheiros os srs. Hugo de

com um capital de 5 milhões de cru
zciro:

0.09

100.000
100.000i
100.000 '

, Castro, José
Adolfo Gentil.
.... Martins Roclrcces e

esta sociedade é controlada pe-
los srs. Raimundo Nunes Corrêa FI-
lho, Maria do Carmo Ponde Corrêa': * * *
e Orlando Veloso Ponde, sendo seus

lãn „„,, [conselheiros os srs- 3a,ri Santos. José CANTAGALO FIAÇÃO E TECELA-oi™. ,AupUE,0 Tourinho Danias e Alolslo GEM S. A. — Sediada na cidade queJosé de Castro. |ine empresta o nome, esta cn.prôsa

Total.

60.000
60.000
60.000• 60.000
60.000
60.000

360.000

660.000

ARMAZÉNS GERAIS UNIÃO S. A.

de 1.000 13.000
de 1.000 13.000
de 1.000 12.000

.de 1.000 12.000
de 1.000 12.000
de 1.000 12.000

74.000

134.000

certificados
Certificados
certificado»
certificados
certificados

Total.

de
de
de
de
de

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

84.000
84.000
84.OCO
84.000
84.000

Esta firma tem sua sede social cm cindo Jcvoux, superintendente; Pedrj
[Salvador e gira com um capital de Pita Filho, secretário, e Licfnio José

10 milhões de cruzeiros, sendo seus Gonçalves, tescureiro.
diretores os srs. Fernando Espinhei-
ra de Sá, presidente; Geraldo Danne-
mann, secretário, e Antônio da Silva
Pinheiro, gerente. Os componentes dc

420.000
"665.000

2» Categoria — Dan. Kr. 847.000 —' 
Prêmio mínimo de, CrS 6.31:

certificados de

certificados de

35.000 350.000

7.000 70.0(10

Casas Gaio Marti S.A.
Ata da Assembléia Geral Ordinária

realizada em 8 de abril de 1957
As dezesseis horas do dia 8 de

abril de mil novecentos c cinqüenta
e sete, na sede social, na Rua Acre

., n.* 112, 1.° andar, nc6ta cidade do
Rio de Janeiro, presentes acionistas
representando a totalidade do capital
«ocial, conforme se verifica no resJ
pectlvo "Livro de Presença de Aclo-
nlstas" assumindo a presidência da
Assembléia a senhora donn Marletta
Navarro Galo, dlretor-presidcnte da
Sociedade, nos termos do artigo nono,
letra b, dos estatutos sociais, convi-
dou para primeiro secretário o senhor
Jorge Manoel Galo, e para segundo
secretário o senhor Antônio Ignácio.
Constituída a mesa, o senhor Presl-
dente declnrou Instalada a Assem-
bléla Geral Ordinária, a qual fora rc-
gularmcnte convocada por anúncios
publicados no Dldrio O.ficlnl — Seção
I, e no "Jornal do Comércio" nos
dias 20, 21 e 22 de março próximo
passado , respectivamente. A seguir,
foi lido pelo senhor prlmeirn-secre-
tárlo o edital dc convocaç.lo do teor
seguinte: Assembléia Geral Ordiná-

. ria — Convocação — São convidados
os senhores acionistas desta Soclcda-
de a se reunirem cm Assembléia Ge-

.ral Ordinária, a ser realizada no dia
8 de abril de 1057, ás 16 horas, na
gede social, à-Ru.i Acre n.° 112, so-
brado, nestn Capital, a fim de to-
marem Conhecimento c deliberarem
•obre o relatório da Diretoria, ba-
lanço geral, demonstração da conta
de lucros e perdas e parecer do Con-
selho Fiscal, referentes no exercido
social findo cm 31 de dezembro de
1056, bem como procederem A ciei-
çSo dos subdiretores c subdiietorcs-
auxiliarei, fixando a remuneração
dos mesmos, e elelçío dos membros
efetivos e suplentes do Conselho Fis-
cal para o novo período social, fi-
xando a remuneração dos titulares.
— Rio de Janeiro, 1(5 dc março de
1957. — Mnrietta Nororro Gaio, dirc-
tor-prosidente. — Declnrou, ainda, o
senhor Presidente que também fo-
ram feitas no Didrio Oficial, Seção I

no "Jornal do Comércio" nos dias
7, 8 e 9 de Janeiro .ultimo, as publl-
cações ordenadas pelo artigo 99 do
Deareto-lel n.o 2.627. dc 28 de se-
tembro de 1940, c que foram lidas
pelo senhor primeiro-secretário, as
quais são do teor seguinte: Encon-
tram-se A disposição dos senhores
acionistas, pnra serem examinados,
os documentos de que trata o art. 99
do Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de se-
tembro de 1940. — Rio de Janeiro.

.5 de Janeiro de 1957. — Jorpc Manoel
Galo. dlretor-gerentc. — Por deter-
mlnação do senhor Presidente, o se-
nhor prlmclro-secretário procedeu k
leitura do relatório da Diretoria, ba-
lanço geral, conta de lm-ros e perdas

parecer do Conselho Fiscal, publl-
cados no Didrio O/icial, Seção I, e
no "Jornal do Comércio" no dia 20
de março último. Concluída a leitura
foram esses documentos submetidos
à discussão pelo senhor Presidente e,
como ninguém quisesse usar a pala-
vra, postos em votação, verificando-
st terem sido os mesmos aprovados,
sem reservas, c por unanimidade. Em
seguida, procodeu-so â eleição dos
subdiretores « subdiretorcs-nuxiliares,
lendo sido verificado, apAs serem
colhidas as cédulas c aprovados os
votos que foram reeleitos para sub-
diretores os senhores: Antônio Fer-
retra Gomes. Daniel Manoel da Costa,
Antônio Ignácio. Francisco Leite
Marques e José de Albuquerque, e,
para subdlrctorcs-auxlliarts, os se-
nhores: Joaquim Marques dos San-
tos. Antônio Gonçalves Vaz, Cândido
Bento Dias da Costa. Antônio Perel-
ra. Antônio Alves de Oliveira, Ma-
noel Mathias. Faustino Ignácio de
Pinho. Joaquim Carneiro de Maga-
iháes, Horáclo Rodrigues Ferreira.
Manoel Ferreira de MagalhSes, Ma-
noel Gomes da Silva. Isidra Pereira.
Antônio da Costa. Oswaldo de Freitas
Brltto.- Antônio Carvalho. Manoel
Fernandes da Silva e Albano Mar-
quês Balula. Foi aprovada, por una-
!xtmld3de, a proposta do acienista

Manoel 
'Dias 

da Costa, fixando os
membros honorários aprovados em
Assembléia Geral 

"realizada 
em 23 de

Janeiro de 1956, ou.seja. para os sub-
diretores, CrS 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros) mensais c par.v os subdl-
retores^auxlliares, Cr$ 10.000,00 (dez
mil cruzeiros) mensais. Passando à
terceira parte da ordem do dia, a
assembléia procedeu à eleição dos
membros do Conselho Fiscal, tendo

Categoria — Swed. Kr. 375.000
Prêmio mínimo de CrS K.12

10 certificados de 10:000 100.000

seu Conselho Fiscal são os srs. Ar-! Com sede em São Gonçalo, tendo em
noldo Wlldberger, Alberto Viana Bra- vista a renúncia do sr. Sérgio dtf
ga e Jacob Chindler.

11
11
11
11
11

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

Total.

de
de
de
de
de

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

35. OU)
55.000
55.000,

CROMITA DQ BRASIL S. A. —
,, , Está sediada na capital dò Estado.

55 000'Seu capital é de 4 milhões de cri-
55 000Íze!ros' t*ndo distribuído dividendo

.num montante de 500 mil. Os srs.
275 000 Otavlanp CelcgHrço Tavares, como fli-

Irotor presidente e Júlla Silva Ma-
375.000

4a Categoria — Svvéd.
Prêmio minimo d"

Kr. 40.000
CrS 20.69:

8 certificados de 5.000 40.000:

Total....."  . 40.000

5» Categoria — Swed. Kr. 15.000 —
Prfmio mínimo de CrS 44.66:

3 certificados de

Total.;.....,

5.000 15,000

 15.000

Temoa cofres em todos os tama-
nhoa, para comércio e Bancos, por-

sido reeleito para membros efetivos jtas fortes, cofres de embutir na
os senhores: Carlos Vieira de Barros gíSíf- 

* 
J??I? ^nJ1'Lrl0' todo' *a'rantldos contra o fogo e roubo, aLeite, doutor José de Andrade Lima

c João Baptlsta de Souza Neves: e,
para suplentes os senhores: Américo
Ferreira Marti, José Nunes dos San-
tos e Carlos Lopes. A Assembléia
decidiu, tqmbém, manter a mesma
remuneração anual de Cr? 5.000,00
(cinco mil cruzeiros) para cada mem-
bro efetivo do Conselho Fiscal. Por
fim, disse o senhor Presidente que
nchavam-se resolvidos todos os assun-
tos da Ordem do Dia, restando-lhe
somente agradecer o comparecimen-
to dos senhores acionistas e ofere-
cera palavra a quem desejasse usâ-
la. A seguir, como ninguém se ma-
nifestasse, o senhor Presidente sus-
pendeu a sessão pelo tempo neces-
sárlo à lnvraturn da presente ata no
livro próprio, por mim, secretário, re-
diglda, ' 

que a subscrevo e assino,
Juntamente com o senhor segundo-
secretário, e com o Presidente' da
Assembléia. — Reaberta a sessão, foi
a mesma lida, posta em discussão e
aprovada pela totalidade dos aclo-
nlstas e vai ser assinada por todos os
acionistas presentes, dela se tirando
três cópias autênticas, dactllografa-
das pnra os fins legais — Rio de
Janeiro. 5 dc abril de 1957 — Ma-
riefía Navarro Galo. — Jorge Ma-
noel Gaio. —< Antônio íguddo. —-
Manoel Dias da Costa. — Antônio
Ferreira Gome.?. — Daniel Manoel da
Costa. — Francisco Lciíe Marque». —
José dc Albuquerque. —¦ Joaquim
Marques rios Santos..— Antônio Gon-
falues Vaz. — • Cândido Bento Dias
do Costa. — Antônio Pereira. — An-
fônfo Alues de Olfuelra. — Manoel
Mathias. — K"austino lamício de PI-
rtho. — Joaquim Carneiro dc Mapa-
Ihdcs. — Hordcio Rodrigues Ferrei-
ra. — Manoel Ferreira de Maoalhacs.

Manoel Gomes da Silua. — Isidro
Pereira. — Antônio dn Costa. — Os-
traído dc Freitas Brltto. — Antônio
Cnrraího. — Manoel Fernandes da
Silna. — Líbano Marques Balido —
Firmas reconhecidas no Cartório do
12." Ofício de Notasi.

DIVISÃO DE REGISTRO
DO COMÉRCIO

GERTIDÃO
Certifico que a Casas Galo Marti

S. A. arquivou nesta Divisão, sob o
n.0 4>V393, por despacho de 17 de
abril de 1956, cópia autêntica da ata
de sua assembléia geral ordinária,
realizada em 8 de abril dc 1957 que I
aprovou contas do exercício anterior,
reelegeu Cs subdiretores e subdfreto-
res-auxiliares e os membros do Con-
selho Fiscal i fixou ,os respectivos
honorários do que dou fé.

Departamento Nacional da Indús-
tria e Comércio, Dlvisío de Registro
do Comércio, em 17 de abril de 1957.

Eu. Palmyra Neves, Escrevente-
dacttlógrafo. referência Í3, escrevi,
conferi e assino. — Palmyra Ne.es.

Eu Rubem Lima, Chefe da S.R.E-.
subscrevo e assino. — Rubem Lima.

(Selada com CrS *.S0)

(Proc. n.» 10.969-Í7).

(N.o 14.3CS-24-4-57

preços baratisslmos. Rua Luiz Je
Camões. 108 — Tel: 43-6905 —' M. J.
DE ALMEIDA & CIA. i

19913

MOEDAS COMPRAMOS
Aos melhore:; preços. Respondemos

consultas com envelope selado. San-
tos Leitão Cia. Rqdrfgó Silva 9
Klo.

te
cambíra... como dlretora-tesourel..i,
tntègr^nv sua Diretoria, sendo seus
conselheiros os srs. Joaquim Cer-
queira: DaltrôV'José Aptônio de Quei-
roz e Ar"Ai!o Soares dos Reis.

ESPIRITO SANTO

TARQUINIO DA SILVA S. A., EN-
GENHAHIA E COMÉRCIO — Com
sede em Vitória e girando com um
capital de 3 milhões de cruzeiros, <v;ta
firma, que distribuiu dividendo num
montante de 300 mil» cruzeiros, é
dirigida pelos srs. Dorlo Silva, presi-
dente; Demóarlto Silva, gerente e
Eurldes / Machado, .secretário. São
membros de seu Conselho Fiscal os
srs. João Freitas, • Carlos Moreira
Llma.e Guilherme Santos..

CIA. TELEFÔNICA DO . ESPIRITO
SANTO • Com sede em Vitória, esta
empresa gira com um capital de 30
n.llhões do cruzeiros, sendo controla-
da pelos srs. Cecillano de Almeidn,
presidente; Carl R. Freehafer, vice-
presidente; Waldemar Pires de Lima,
superintendente; J. H. A'Court e
José Meira Quadros, diretores. Os
seus conselheiros são os srs. Lourl-
vai Vasconcelos, Orlando Antenor
Guimarães e Willlam Flndlay. A Cia.
Telefônica,do Espirito Santo apresen-
tou um lucro de" 6,3 milhões de cru-
zelros, no último exercício.

CIA. PENEDO DE ARMAZÊNZ GE^

».?.'?
AGRO^AS S. A.. AGRÍCOLA. E

PASTORIL — Com sedo em Porto
Alegre, esta cmnrCse. recentemente
corstrulda. .elegeu o»men.bros de sua
nrJmctxa Diretoria, tendo, sido ind'.-
r.rdos os srs. Teodérl^o Franc'sco
M<-c>ado. da Silva, dlretor-nresldcn-
te; João Bafsta Poss, dlrcior-c imcr-
c'e1, p Jcsé Bandeira dos Sanfo.;, di-
r?t-r-'ér;nleo. Pera integrar sétt Con-
r-lHo T"r"el foram elc'*t:s ei rrs Ve-
dro^no Cesemlro d» Gnrjn'. Ale! di
Torlno Bsrreles e Pt'o Maslevo O
caoltM da A«rro-ás é de 1. ml'h5o d"
cru-.C-er.

* * *
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA.

S. A. — Com sede cm Pelotes « <?'-
rando com um canltal d? 5 milhões
de cmrelros, tem ejwo dt^cre? os
srs. Pvl Gomes d-< S^va. |Má"io T'a-
lente M^roucs e Cláiid!o E^c^bir Pe-
relr» T-.lrr-. rendo membros de seu
Coise'ho F^cpI os sr«. Fr^n"1'" Cí>r-
ree dc A7«vcdo. F!o-'*h',l'> Soares
Veiga e Frrn'-"- niívé Le'tc.

n * *
TABA. CINF-T-ATROP S. A. —

gira con.'
Tamlrm faz parte tíc_Kcu qu .Irnj ™'é 

Mntról_da™ne'-S' sV?." .rnestw'
membros de seu Conselho. Flsc4. re

respectivamente. A seguir, foi li
da •pelo senhor Primeiro Secre
tário o edital de convocação do
tcôr seguinte: Assembléia Geral
Ordinária. Convocação. São con-
vidados os senhores acionistas
desta sociedade a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a
ser realizada no dia 8 de abril de
1D57 às 14 horas, na Sede Social
à Rua Acre, 112, sobrado, nesta
capital, a fim de -tomarem conhe-
cimento e deliberarem sobre o
Relatório, da' Diretoria, Balanço

e Hcrncíidesí Geral, Demonstração da Conta de''Lucros e Perdas" c Parecer do'Conselho Fiscal, referentes ao „,„,„. . ,-, . ,.„ .„ , ¦
exercício social findo em 31 de ^"ZJlFSV™?*00-**", , , ,n-„ te Marqvcs, Josi de Albu-dezembro de 1950, bem como

ra da presente Ata no Livro pró-
prio, por mim secretí.rio redigi-
da, que a subscrevo «• assino jun-
tamente com o senhor segundo
secretário e com o presidente da
Assembléia. Reaberta a sessão foi
a mesma lida, posta em discussão
e aprovada pela totalidade dos
acionistas e vai ser assinada por
todos os acionistas presentes, de-
la se tirando três cópias autén-
ticas drctilof.rafadas para os fins
legair. Rio de Janeiro, 8 de abril
do 1257. Marietta Navarro Gaio,
Jorcic Aírnioel Gaio, Anto7iio
írçntício, Mrmopl Dias da Costa,
Antônio Ferreira Gomes, Daniel

gira com um capital de 6 milhões dc
cruzeiros, sendo seus .diretores os srs.
Walter V. Tardln, presidente; Manoel
L. Nunes, vice-presidente; Gumcr

* * * ¦.

CIA. NACIONAL DE CERÂMICA —

Oliveira Horta Barbosa, elegeu p-ra
membro de sua Diretoric a sr.a. He-iCr>nn Sede „m p<T'o 

~A'-"
lena Mana de Oliveira Horta Ba»b-- üm ca^sfáp 40 milhõcV d... ........1— c— 

parte 
"¦ ¦¦••¦'*¦•>

Moacir
sa
diretivo

centsmente eleitos, os srs. sllvlò Car-
valho Perelr?, Américo Amoedo e
Franz Nímrichter. . c5? ¦

'i9

sen tU|BútgU; diretor-nrcsHentc: NI .
6'c', d!rctor-v'"--prc;'drntci Put

USINA SANTA MÁRlA S.v.
Esta cmorSsa gira con.' utrj capita* de
23 milhões de cruzeiros. .tendoScòmo (. ...
diretores os srs. Jor«e Pereira*]?lnt.o,!" ^)ft <:H,nr,„- -6r.n
oresldente; Jorge Renato Pereira
Pinto, jerente, e Carlos Abdclhader
Magalhães, assistente.

MINAS GERAIS

USINAS SIDERÚRGICAS DE MI-
NAS GERAIS S. A. — Com sede em
Belo Horizonte e girando com um
capital de 6 milhões de cruzeiros, esta
empresa 'é controlada pelos srs. Li-
dlo Lunardl, presidente; Sllv!o..Bar-
bosa, vice-presidente; João Ewcrton
Quadros, dlretor-financelro: José de
Lima Barcelos, diretoT-industrial,' e
Gabriel Janot Pacheco, dlretor-admt-
nistrativo. São membros de seu Con-
selho Flscâ! os srs. Vicente Assump-
ção, José Alexandre de Moura Costa,
Antônio Mourão Guimarães e Cândl-
do Holanda de Lima.

3S.
diretor-comere'?', c Jamil A. Alquel,
("'retor-fesourc^o. Esta emprfsa qüo.
distribuiu. dlv'íendcs num montante
da T?l m!l' cu-eiro?. t»m c^mo ca.n.
ia'helros cs «rs. A'Wi ^llng, Léo
L'vo-'us e R;?"-do r'-'??cr.

. ,V i)t if r}t

SPEPB S. A., Tmn-rta?ora e Co-
mcrc'81 -7" fl .r."fiVf\ ^ista. sciicínd"'Ale."r*, ,é
t!e .n0 >r)}lhõè? f'c e-.izsros, tendo o"
*íu- divírienfles atingido a nuea.tja
da 11.5 milhões de crua.eíros. S"o sana
diretores os sr* Armando Afonso
Sncrb e Paulo P-^cb e "eus 'coisa-
itic^r1! os srs. TIeitór Alvas "ôrto,
Watd)" Pinto Porto c Manfredo
Südhaus.

procederem à eleição dos mem
bros efetivos e suplentes do Con-
selho Fiscal para o novo período
social, fixando a remuneração dos
titulares. Rio de Janeiro, 18' de
março de 1G57. Marietta Navarro
Gaio, Diretor Presidente. Decla-
rou ainda o senhor presidente
que também foram feitas no
Diário O/tcial, Seção I e no "Jor-
nal do Comércio" nos dias 7, 8 e
9 de janeiro último as publica-
cões ordenadas pelo art. 99, do
Decreto-lei n.° 2.627, de 26 de
setembro de 1940, e que foram
lidas pelo senhor primeiro-secre-
tário, as quais são do teor se-
guinte: Encontram-se à disposi-
ção dos senhores acionistas, para
serem examinados, os documen-
tos de que trata o art. 99, do De-
creto-dei n.° 2.627, de 26 de se-
tembro de 1940. Rio de Janeiro,
5 de Janeiro de 1957. Joroe Ma-
noel Gaio, Diretor Gerente. Por
determinação do senhor presiden-
te, o senhor primeiro-secretário
procedeu à leitura do'Relatório
da Diretoria, Balanço Geral, Con-
ta de "Lucros e Perdas" e Pare-
cer do Conselho Fiscal publicadas'
no Diário O/tcial, Seção I e no"Jornal do Comércio", no dia 20
de março último. Concluída a
leitura foram esses documentos
submetidos à discussão pelo se-
nhor presidente e como ninguém
quisesse usar da palavra, postos,
e"m votação, verificando-se terem
sido os 'mesmos aprovados, sem
reservas e por unanimidade. Em

Capacidade do$ moinhos nacionais

FRIGORÍFICOS MINAS GERAIS
S.A, — Com sede em _elo Horizon-
te, â rua Carljós 244, obtiveram un.'
financiamento junto ao Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento Econômico.
Ê diretor-presidente desta empresa o
sr. Vitor de Andrade Brito, sendo
seu diretor-admlnistratlvo-e-comer-
ciai o sr. Áureo Renault.

CIA. TELEFÔNICA DE GOVERNA-

,à orientação dos srs. Manoel Alberto
11B87 ISlyn, presidente' e Herfnehegildo Zor-

RAIS — Sediada em Vitória, obedece [DOR VALADARES — Com sede na
cidade que lhe empresta o nome, gira
com um capital de 20 milhões do cru-
zeiros e ,tem como diretores os srs.
Armando Vieira, presidente; Laércio
Duarte Byrro, superintendente, e Os-
waldo Alcântara, tesoureiro, sendo
seus conselheiros os-srs. José Carlos
Pinheiro, Sebastião Guimarães e 'ri-
cente Plfano.

Oportiinidadeg comerciais
DESEJAM IMPORTAR DO BRASIL:

Pneui — Ernesto Quincke S. A. (Importadores) — Cerro Lar-
30 851 — Montevidéu.

Borracha,' Sola Crepe — Árias Sienra & Castagnino (Importa-
dores) — Mercedes 879 — Montevidéu.

Tubos de Ferro, Bombas para Água • Motores Diesel, paria Equi-
jamentos de Perfuração de Poços Artesianos — Eng. José Garcia
tartf — 25 de Mayo 535 — Esc. n.° 12 bis — Montevidéu.

DESEJAM REPRESENTAR:
Fábrica de Louça Sanitária, Ferragem, Bazar e Artigos de Cons-

rução — Dr. Crescêneio Calo — Calle Coronel Alegre, 1211 — Apto.
6 —. Montevidéu.

Moinhos de Erva Mate, Slsal, Placava — Surimex S.R.L. (Rc-
nresentaciones) — Ituzaingó 1512 — Caixa Postal: 352 — End. Te-
íeg : Surimex — Montevidéu.

Crí 561..M).
53007

Ministério da Aeronáutica
DIRETORIA DE ENGENHARIA

A Diretoria de Engenharia do Ministério da Aeronáutica
comunica aos interessados que será aberta concorrência para
a execução das obras abaixo discriminadas, em sua sede, à
Avenida Marechal Câmara, 233 — 5.° andar, nesta Capital,
conforme publicação no Diário Oficial n.° 9.4, de 25-4-57.

DIA 10/5/57- às 15

fornecimento e colocação de meios fios e sargefas no
Depósito Central de Infèndência, em Marechal Hermes.

Chama, entretanto, especial atenção, já nesta oportuni-
dade, para a cláusula de capacidade técnica que estipula:

"Apresentação de prova de execução de obras congê-
neres, de valor equivalente ao da obra em apreço".

RIO DE JANEIRO, 6 de maio de 1957.

Brig. do Ar - JOELMIR CAMPOS DE ARARIPE MACEDO
Diretor Geral de Engenharia

18068

SEHRAHIA SILVANIA S. A. _ Se-
diada em Governador Valadares e
girando com um capital 2,7 n.1lh8es
de cruzeiros, dirigem a referida' so-
ciedade .os srs. Hélio Linharçs, dire-
tor-presldente; Elson Linhares, dlrç-
tor comercial e Jos$ Guimarães *-l-
retor-gerente. Integram seu Conselho
Fiscal os srs. Manuel Antônio de Car-
valho, Paulo Slmonl Campomort e
Antônio Gonçalves Matos.

VELOSO S. A., PAPELARIA E Ti-
POGRAFIA BRASIL — Esta empresa
aue gira com um capital de 8 ml-
lhões de cruzeiros, tem como direto-
res os srs. d. Maria Carmelita Mo-
reira Veloso (presidente). Oscar Pin-
to Veloso c. Nllton Moreira. Veloso.
sendo que distribuiu dividendos num
montante de 560 mil cruzeiros. São
men.bros de seu Conselho Fiscal os
srs. Nereu de Almeida, José Augus-
to Filho e Luiz Pinto Coelho. Sua
sede é em Belo Horizonte.

SANTOS. CARVALHO & CIA. -
Com sede em Muriaé, esta firm.i foi
transformada em sociedade anônima,
nassan;'o a girar com um capital de
6 milhões de cruzeiros e sob a re-
zSo f-i.il de "Santos, Carvalho S. A..
Crrrrrclo e Indústria", sendo seus
ae'cn!stcs os srs. José dos Santos, Mi-
Tiiel Pereira de Cirvalho, JoSo Crs-
tovam dc Pinho Filho, Giovannl Fe-
Vnpe, Nelson Monteiro de Barros.
°nuIo de Oliveira Carvalho e José
Roque dos Santos. Está sediada em
Belo Horizonte.

CASA PALHARES COMERCIAL
S. A. — O capital desta firma é de
8 milhões de cruzeiros e o sr. José
Maria Palhares é o seu diretor-pre-
sidente. Tendo distribuído dividendos
num n.wntante de 1 mlHilo de cru-
zeiros, conta com os srs. Joaquim
Vieira de Faria. Joaquim Lopes da
Silva e Èrnanl Lones como membros
de seu Conselho Fiscal.

« * ?

CTA. INDUSTRIAL SANTA MA-
TTLDE — Girando com um capital de

j 100 milhões de cruzeiros. ,esta socíj-
dade oue tem sua sede em Conse-
f-etro Lafiiete. é dirigida pelos sm.

I Eduardo Beral Sardinha, presidente:
;Jc*é Luiz Plmentel Duarte, vlce-pre-
! sldente e Fernando Plmentel Duarte.
I tesoureiro, sendo membros d* seu
jConselho Fiscal os srs. Oscar Saraiva
jJr.. Caries Ertgênlo Borges Cortei e
i Osvaldo de Morais Bastos. Os dlr!-
j dendês a distribuir somam 8 milhões
<!e cruzeiros.

LANAM MTNAS S. A.. INDOS .
TRIA E COMÍRCTO — Com sede en.M
jttelo HorltOTi»e «¦ ílrantc com um'
i capitai de 10 milhõe* d* cr.iteims. i
item como diretores os ir». Vitorio i

O Ministro da Agricultura vem
de criar, junto ao Serviço de Ex-
pansSi do Trigo, a Comissão Orl-
entádora da Revisão do Parque
Moageíro, que será composta de

.representantes de órgãos de classe
moageira e de um técnico ,do S.
E. T., que a presidirá.

Pela portaria n.inistcrlal do 30
de abril últiimo, que estabeleceu
a medida, foram fixadas a fina-
lidádes e objetivos dessa Comis-
são, ' a principal das quais é de
se proceder a uma revisão d aca-
pacidade moageira de todos os
moinhos de trigo registrados no
S. E. T., no prazo de quatro me-
ses. .- .

Pnra esse trabalho, os- moinhos
serão clasisficados, preliminar-
mente, em .automáticos e não au-
tomaticos.

Nesse ultimo tipd, os Índices de-
terminados pára a fixação das ca-
pacidades por superfícies de con-
tacto, peneiraçSo e purificação, se-
rão aumentados em 70%.

, A portaria estabelece que os
moinhos auton.átlcos, que não
possuírem purificadores, poderão

. instalá-lo sno prazo improrrogá-
vel dè seis nieses, a partir da pu-
bllcação do ato oficial, condicio-
nada a sua capacidade definitiva
ao método de cálculo estabelecido
para os demais. moinhos automá- .
ticos e limitada ao máximo da ca-
pacidade por superfície de. con-
tato, acrescida de 5%.

Enquanto perdurar a revisão do
par.que moageiro nacional, o Ser-
viço de Expansão do Trigo nfio
concederá registros a novos moi- •
nhos, não admitindo, também
qualquer alteração na capacidade
dos existentes.

A providência do Ministro da
Agricultura foi determinada pela
necessidade'de se proceder a uma
uniforn.ização nos critérios de dis-
crlminação das capacidades dos
moinhos, bem como tendo em vis-
ta enquadrá-los em normas téc-
nicas adequadas à estabilização de
um eficiente serviço de distribui-
ção da safra tritícola, em face do<
desenvolvimento extraordinário
obtido pela indústria moageira nos
últimos anos. .

ÍWmmm I
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| .. .DEFENDA SEU DINHEIRO COMPRANDO I
11 DIRETAMENTE ! TUDO NO MAIS FINO I
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1 87 MODELOS EM EXPOSIÇÃO 1
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UM NOME QUE É UMA TRADIÇÃO È

l-.j RUA SÂO JOSÉ, 90 - 5.° AND. ||

ouerque, Joaouim Marques dos
Santos, ybitonio Gowalves Vaz,
Cândido Bento Dias da Cos-
ta, Antônio Pereira, Antônio Al-
ves de QVveira, Manuel Mathias,
faustlvo Içinácio dn Pinho, Joa-
piem Carneiro de Maaalhãet, Ho-
rrício Rodriquns Ferreira, Manoel
Ferreira de Magalhães, Manuel
Gomes da S;''Ja. Isidro Pereira,
3vnrotito dn Costa. Osi"alr'o de
Freitas. Britto.' Antônio Carvalho,
Manoel Fcrnan^ne r?^ Silua, Al-
bano Maraucs Bolttln.

DIVISÃO TiK
REGIST"^ rtv. COMÉRCIO

 CERTIDÃO

Certifico nue a ImoWliária
C-avo Marti S. A., arauivou nes-
ta Divisão, sob o n.° 43.392, nor
despacho de 17 de abril de 1957,
cópia autêntica da ata de sua as-
«embléia geral ordinária realiza-
da em 8 de abril de 1957, aue
aprovou contas do exercício an-
terior elceu os membros do
Conselho Fiscal e'fixou-lhes os
vencimentos, do que dou fé. De-
pagamento Nacional da Indústria
e Comércio. Divisão de Registro
do Comércio, em 17 de abril de
1957. Eu, Palmyra Neves. Escri-
turário Dact., 23, escrevi, conferi
e assino, Palmyra Neves. E eu,
Rubem Lima, chefe da S. R. E.,
subscrevo e assino, Rubem Lima.

Selada' com Cr$ ,7,00.. Processo
rj.'0. 10.908-57. (N> 14.275 de
24-4-57. Cr- 510,00). . .

.52008

RECOMPENSA PARA 0 FILME
"SISSY, A JOVEM IMPERATRIZ"

VIENA (IDA) — O filme aus-
triacoi érh cores, intitulado "Sissy,
a jovem,/Imperatriz" (Sissy, die
junge Kaiserin), realizado por
_!rnst Marischka, com a jovem
Romy Schneider, como "vedette",
obteve do Ministério da Educa-
ção da Áustria, o título ''filme de
grande valor artístico". O filme,
que já foi projetado, com suces-
so, em numerosos países foi exi-
bido também em Paris. Em Ate-
nas realizou-se uma representa-
ção de gala, na presença dos so-
beranos gregos.

A ORQUESTRA FILARMÔNICA
DE VIENA NA SUIÇA

VIENA (IDA) — Do dia 16 ¦
20 de março p. passado, a Or-
questra Filarmônica de' Viena
deu cinco concertos em Genebra,
Lausanne, Berna e Zurich, sob a
direção do dr. Karl Bõhm. ,No
programa figuraram obras do
Mozart, notoriamente o Concerto
para Violino e Orquestra em Ré
Maior, tendo como solista Willy
Boskowsk, a Quinta e a Terceira
Sinfonias dè . Ludwig van Bee-
thoven e, finalmente, os "Poe-

mas" compostos em recordação
à "Morte das Crianças" (Kinder-
totenlieder) de Gustav Mahler.

NOVOS PORTAIS PARA A
CATEDRAL DE SALZBURGO

VIENA (IDA) — No decorrer
do ano de 1958 . Catedral da
Salzburgo, que muito sofreu com
a última guerra, será restaurada,
recebendo três novos portais. Oi
projetos que representarão os te-
mas "Fé", "Esperanía" e "Amor"

são de autoria da Professor To-
ni Schneider-Manzell (Áustria),
Wald Mataré (Alemanha) •
Manzu (Itália).

¦ -

"CIDADES ESTRANGEIRAS"
NO BRASIL

Várias são as cidades estran-
geiras que têm sua réplica no
Brasil. Temos Nova York no Ma-
ranhão, Veneza (vila) em Per-
nambuco, Filadélfia em Goiás,
Santiago no Rio Grande do Sul,
Buenos Aires (vila) em Fernam-
buco, além de Nova Roma (duas
vilas, em GO e RS), Nova Qdes-
sa, Nova Veneza, Nova Milano,
Nova Pádua, Novo Hamburgo e
Nova Verona. Recentemente ío-
ram criados dois municípios, um
em Minas e outro no Paraná, com
o nome de Toledo, que passou a
designar duas novas cidades bra-
sileiras.
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ATOS REUGiOSOS

ARNALDO BLOCI
(FALECIMENTO)

Judith, Leonardo, Rosajy e Verinha profun-
damente sensibilizados, comunicam aos seus
parentes e amigos o falecimento de .seu que-
rido esposo e pai ARNALDO BLOCH, e convi-
dam para o seu sepultamento que se realizará
hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horqs, saindo o
féretro da Rua 5 de Julho, n° 82, para o Cerni-
tério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar
flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Boris Bloch e sra., profundamente sensibi-
lizados, cumprem o doloroso dever de comu-
nicar o falecimento dé seu irmão e cunhado
ARNALDO BLOCH, e convidam aos amigos e
parentes do extinto para o seu sepultamento
que se realizará hoje, quarta-feira, dia 8, às
9 horas, saindo o féretro da Rua 5 de Julho,
n.° 82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-
se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Adolpho, Bloch e sra., profundamente cons-
ternados, cumprem com o doloroso dever de
comunicar o falecimento de seu irmão e
cunhado ARNALDO BLOCH, e convidam os
amigos e parentes do extinto para o seu se-
pultamento que se realizará, hoje, quarta-fei-
ra, dia 8, às 9 horas, saindo o féretro da Rua 5
de Julho, n.° 82, para o Cemitério de Vila
Rosaly. Pede-se não mandar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Oscar Bloch Sigelmann, sra. e filhos, sensi-
bilizados, cumprem o doloroso dever de çomu-
nicar o falecimento de seu tio ARNALDO
BLOCH, e convidam aos amigos e demais
parentes para o seu sepultamento que se rea-
lizará, hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas,
saindo o féretro da Rua 5 de Julho, n.° 82,
para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não
enviar flores.

BLOCH
(FALECIMENTO)

BLOCH EDITORES S/A./pelos seus direto-
res Adolpho Bloch, Boris Bloch, Oscar Bloch
Sigelmann, Nelson Alves, Nahum Sirotsky,
Dirceu Torres Nascimento e Augusto Rodri-
gues, profundamente consternados, cumprem
o doloroso dever de comunicar o falecimento
de seu diretor ARNALDO BLOCH, e convi-
dam para o sepultamento que se realizará,
hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o
féretro da Rua Cinco de Julho n.° 82, para o
Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar
flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

GRÁFICOS BLOCH S/A., pelos seus direto-
res Adolpho Bloch, Boris Bloch, Oscar Bloch
Sigelmann e Nelson Alves, comunicam o fale-
cimento de seu diretor ARNALDO BLOCH, e
convidam para o sepultamento que se reali-
zará hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas,
saindo o féretro da Rua Cinco de Julho n.° 82,
para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não
enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Os funcionários de GRÁFICOS BLOCH S/
A., sensibilizados, cumprem o doloroso dever
de comunicar o falecimento de seu diretor e
amigo ARNALDO BLOCH. Apresentam à
família enlutada os seus pêsames, e convidam
os amigos para o sepultamento que se reali-
zará, hoje, quarta-feira, dia 8, .às 9 horas,
saindo o féretro âa Rua Cinco de Julho, n.°
82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se
a dispensa de flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Os funcionários de BLOCH EDITORES S/
A., cumprem o doloroso.dever de-comunicar
o falecimento de seu querido chefe e amigo
ARNALDO BLOCH e convidam os amigos e
parentes do extinto para o sepultamento que
se realizará hoje, quarta-feira, dia 8, às 9
horas, saindo o féretro da Rua Cinco de Julho
n.° 82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-
se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Diretores, redatores, repórteres, fotógrafos,
e demais funcionários de MANCHETE cum-
prem o doloroso dever de comunicar o fale-
cimento de seu estimado chefe ARNALDO
BLOCH, ocorrido ontem, às 11 horas e convi-
dam amigos e parentes do extinto para o seu
sepultamento que se realizará, hoje, quarta-
feira, dia 8, às 9 horas, saindo o féretro da
Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o Cemitério
de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Diretores é demais funcionários de MAN-
CHETE ESPORTIVA, profundamente conster-
nados com o falecimento de seu diretor e
amigo ARNALDO BLOCH, aprasentam à
família enlutada os seus mais sentidos votos
de pêsames, e convidam para o sepultamento
que se realizará, hoje, quarta-feira, dia 8, às
9 horas, saindo o féretro da Rua Cinco de
Julho, n.° 82, para o Cemitério de Vila Rosaly.
Pede-se hão enviar flores.

ARiâLDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Diretores e funcionários da DISTRIBUÍDO-
RA IMPRENSA LTDA., profundamente cons-
ternados com o falecimento de seu prezado
amigo ARNALDO BLOCH, apresentam à
família.enlutada os seus pêsames'e convidam
os demais amigos para o seu sepultamento,
que sairá hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas,
da Rua Cinco de Julho n.° 82, para o Cemité-
rio de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

t

Os funcionários da Sucursal de São Paulo
de GRÁFICOS BLOCH S/A., e BLOCH EDI-
TORES S/A., profundamente consternados
com o falecimento de seú diretor e amigo
ARNALDO BLOCH, ocorrido ontem, às 11 ho-
ras, convidam amigos e parentes do extinto
para o seu sepultamento que se realizará,
hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o
féretro da.Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o
Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar
flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Gusti Aizen e filhas, profundamente cons-
ternados, cumpre o doloroso dever de comu-
nicar o falecimento de seu primo ARNALDO
BLOCH, ocorrido ontem, às 11 horas e con-
vidam amigos e parentes do extinto para o
seu sepultamento que se realizará hoje, quar-
ta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o féretro
da Rua Cinco de Julho n.° 32, para o Cerni-
tério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flô-
res.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Marcos Kapeller (ausente), Bela Bloch
Kapeller e Pedro Jack Kapeller, profunda-
mente consternados comunicam aos seus
parentes e amigos o falecimento do seu que-
rido cunhado, irmão e tio ARNALDO BLOCH,
e convidam para o sepultamento que se reali-
zará, hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas,
saindo o féretro da Rua Cinco de Julho, n.°
82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se
não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Sabina e Betty Bloch Sigelmann, profun-
damente sensibilizados comunicam aos seus
parentes e amigos o' falecimento de seu que-
rido irmão e tio ARNALDO BLOCH, e convi-
dam para o sepultamento que se realizará,
hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o
féretro da Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o
Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar
flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Paul Coopmann e senhora, profundamente
sensibilizados comunicam aós seus parentes e
amigos o falecimento de seu querido cunhado
e irmão ARNALDO BLOCH, e convidam para
o sepultamento que se realizará, hoje, quar-
ta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o féretro da
Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o Cemitério
de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Henrique Mellmann, senhora e filhos, pro-
fundamente sensibilizados comunicam aos
seus parentes e amigos o falecimento de seu
querido tio ARNALDO BLOCH, e convidam
para o sepultamento que se realizará, hoje,
quarta-feira, dia 8, às 9 horas, saindo o fere-
tro da Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o
Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar
flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Jorge Bloch e família, profundamente sen-
sibilizados Comunicam aos seus parentes e
amigos o falecimento de seu querido sobri-
nho ARNALDO BLOCH, e convidam para o
sepultamento que se realizará, hoje, quarta-
feira, dia 8, às 9 horas, saindo o féretro da
Rua Cinco de Julho, n.° 82, para o Cemitério
de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flores.

NALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Pedro Bloch e senhora, profundamente sen-
sibilizados comunicam aos seus parentes e
amigos o falecimento de seu querido primo
ARNALDO BLOCH, e convicfam para o sepul-
tamento que se realizará, »hoje, quarta-feira,
dia 8, às 9 horas, saindo o féretro da Rua
Cinco de Julho, n.° 82, para o Cemitério de
Vila Rosaly. Pede-se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Fruma Bloch Musis, profundamente sensi-
bilizada comunica aos seus parentes e amigos
o falecimento de seu querido sobrinho AR-
NALDO BLOCH, e convida para o sepulta-
mento que se realizará, hoje, quarta-feira, dia
8, às 9 horas, saindo o féretro da Rua Cinco
de Julho, n.° 82, para o Cemitério de Vila
Rosaly. Pede-se não enviar flores.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

. David Rubinstein, sra. e filhos, sensibiliza-
dos, cumprem o doloroso dever de comunicar
o falecimento do seu tio ARNALDO BLOCH,
e convidam aos amigos e parentes do extinto

para o seu sepultamento que se realizará,
hoje, quarta-feira, tíia 8, às 9 horas, saindo o
féretro da Rua 5 de Julho n.° 82, para o Cerni-
tério de Vila Rosaly. Pede-se não enviar flô-
res.

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Maurício Rubinstein e sra., sensibilizados,
cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento de seu cunhado e irmão ARNAL-
DO BLOCH, e convidam aos amigos e demais
parentes para o seu sepultamento que se
realizará hoje, quarta-feira, dia 8, às 9 horas,
saindo o féretro da Rua 5 de Julho, n.° 82,
para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se não
mandar flores.

ARNAL
.(FALECIMENTO)

isaac Vduardo Hazan, senhora e filhos, pro-
fundamente consternados, cumprem o dolo-
roso dever de comunicar o falecimento de seu
tio ARNALDO BLOCH, e convidam aos ami-
gos e parentes para o seu sepultamento que
se realizará, hoje, quarta-feira, dia 8, às 9
horas, saindo.o féretro da Rua 5 de Julho, n.°
82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se
não mandar flores."

ARNALDO BLOCH
(FALECIMENTO)

Wolfgang Berliner, senhora e filhos, pro-
fundamente consternados, cumprem o «dolo-
roso dever de comunicar o falecimento de seu
tio ARNALDO BLOCH, e convidam aos ami-
gos e parentes para o seu sepultamento- que
se realizará, hoje, quarta-feira, dia 8, às 9
horas, saindo o féretro da Rua 5 de Julho, n.°
82, para o Cemitério de Vila Rosaly. Pede-se
não mandar flores. 83458

MINISTRO
Fernando de Souza

Dantas
(MISSA DE 7.- DIA)

Luiz R. de Souza Dantas, senhora e filhos, Rodolpho
de Souza Dantas, senhora, filhos, nora e neta agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do fa-
leçimento de seu querido pai, sogro, avô, irmão, cunhado,
lio e primo FERNANDO DE SOUZA DANTAS e convidam
os demais parentes e amigos para assistirem a missa de
7.° dia que, por intenção de sua boníssima alma, será
celebrada amanhã, dia 9, .quinta-feira, às 11 horas, np
altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo, à Rua 1,° de Março,
antecipando seus agradecimentos a todos que compare-
cerem a êsse ato de fé cristã. 63264

JANDYR TOSCANO
DE BRITTO
(DIDI)

Leda Guimarães Toscano de Britto e filha, Viúva Cd.
Theotonio Toscano de Britto, Viúva Cel. Jurandy Toscano
de Britto, filha e genro, (ausentes), Viúva Dr. Jancy
Toscano de Britto, e filha, Alceu Oliveira, senhora e
filho, Dr. Jules Zamikhowsky, senhora e filha, Oeneral
Reinaldo Pessoa Sobral, senhora e filho, Cte. Jayr Toscano
de Britto, senhora e filhos, Cte. Hélio Marroig de Mello,
senhora e filhos (ausentes), Oerson Silveira Reis, senhora
e filho, agradecem a todos que comparecerem ao sepul-
tamento do seu inesquecível esposo, pai, enteado, Irmão,
cunhado e tio DIDI e convidam para a missa dé 7.° dia
que será celebrada em intenção de sua boníssima alma,
quinta-feira, dia 9 às 11 horas, na Igreja de Nossa Senhora
da Conceição da Boa Morte, à Rua do Rosário. 24928

"CARLOS THEODORICO
DA CUNHA FONSECA"

••". (MISSA 1.* DIA)

Marta das Dores Barbosa Fonseca, Roberto Leal Fonseca, senhora •
filho, Paulo Santos e senhora, Viúva Theodorlco Maxlmlnlano da Fon-
seca, Dcrmeval da Cunha Fonseca, - senhora e (Ilhas, Dr. , Oswaldo d»
Cunha Fonseca, senhora e filhos, José Bento Barbosa Júnior • família,
espAsa, filhos, nora, neto, genro, mie. Irmãos, sobrinhos, sogro • cunhados,
de "CARLOS THEODORICO DA CUNHA FONSECA", agradecem a tòdal
as demonstrações dc pesar recebidas por ocaslSo de seu falecimento •
convidam os parentes e amigos para a missa de 7.° dia qne, por aua
bonisslma alma mandam celebrar quinta-feira, dia 9, ns 10 horas, na
Catedral Metropolitana. Antecipando seus agradecimentos aos que compa»
recerem a (ste ato religioso. 2102O

RITA DE ANDRADE SILVA
MISSA DE 7." DIA

Albina de Andrade Silva, Álvaro da Silveira Gusmão
e senhora, Ernani da Silveira Gusmão, senhora e filhos,
Sérgio ferreira da Cunha, senhora e filhos, agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do fa-
leçimento de sua inesquecível mãe, sogra e avó RITA DE
ANDRADE SILVA e convidam os parentes e amigos paraassistirem à missa de 7." dia que farão celebrar quinta-
feira, dia 9, às 11 h. 30 m. no altar-mor da Igreja de
S. Francisco de Paula. 25022

DR. JOSÉ GOUVÊA
DEVILHENA

(MISSA DE 30.° DIA)
A família de DR. JOSÉ 'GOUVÊA DE VILHENA, convida

seus parentes e amigos para a missa de 30.° dia, que manda
celebrar, amanhã, quinta-feira, dia 9 do corrente, âs 10 horas,
na Igreja da Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.° de Março,
Agradecem' antecipadamente aos que comparecerem a êste ato
de fé cristã. 4006 .

GENERAL

ZENÓBI0 DA (0STA
A Irmandade de N. S. do Rosário e São Bene-

dito dos Homens Pretos do Rio de Janeiro, con-
vida os amigos do GENERAL ZENÕBIO DA COSIA,
para a Missa em Ação de Graças, pela passagem
do seu aniversário, que farão celebrar, depois de
amanhã, sexta-feira, dia 10, às 9 horas, em sua
Igreja à Rua uruguaiana. 17089
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OS SESSENTA ANOS
DE SERGIUS PAUSER

VIENA (IDA) — Por ocnslfio
do 60.° untvcraárlo dc Sergius
Pauscr, professor nn Academia
de Bolas Artes de Viena (diretor
da Escola dc Pintura) a dita
Academia e a "Sociedade doB
Amigos da Sccession" de Viena,
Inauguraram a 15 do março p.
passado uma exposição, compre-
endendo 82 quadros u óleo e 40
aquarelas. Esta exposição permi-
te seguir a evolução artística dc
Sergius Pauscr desde o principio,
dos 30 anos ate os nossos (lias.
O artista, nascido na Baixu-Aus-
tria, é membro da "Sccession" de
Viena, desde 1927; as suas «bras
foram expostas notoriamente em
Barcelona, Novo York, Filadel-
íia, Londres,, Boston, Veneza e
Pittsburgh (Instituto Carnegie).
Obteve numerosos prômios na
Áustria e no estrangeiro. O Pro-
fessor Pauser 6 considerado o
mais Importante retratista e pai-
sagista da Áustria.

CENARISTAS AUSTRÍACOS
EXPÕEM EM BAYREUTH

VIENA (IDA) — No decorrer
dos Festivais de Bayreuth, êste
ano, será vista uma exposição
especial, denominada "A Obra de
Eichard Wagner nos Bastidores
do Presente". Deverá ser uma
eloqüente impressão do estilo de
encenação, que os teatros ale-
mães e estrangeiros estão desen-

,volvendo, hoje, nus apresenta^
ções wagnerianas. A Áustria será
representada por intermédio de
esooços cb Professor Emil Pir-
chans para a"Triologia" e os de
seu ex-aluno Wolfram Skalitzky,
chefe de decoração da ópera de
Graz, para o "Lohengrln". Da co-
leção de teatro da Biblioteca Na-
cional Austríaca será enviada
uma série de desenhos e croquis
de sua propriedade.

IMPORTANTE DESCOBERTA
PRÉ-HISTÓRICA NA BAIXA

ÁUSTRIA
VIENA (IDA) — Ao pé do

Monte Bisam, o último nos Bos-
quês, de Viena, foi encontrada,
recentemente, uma pequena piás-
tlca de um ídolo feminino, ca-
racterizando "Eva", feita de bar-
ro queimado. Essa minúscula es-
tátua de 20 cms., que se encon-
ira quase que completamente in-
tacta, pertenceu ao tempo da pe-
dra, ou sejam 3.000 anos A. C,
Estatuetas dessa natureza foram
encontradas em vários lugares na
Áustria, mas quase sempre total-
mente. destruídas. A "Venus do
Monte Bisam" foi encontrada,
deitada entre inúmeros cacos de
barro pintado ou não pintado,,
dentro de uma moita nos alicer-
ces de uma cabana da época da
cultura "Lengyel".

AUSTRÍACO PARTICIPA
DA EXPEDIÇÃO AMERICANA

AO POLO SUL
VIENA (IDA) — O dr. Her-

bert Hoinkes, professor da Uni-
versidade de Innsbruck, foi o
único europeu convidado pela•'National Academy of Science"
de Washington, para tomar par-
te na grande expedição cientifica
americana ao Pólo Sul, no qua-
dro do Ano Geofísico Internado-
nal de 1957/58, e que durará até
abril de 1958. A direção do pro-
grama de pesquizas tneteorológi-
cas da estação da base "Little
Amerlea" foi confiada ao Prof.
Hoinkesé a dita estação está si-
tuada a 78 graus de latitude sul
e 162 graus de longitude oeste.

PROFESSORES AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO
thk BEST AMERICAN BNGHBH
Especialidade: — CONVEH8AÇAO,
pronúncia * rntoaç&n NORTE-
AMEKICANA, em ZMEHE8 de au-
lax DIARIA8, INDIVIDUAIS! —
Para TRIP8 e FKLLOWBHIP. —
INICIE Já, EFEITO IMEDIATO!
Estas s&o as aulas para buslness-
men, construtora, industriais, etc.
Prof. WAI/TER, 52-5739 e 47-4401.
Res. Ar. Rio Dr. 277,11.* e a domlc.

18080 87
I'ORT„ ING. o MAT. — Preparação
intensiva, para exames e todos cs
{Ins. A domicilio, :,.'. em Copacabana.
Praça Sorzedelo Correia, 17, 0.* Jn-
dar; telefono 40-0735. 1H0S4 87
CURSO INTENSIVO ADMISSÃO —
Prof. prepara pequena turma. Aulas
diárias, 14 às 16 ha. Fone 23-8931.

16081 87
LÍNGUA HEBRAICA — Professor'^
raelenie <U, nulas particulares, Indi-
vldualg e em grupos. — Método fácil
e rápido — Telefone: 37-0727,

57330 87
ZONA SUL-— Professora" diplomada"
pela T.N.T., leciona português e
francis a alunos de ginásio — Tel.
57-1390. 24064 87
CONSERVATÓRIO — Ballet, açor-
deon, plano, vlolío (canto, acompa-
nnamento e aulas por música). Profs.
especializados para adultos o crianças.
Aulas diurnas c noturnas. Ensaios para
programas de Rádio e TV. Informa-
ções 37-3642, 37-6440 e 57-8438.

1879 87

INGLtS EM TRES MESES. Indi-
vldual e grupos Intensivos pelo prof,
Alves. Conversaçfio, teoria o Inglês
Comercial. Mmilifl tarde >¦ noite, rtua
Leandro Martins, 7 2.« — s|302. Ttl.
43-0400, _ riOOO 87

CURSO DE COZINHA
INTERNACIONAL

V. V. aprenderá a verdadeira arte
culinária, pratos frios a quentes para
coquetéis, doces finos, trivial variado,
econômico e prático. Enslno em vá-
rios Idiomas. Tel: para 37-0641. Das
10 às 13, dias úteis. 1011 87

MATEMÁTICA
Aulas para Secundário, na residên-

cia dos alunos ou em minha própria.— FERNANDO — 25-2210.
1026 87

QUER FALAR Inglês corretamente?— Casal americano da aulas de con-
versnção a Cr? 100,00, Inscrições das
18 ás 20 horas. Rua Paula Freitas, 32,
apto. 721. Copacabana. 02318 87
FÍSICA o Química — Professor regis.
trado, engenheiro civil e militar, le-
clona para o Cientifico e Vestibulo-
res. Tel. 54-1513. 17029 87
FRANCÊS — Parisiense diplomada,
ex-professora da Alllance Françalse
de SSo Paulo, leciona senhoras e cri-
ancas. Tel. 37-3444. 1057 87
PROFESSORA primária diplomada,
ensina á domicilio telefone 26-3805.

21044 87
DANÇAS MODERNAS DE SALÃO —
Aulas individuais e coletivas, ensina-
se a domicilio. Tel. 48-1769. 25061 87

FÍSICA - MATEMÁTICA
Aulas particulares na residência do

aluno — Cr» 150,00 — Tel. 30-4063.
6984 87
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Diversas
CALAFATE — Executa-se com per.
feiçfio serviços de raspagem mecanl
ca e calafetação em obras e em ca.
sas dè famllip Preços razoáveis
— orçamento grátis, flua Senador
Dantas 20 — 3.» 305 — 42-1191 —
52-4468. 12697 74
BOMBEIROS — Conserto de aque-
cedor, fogão, descarga, Instalação de
caixa dágua, chame, de responsgbilt-
dade. Tel. 57-3229. ' 19018 74
COMPRO selos postais usados, em
quantidade. Moore, 2400 Van Ness
Avenue, San Francisco 9, Callf.

67792 74

Animais
CAO SETTER CASTANHO — Encon-
trado nas proximidades do Jockey.
Acha-se à dlspostç.lo do dono. Tele-
fonar para DR.' LESZEK, 27-0075.

21012 83

DOBERMANN
Vende-se filhotes pretos ou mar-

rons, animais de grande tamanho —
Telefone 38-0268 — Estrada Velha da
Tijuco 810. 16070 63
COCKER SPANIEL, americano, vrm-
de-se mncho, louro, filho do Ch. Bob
l*c, idade 4 meses, com pedigree. Tcl.
26-4750. 20005 63
CANICHE — Vende-se, preto, óti
mo pedigree registrado B.K.C. Td
lefone 27-4331. 24040 63

Hipotecas
EMPRESTO em duas parcelas,
uma dc CrS 150.000,00 e outra de
CrS 400.000,00 sôbre prédios mes
mo em final de construção. Juros

VI0LA0 E CANTO
sm. distinta dà aulaa de violto •

canto método moderno e rápido. So-
mente a sras. c srtas. — Informa-
ções pelo tel. 47-6383 ou tratar a rua
•Senador Vergueiro 81, ap. 1003 —
Flamengo. 25037 87

QUÍMICA — Enslfta-sa por método,
prático e rápido a alunos do curso CONVERSÍVEL, 48-40 — Em estado
cientifico « vestibulares. — Rua SU
vr.lra Martin», 40 — Apto. 707 _— Elo-
niengo 17041 iu

Médicos e Sanatórios
DR, PEDRO DE ALBUQUERQUE

DOENÇAS SEXUAIS B URINARIA8.
Buenos Aires, 80. 7°.. do 14 às 18 hs,.

DR. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Socledadt d«

Sexologla de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Rua do Rosário. CB. de 1 às 6 horas.

MÉDICOS - APARELHO DE RX
. PORTÁTIL

Sem uso, 13 MA, bem acondlclona-
do em duas maletas — Junto chassis
30 z 40, caixa .do lllmea e outros aces-
sórlos — Tratar pelo telefono 47-2833
— Rua Vise. Pirajá 403, apto. 504. —
Ipanema — Aceita-se oferta em tôr-
no de Cri SO mil. 24019 80

de novo, 60.000 kms, rodados, vende-
ae, marco Packard, pnr 210 mil cvu-
zoiros. Motivo viagem, Rua Domingos
Ferreira, 123, apto. 915, Copacabana,

4016 64
rÕNTÍÃC~T04Ò — Em~ôtimo estado

Vendo pela nrtlhor oferta casp do
viagem com OSWALDO — Telefone
20-0821 — Das B às 11 horas.

15337 64
PREFECT, 81 — Vendo, quase novo

Rua Feo. Sá, 31, apto. 403 — Co-
pacabana — Posto 6 '— Só do manhfl

1888 64
FÕRDJ"lÕSl. particular, 4 portos, toe-
cánlco, rádio, sport-llght, banda bran-
ca. Vende-se. Preço 360 mil à vljta.
R. Domingos Ferreira, 102, apto. 703.
Tel. 37-5930. 1840 64

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
ACORDEON — Vende-se, intelramen-
te novo, vindo há pouco da Alemã-
nho, marca Hohnl, com 80 baixos e
registros em ambas as mfios. Modelo
Inédito n0 Brasil. Tel. 57-5240.

25004 75
ACORDEONS — Desde Cr$ 150.00 por
mês (a prazo só no Rio) Scandalli,
Sopranl, Hohncr e todas as marcas
nacionais. Também saxofones, clari-
netes, pistões, violões, rádios, pianos,
gaitas de boca. Tudo sem entrada, c
sem fiador. Grátis método para estu»
dar. Maior deposito. Casa Acordeon
Azul, Av. Rio Branco, 277, dentro da
Galeria 3. Borja, ou filial Rua dos
Arcos, 21. Para professores e reven-
dedores, descontos excepcionais. Te-
lefones: 32-8750 e 42-0712.
PIANOS e Acordeões — Afinações,
consertos, reformas, e extinção de
cupim, por técnicos estrangeiros. —
Atcnde-se a domicilio. Tel.: 46-8698.
— Sr. VICTOR. 18020 75
VENDE-SE um plano marca fissen-
felder, em estado dt novo. Facllita-áe
o pagamento. Ver e tratar à Rua Se-
nador Vergueiro, 207, apto. 609.

17026 75
PÍANO Essenfelder — Vende-se um
quasl novo preço baratisslmo. Rua
Voluntários da Pátria 178 apto. 102.

18048 75

ACORDEONS de tôdas as marcas
à vista ou a prazo longo, e todos
os Instrumentos de música — Cia-
rinetas, trombones, pistões, violi-
nos, violões, harmoniuns, pianos
e músicas. — Na CASA CARLOS
WEHRS — Rua Carioca, 47, e
Avenida Rio Branco, 277, Edificlo
Sáo Borja — Repr. dos afamados
pianos ESSENFELDER e CAR-
LOS WEHRS. 57526 75

PIANOS NOVOS
De cauda e armário à vista e 20 me-

ses todas as marcas — Rua Dois do
Dezembro 112 — Catete.

9271 ,75

PIANO WELMAR
INGLÊS APARTAMENTO

Vende-se êste luxuoso com 3 pe-
dais  88 notas — Teclado de mar-
fim — Todo em nogueira — Para pes-
soas de fino o apurado gosto — Pre-
ço de rara ocasláo — Largo de Sáo
Francisco 26, sala 807 — Ed. Pa-
trlarca. 24539 75

PLYMOUTH 1956 — Club coupê, zo
ro Kim., documentação a melhor que
exisle. Vendo na Rua Raul Pompeia
14, apto. 106. Ü!?8!,64
CADILLAC 1953 — Vendo uma linda
conversível em estado excepcional
equipada. R. Raul Pompéa 14, apto.
108. 24952_ 64
FORD TAUNUS 1054 — Vendo, em
estado de zero Kim, completamente
equpado, côr grená. R. Raul Pom-
pela, 14, apto. 106. 24954 64

WAL9WAOEM 54 — Pick-up (car-
gai vendo em estado «ie novo ou tro-
co por carro da mesma marca —
•'.-n.n-... 21977 «4
RENAULT 49 — Máquina • pintura
nova do 2 cores, Ver a tratar R. Ba-
rfio da Torre, 293 - Tel.! 47-2473 —
Financla-st até 15 meses.

L80^?*
FORD 1951 — Custou de luxo, pas-
selo, em excepcional estado de con-
servaçflo e funcionamento, vendo por
270.000 cruzeiros. Rua Aires Salda-
nha, 54 — Posto 5 — Copacabana.

16142 64

FORD -1951
Rádio — 4 portas — Todo equlpsdo

— Excelente estado — Aceito troca —
Tratar Tel, 52-2008 — Av. Mem ds
Sá. n<>. 72-11. 16176 64

PIANOS
Largo do Machado 8

Nacionais e estrangeiros dos melho-
res fabricantes, pelos menores preços.
Náo compre o seu plano sem conhe-
cer o nosso estoque e preços. Largo
do Machado, 8, loja H — Galeria ao
ladp da Caixa Econômica. 

COMPRO
1 PL4IV©
32-3SS7

A QUALQUER HOBA
62317 75

COMPRO
1 PIANO £ Tel 52-2776

Para uso particular, mesmo prcl-
sando reparoa — Pagamento a vlsta.

17069 75

de lei. 'nf. tel. 23-3870.
14630 92

A JUROS MÍNIMOS empresto
sob hipoteca de prédios, mesmo
em construção; adianto dinheiro
para certidões, solução rápida. —¦
Tratar na Av. Pres. Vargas, 290,
sala 918, com A. Morais.;
A JUROS — Sob hipotecas, podendo
amortisar ou liquidar antes vencimen-
tos, S. BOSELLI, Praça Pio X, n.»
78, sala 807, frente Igreja Candelária.

10020 92
HIPOTECA — Juros de lel empres-
to c| garantia de prédios bem situa-
dos no D. F. desde 500 mil/até 20
milhões, prazo de 5 anos compro vi-
laç, prédios pequenos, qualquer bair-
ro para renda. Pago a vista Caixa
Postal 1652. 16087 92
HIPOTECA — Empresto desde 200 mil
até 20 milhões Juros 12% qualquer
bairro Norte e Sul porém no D. F.
Negocio direto de particular a par-
tlcular tratar 26-2544. 16088 92

ANÚNCIOS
TERNOS USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago até Cr$ 1.050,00

Teíefone: 42-2702
9607

PIANO WESTON
Inglês Apartamento

Vende-se esta rica peça com todos
os requisitos modernos, cordas cru-
zadas, cepo de metal, 88 notas, tecla-
do de marfim — Preço baratisslmo.
Av. Henrique Valadares 41, apto. 608
— Centro — Tel. . 32-3857 — Mme.
LIGIA. "882 75

PIANO - AUGUST • FORSTER
Vende-se um em perfeito estado, —

modelo apartamento pelo preço Crt
55 mU — Ver diretamente a rua Ml-
nistro Viveiros de Castro 141, 8o. açd.

24947 ;75

PIANO ALEMÃO E PLEYEL 
"

Apartamento BECHSTEIN
Novo Pleyel de. côr clara, 88 notas,

cepo de metal — Facilito — Rua
Hans Staden n°. 13 irente ao n». 243
da rua Real Grandeza íone 46-1037.

I 1883 75
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PIANO 1/4 de CAUDA
Vende-se um magnifico — Preço

Cr» 70 mil — Tel. 46-9647.
18049 75

PIANO BENTLEY
Inglês — Apartamento •

Vende-se esplêndido piano, autén-
tico inglês — Novo, em nogueira. —
Ver e tratar no Largo de 8. Fran-
cisco, 26, saja 807 — Ed. Patriarca.

16048 75

iB-.Sir.t. rS,* Sjty

DODGE, 49-50 — Vendo o mais bem
conservado do Rio. Preço base Cr$
350.000,00 à vlata. — Tratar telefone
2-0408. SR. FERNANDES, Niterói.

25060 64

WOOKLEY-1951
Particular vende um, com 4 portas,

em magnifico estado de conservação,
com pintura nova, estofamento em
couro, novo, faróis de neblina, rádio
banda branca, reator tisando óleo 30,
Carro de linda apresentação para pes-
soa de bom gftsto— Vendo por mo-
tivo de viagem — Tel. 32-161» ou....
22-7249. 16137 64

OLDSMOBILE
..1954»

Seminovo — 98 — 4 portas — DI-
reç&o hidráulica — Freio a ar — VI-
dros ray-ban — Excelente estado —
Aceito trooa '— Tratar Rua México n°.
31-0 — Tel. 52-8865.

17059 64

CHEVROLET
«1952-

Hldramatlc — 4 portas — Tudo orl-
glnal — Impecável — Equlpadisslmo

Vendo — Tratar telefone: 52-2908.
Avenida Mem de Sá. 72-B.

17062 64
"CHEVROLET 1953"

Bel-Air, 4 portas, estado de novo,
forrado a couro, de único proprietá-
rio — Base Cr» 460 mil — Tratar na
rua Senador Vergueiro, 92, portaria,
cem sr. FRANCISCO,

19026 84

Máquinas em geral
FOTO-AMPLIADOR magnifax, custa
12 mil, vendo 8 mil. 81, Av. Rio Bran-
co. 10.", SR. HUGO PINHO. 20010 78

SCRAPER BUCYRUS EIRE:
Vende-se usado, mas em perfeito es-

tado, tipo S-45, 4 1/2 Jardar, com
guihcho P-25, próprio para HDT9/10,
TD-9, ou trator equivalente. , Tratar
na Rua Debret 23, 3°. andar,''salas
201/05 cofn Dr. HERALDO — Tél;...
42-8271. 16171 78

Pianos novos
Aceitam se trocos

TIPOS: 1/4 de cauda, arma-
no e modelo apartamento, dos
mais consagrados fabricantes do
mundo e em lindas e variadas
cores. Condições, sem competi-
dor e com a mais ampla ga-
rantia. — Visite nossas expo-
sições à Rua URUGUAIANA,
36-40.
Rei da Voz S. A.

Rolo Compressor
"Richler" 5/7 tons. pronta entrega.

Betonelra "Rlchier" 405 lts. MONTA-
NHESA — 42-5897 — 42-3524.'-'¦:, 22166 78

TD • 9 A
Com lamina, vende-se, ótimo esta-

do, poyco uso — Submete-se a qual-
quer experiência — Ver em Niterói,
no pateo da firma' INTERMAK, Av,
Fellclano .Sodré, 234, sr. HEITOR —
Informações no local tel, 23-0154.

18086 78

PIANOS NOVOS E USADOS
Grande estoque de modelos de apartamentos, armário e de cauda. \

Alcm5es, Ingleses, franceses e nacionais. — Vendas a^longo prazo, sem
entrada, sem fiador. Aceitamos troca. — A. HAHN, Avenida Treze de
Maio n. 13 - 4.° andar, Sala 419 — Ed. Municipal. 25032 75

MORRIS OXFORD
Particular vende — Otlmo estado —

Smlth de Vasconcelos 33, Laranjeiras
- 25-0730. 1848 (4

SKODA -1957
Vende-te ultimo tipo em titado de

novo por preço multo abaixo da ta-
bsla — AUTO CENTRAL LTDA. —
Rua Real Orandera. rn, fone,,-.,.,,
26-8025. 37166 64

FIAT 500
Vends-te uma modelo 1930, «m

bom rtttdo. Tel: 47-1665.
11024 64

LINCOLN CAPRI
1953

4 portas — Dlreç&o hidráulica, sls<
tema elétrico, vidros Ray-ban, rádio
etc. — Excelente estado geral. Acei-
to troca. Tratar Rua México 31-C —
Tel. 32-8865. 11642 64

OLDSMOBILE
•-1954 -

98, 4 portas, todo equipado.
Excelente. Vendo melhor oferta
avista. Tratar pelo telefone....
46-3748.

17063 64

PINTAMOS GELADEIRA
Procedimento* estrangeiro, pin-

tor» emportada. Excluxlvamente à
Duco plntatnoa armário. Chamar
Sr.» DIMITRU, tel. 28-2447.

249S7 «4

Vende-se MERCEDES 170 S
Ano 1931, em estado de novo, com-

pletamente renovado*, eom motor re-
tlflcado — Cór verde garrafa. Preço
a dinheiro Crf 330 mil — Fone
23-3830, ramal 97, até meio-dia.

25034 04

CONSULTE-NOS:
MECÂNICA,
HYORA-MATIC,
IMERNAGEM,
PINTURA,
ELETRICIDADE
BRASIIARG LTDA.
Rua Adalberto Ferreira, 10.

Telefone 47-4481 (em frente ao
campo do Flamengo — Leblon.

OLDSMOBILE - 51
Vendo cm estado de novo linda pin-

tura, hldramátlco — Aceito exrme
técnico — Tratar com proprietário —
Telefonar 58-3049 — Preço Crí 360 mil

<020 64~ 
SKODA 1948""

Vendo a vlsta por Crt 130.000,00
em ótimo estado. Tratar das 14 às
18 horas pelo tel: 52-4295.

18053 64

FORD TAUH0S — 54
Azul claro — Estado de novo. Pou-

co rodado — Crt 350 mil — Tel
48-2017 — Av. Maracanã, 713 — Pró-
ximo a Major Ávila, '

18021 64

MERCURY 1954
'Negócio urgente — Vende-se um, mecânico, 4 portas,em estado de novo. Tratar no Hotel Novo Mundo, comFábio, a partir de 11 horas. 18066 64

OLDSMOBILE 1952
Vende-se Oldsmobile 1952 modelo Holiday 88 com-

pletamente reformado. Ver à Rua Frei Caneca, 511 — Te-lefone: 32-4355 com o Sr. Boris. 63244 64OLDSMÒREOãlpj
Vende-se um estado de novo único proprietário, equi-

pado, preço base 500,00 tratar Rua do México 70. sala 709.Telefone 32-1050, ' 67787 64

FORD FAIRIANE
- 1957 -
(Conversível)

ünlco no Brasil a venda — Modí-
lo Fa rin ino 500 — Superequipado. —
2Sero Km. — Aceito troca — Tratar à
Rua México n<>. 31»C — Tel. 52-8865.

22986 64

AUSTIN A-70 1953
Vendo todo equipado, com rádio de

fábrica e farol movei de estrada. —
Bua Senador Dantas, 73, sob. sala 1— Tel. 42-0615 — Procurar BOTELHO.

13803 64

JEEP
Vende-se de fabricação americana — Ano

1949, em excelente estado, com jogo de pneus
novos. Ver à Estrada do Timbó, 126 — Bonsu-
cesso e traít r com o Sr. Joio Menezes — Tele-
fone: 30-9940. 18058 64

ALUGAM-SE
CARROS

Chapas particulares ti chofer,
americanos mecânicos, equipados,
modelos 52, 53, 54, 55 e 56. Infor-
maçOes: tel: 36-0027 — Av. Prado
Júnior, 145-A, loja — Copacabana.

21028 64
'^,^,T^^^M^^^,.^'^^^^W>W

Hotéis e Pensões
CASA DE FAMÍLIA fornece marml-
tas, ótimas refeições, fartas e varia-
das, gêneros de primeira qualidade.
Tratar pelo tel. 57-552G, com SR. ABE-
LARDO. NSo é pensSo. 1927 85

MERCEDES-BENZ
MOTORES ESTACIONÁMOS
GRUPOS GERADORES
16-4O-45-Í0-7O-80-100-125-15O KVA.
ÍO/éO ciclos.-- Baixo rotação.
ENTREGA IMEDIATA.

Assistência especializada Inclusive para o interior,
Conciulcnóiloi exduiivoi doi molorei
•ilocicnárioi, paro o Df. _ fst. do Rio.

End. Tel. IMPEXPUNI - Rio

Rua da Assembléia, 104 - Grupo 1012 • Tels.. 22-3072 e 52-2424

®
yiiscoü

NÂO VENDA SEU AUTOMÓVEL
SE PRECISAR DE DINHEIRO

Resolvemos, AINDA HOJE, ú sua situação financeira,
com garantias recíprocas. Rua Evaristo da Veiga n. 35,

60b, esquina da Rua Senador Dantas, Telefone 22-6180.
22061 64

__n "'-t

sala 6C

Auto Central Ltda.
avisa que mudou-se para a
sua nova sede à Rua Real
Grandeza, 274 (Ôotafogo).
Automóveis WARSZAWA -

Peças SKODA - AUTOMÓ-
VEIS NOVOS E USADOS -

Oficinas em geral.

T. V. RÁDIO G ELA D El R A
Geladeira a querosene, de 9 pés, mar-
ca SERVEL, Americana, em estado
de nova, vendo por 30.000 cruzeiros.
Rua Conde de Bonfim, 291 — casa
7 Tijuca — Favor não teleXonar.

16139 Cü

TELEVISÃO — Fnmllin que.se retira
fiara 

o estrangeiro, vende um ooare-
ho Admirai» dc 21 polegadas. Tratar

na Rua Duvivier, 49, apartamento 501,
telefone 37-7007. 16019 60

WESTINGHOUSE — Particular
vende lindíssima geladeira im-
portada, modelo 1956. Supcr-lu-
xo, degelo automático, de 9»/a pés.Souza Lima, 121, apto. 902. Não
atendo por telefone.

12751 60
GRAVADOR DE SOM "REVERE" —
Vendo dc fita cio ultimo modeloI No-
vol Inf. 57-5771, 57-6573, 57-7786.
__ 1906 60
TELEVISÃO — Familia que se ratlra
para o estrangeiro vende um apa-
relho dc tclcvlsüo Admirai, de 21 po-
legadas. Tratar na Rua Duvivier, 49,¦•partamento 501, Copacabana.

16012 60

VENDO TELEVISÃO RCA, 21 polega-das, modelo 1957, completamente no-
vo, embalagem original. Tcl. 42-1789.
Das 8 até 17 horas. 12989 60
VENDE-SE Rádio com toca-disco
Phillips alem3o, belíssimo conjunto,
portátil, alta fidelidade, 3 rotações e
por preço baratisslmo. Excelente
funcion. Ver a rüa Pontes Corrêa,
114, np 101 — funde* — AnJaral.

18079 60
GELADEIRAS — G.E. 1956 e 57,
7 a 14 pés, americanas, supcr-lu-
xo, interior de côr c/ ou s/ pra-
teleiras giratórias 1 e 2 portas.
Vendo, -as últimas; aceito trocas e
facilito. Rua Hadock Lobo, 140-A.

.9591,60
VOCALINE — Na embalagenwie IA-
brlca, vendo um rádio transmissor-
receptor, alcance dc 10 milhas em linha
reta, porém efetivo de 3 milhas, po-dendo scr operado em bateria de 6
vs. ou corrente 115/120 vs., carro paraescritório, barco para cais. de um prê-dio para outro, ctc. Ideal para palestras
de caráter confidencial quando sejjre-
cisa evitar o telefone. Tratar pclostcle-fones 32-0127 e 58-7479. CARLOS.

18005 60

GELADEIRA — Militar vende gela-
T.V. 17" Pol, — Marca G.E. inod.
1957 na embalagem, tel, 47-3296.

4028_ 60
Compro geladeira a gás..querosene ou
olétrica, das marcas Eletrolux, Con-
sul, Servel, Gelomatlc, etc. Pago a
dinheiro na hora. Recados para Gui-
marSes — teh. 46-1763 ou 48-1222.

16144 60

PINTA-SE GELADEIRA
A PARTIR DE CrS 700,00

A pistola em seu domicilio, tinta Duco. serviço garantido, troca-sefcorrach», serviço perfeito. l'inta-se máquina de lavar roupa e armáriode qualquer tipo. Telefone 27-5809 e 27-9165. Atcnde-se aos domingosDeixar recado sr. Anísio, 2505 60

ENGUIÇOU SUA TELEVISÃO? 
~~~

TABELA DE PREÇOS
«egulagem CrSApagou por falta de fusível CrSSem som j,  crs
Sem imagem  

CrS
CHAMAR DIA K NOITE - TEL.'«-5521"'

Geladeira a querosene, ELETROLUX,
de 9 pés, ótimo funcionamento, vendo
por 35.000 cruzeiros. Outra Servel,
Americana, a gás engarrafado, por
18.000 cruzeiros. Rua Aires Salda-
nha, 54 — Pôsto 5 — Copacabana.

16140 60

deira "Hot-Point", Importada e com
pouquíssimo uso a preço multo van-
vajoso. Procurar à Rua Paulino Fer-
nandes 67, apto. 102 — Tel, 20-0210.

24924 60
ATENÇÃO SRS. MÉDICOS E DEN-
TISTAS — Pequena geladeira marca
Serve], tipo Wonder-bar chegada ago.
ra dos EE.UU. prestando-se também
para lxir de apartamento. Tratar To-
neleiroé 23, parte da manhã.

24942 60
GELADEIRA Hotpolnt (G.E.), 8,1 pés
cub., recentemente chegada dos EE.
UU. Vendo, urgente, 35.000,00. Tela-
fone 46-3549, D. Nair. 16174 60

Geladeira a querosene, ELETROLUX
de 9 pés, quase nova, vendo por
31.000 cruzeiros. Rua da Constituição,
33 — 2.» andar — Tcl. 42-2580 —
Centro. 16143 60

Geladeira a querosene, SERVEL
Americana, de 7 pés, perfeito funcio-
namento, vendo por 25.000 cruzei-
ros. Rua Afonso Pena, 97 — 1.° andar
— apto. 102 — fundos. 16141 60

GELADEIRA NORGE 10,5 pés cl ex-
celcnte congelador em estado impe-
cável. Rara ocasiSo: 24.000 — 
47-6457. 24978 60

GELADEIRA G. E., 8,1, porta Eletro-
Iman, interior colorido, ainda na cm
balagem, vendo, urgente. 40.000,00 -
46-6152, sr. Mattos. 16173 60

FRIGIDAIRE — Vende-so de 7,9 pés— Sem uso — Fone: 37-0057.
24972 60

VENDE-SE geladeira'Wondcr-Bor Ser-
vel, repentenftnte chegada da Amé-
rica do Norte, ainda na embalagem
americana. Preço Cr$ 20.090,00. Tra-
tar à Rua Redentor, 135, apto.' 202,
pelo tel. 27-0595. 25049 60

GEJjADEIRA Westinghouse, em esta
do de nova, com 7 1(2 pés cub., ge
lando muito bem, otlma comedida
de, vendo, urgente, por ter recebido
uma de 12 pés. Rua Pacheco Leão
86, e| 16. Preço 19.000,00.

16175 60
TELEVISÃO, 17 polegadas, marca G.
E., modelo 1957, metálica, duas cores,
retirada há dias da Alfândega, ven-
de-se. Cr$ 29.000,00. Tel. 25-2264.

16072 60

200,00
200,00
435,00
425,00

16053 60

PINTURA BE GELADEIRAS
A PARTIR DE CrS 800,00

Pinta-se à pistola, a domicílio, em branco ou cores. Acaba-
mento perfeito. Pintamos as grades corti alumínio, grátis. Sr.
JATO — Telefone ,57-7693. 607 60

PINTA-SE GELADEIRA
A PARTIR DE Cr$ 700,00

A pistola em seu domicilio, tinta Duco, serviço garantido, trocam-sefeorracha. Serviço pcrftito, pint*-«e também máquinas de lavar roupa •geladeiras em qualquer côr. — Telefone: 27-543S. - Atende-se aos do-mlnços. Peitai recado, sr. Farias. IOÍ37 60

RADÍÕVnlÕiEXTffiFÍ
Mod. RCA-57, inteiramente automática, pau-marfim, 2 móveis, br-questra dentro de casa, nova e sem uso. mais detalhes tel S2-3S79 Ruarrankiln Roosevelt n. 39. apt». 303. Castelo, de S da manh» às 21 horasPreços baratisslmos, máxima urgência. 1-020 68têTe set ^~~
A melhor organUaçio agora no S!o. Consertos de tclevlsls na horapor técnicos especlalliados em tidar >s marcas. Instala-se antenas ex-íírnsj. Srrvlços r/ garantia de trís mesrt. AtcBdemOi todas os 6í1üí,í«é 2: horas. Inclusive Niterói - FlUtl na Zon» Sul. Ottclna e escritório:Rua do Carmo, ;~S — TeL 42-0575. ttOIi _.

REFRIGERAÇÃO
Consertamos geladeiras comerciais e domésticas, ar condicionado, má-

quina de lavar, bebedouro e plntur* a DUCO ou sintético TV-RADIO &
REFRIGERAÇÃO LTDA. Rua Raimundo Correia n. 27-B tel. 57-7111.

1917 CO

GELADEIRA — Vende-se uma Cros-
ley, americana, com poucos nuses dc
uso, à Rua Santa Clara n.» 166. — In-
formações cam o porteiro. 14799 60
VENDO ainda na embalagem orl-
glnal, geladeira portátil Servel, gra-
vador Hl-Fl Webcor, Vitrola porta-
til V-M de 4 velocidades e chur-
rasqueira Fiesta 400. Tratar fones:
52-4485 e 22-3131.

14311 60

CLINICA DE
GELADEIRAS

"N&o ponha fora sua geladeira ve-
lha"! Sistema N. americano, a doml-
cillo ou nfto. Reformamos, Pintamos,
Compramos, Trocamos, Facilitamos >-
Serviço garantido no prazo estipula-
do; 15 dias de prova antes do paga-
mento. Orçamento grátis. 37-2323.' 14249 60

GELADEIRA HOTPOIHT
Nova, americana, 57 — 8',j pés, luxoVende-se, com porta mágica, fre-

ezer inteiriço, gabinete amplo, luz in.
terna, em cores,»— Preço cie ocaíiáo.
Largo de S&o Francisco, 26, sala 807,Edificlo Patriarca.

16049 60:

CONSERTOS DE GELADEIRAS
Ar Condicionado

Técnico estrangeiro especializado —
Conserta qualquer tipo a domicilio —
Acessórios — Máxima garantia. —
Atende também domingo. — Tel
57-7156 — Serviço rápido.

37474 60

Pintura de Geladeira 800,00
A duco — Colocaç&o de borracha a

domicílio — Tei. 26-7595 — sr. WAL-,
TER. 1887 60

RADEOVÜROLA
RCA.

Alta-Fidelidade
Com garantia, recentemente lm-

portada, controle eletrônico, dei-
ligando totalmente quando ter-
mina o programa. Onze válvulas,
várias ondas, pick-up automático
eletrônico, alta-fldelldade. Vendo
urgente por preço multo Inferior
ao custo aqni no Rio. Rua Barata
Ribeiro, 308. Tel. 37-5432.

17011 «0

TELEVISÃO e RADIO
CONSERTOS

Serviço rápido e garantido, não cobramos visita TV-
RADIO & REFRIGERAÇÃO LTDA. — Rua Raimundo Cor-
reia, n.° 27- — Loja-B — Tel. 57-7111. 1925 60

OFICINA ESPECIALIZADA PARA
GELADEIRAS

sob direrlo técnica estraaseira de ABSOLUTA CQÍíTIAÍíÇA. ReU-ficamos máquinas mara geladeiras comerciais e motores americanos.FABRICAÇÃO I>E PKÇAS EM GERAL — Rua Bela n. S3 — 8. Cris-tóvio — Telefone: 48-5770. , 4010 U

CONSERTO T. V. e RÁDIO
TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TÔDAS AS MARCAS

Montagens de antenas para todos canais a partir de CrS
1.700,00. Regulagens CrS 200,00. Eliminamos chuviscos e fan-
tasmas. Atendemos em qualquer bairro. Serviço perfeito e ga-
rantido. Chame hoje 32-5820. 19032^60"COMPRA-SE TUDO"

GELADEIRAS — RADIGLAS
Rádios. Televlsáo, Máquinas de Costura, de Escrever e qualquer

espécie. Enceradeiras, Ventiladores, Motores, Toca-DIscos, Cristais, Por-
eclana e tudo que represente valor. Cubro qualquer oferta. Atendo
a domicilie Tel.: 43-9232. 21025 «o

TELEVISÃO R.C.A. VITOR
20 polegadas Americana

Vcii'Jc-00 ^m ótimo estado — Preço
baratisslmo — Av. Henrique vaiada-
res 41, apto. 606 — Centro. /

18063 60

TELEVISÃO E RADIOLA
Vende-£e televisão Philco e Radio-

la Zenith múvel — Tratar com o por-
teiro a Av. Osvaldo Crua 58.

16163 60

Rádio-Vifrola RCA
ALTA-FIDELIDADE

au&^S_, ?_>ld__n cur,as e '°neas.Alta-Fldeiidado em 2 móveis paucetim originalB. Vários sistemascletrônicgs interessantíssimos edesconhecidos no Brasil e aindatoca-dlscos de 3 velocidades con-
jugado ao famoso' som de con-
tróle eletrônico. Discos velhos
poderSo ser ouvidos sem ruídos.
Estranhos nSo consegulríio fazer
funcionar uma eletrola sem sua
ordem — Vendo urgente pormenos da metade do custo. RuaDias da Rocha, 31 — casa 4 (Estarua fica defronte ao Cine Copa-
cabana), 17019 60

GELADEIRA 5 pós
Vendo marca "Leonard" om ótimo

estado de funcionamento e de pin-tura. Preço multo bom. Tel. 27-4880.
4022 60

GELADEIRA AMERICANA
Cr$ 19.000,00 7 1/2 pés

Vende-se por motivo de mudança -m
Ver e trotar com dona MARIA — R.
Buarque'Macedo 77.

18062 60

seu^ÇJ/paroü?
Na zona sul ou

norte, chame nosso
Serviço de Plantão:

48-7407

irotirttiiHi

AR CONDICIONADO MAQUINAS DE LAVAR

Conserto de Geladeiras
CHAMAR: 52-0539

Técnico estrangeiro especialista em TADAS AS MARCAS. IxecuU
o serviço. NO MESMO DIA N'A SUA PRÓPRIA RKBIDftNCIA. Orça-mento sem compromisso. GARANTIA DE 1 ANO. Atende KM QUAL-
QUER BAIRRO. NO MESMO DIA. UMÍ M

CONSERTOS TV
Não deixe levar paro oficina o seu TV, conserto-o em sua pré-

pria casa, por mais grave que seja o defeito. Garantia e preços
módicos. Tôdas as marcas e inclusive aos domingos. Tel. 47-0250.

2503$ «o

GELADEIRA KELVINATOR
AMERICANA-II pés 

*
Vende-se em magnífico estado ln-

terior em cor — Preço Crt 32 mil. —
Freeier Inteiriço. Largo de 8. Fran-
cisco 26, sala 807 — Ed. Patriarca.

18064 60

T.V. - G.E. PORTÁTIL
AMERICANA

Vendo ano de 1957 acabado de che-
gar, de 17 polegadas — Informações
para 26-0676 — preço Crt 30 mU.

TELE-SERVICE
NOME tVGIST.

A MAIOR ORGANIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TELEVISÃO
Grande frota de camionetes porá atender todos bairros

oié 22 horas. SERVIÇOS COM GARANTIA DE 3 MESES
ZONA SUL: Rua Teixeira de Melo n. 25" loja — Tel. 27-5388 — Ipanema.
ZONA NORTE: Rua Barão de Mesquita n. 769 - loja — Tel. 58-7454 Tijuca

/
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Ceníro

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS (continua)
CENTRO — Lola-B FAtlma — En
tregu Imediata - Vendo boa loja Jar telefone, 4 u. Riachuelo, 102-A.
üerve para qualquer .....m de nego-
cio. Ver no local uclma e trntar pes-tonlmente. 4 R. Alvaro Alvim, n».
81 — li». — 1.SQ1,  OJBB 100
ÍIUA VISCONDE DB INHAÚMA 80-
64 — Edifício Amazônia em constru-
çAc — Vendemos grupos de salas a
partir de Cr$ 470.OOU.UO, com grandtfacilidade de pagamento para entre-
Ki máximo de 24 meses, constando
de banheiro privativo para cada sa-
ls, perto da Balsa de Cafe, Tratar c|
RUDOLE KARTER í: CIA. LTDA. —
Avenida Rio Branco, 173 sobrelojTels.; 42-4635 e 22-0545.

22218 100
RUA VISCONDE DE INHAÚMA
Edifício Amazônia em construçSo
Entr* as ruas Quitanda e CandeláriaVendemos salas para escritórios
partir de Crf .170.000,00 com grandefacilidade de pagamento, entregan
dr.-st &U- 31-12-1II5H. com snlas com
frente para a rua Vise. Inhaúma e o
Beco do Bragança. RUDOLF KAR
TER 8t CIA. LTDA. — Avenida Rio
Branco 173, sobreloja tels.: 42-4635 e
22-6545. 22214 100
CENTRO — Hua Sacadura Cabral -
Vcnde-se prédio antigo, de um pavi
mento, com frente também para .
Rua S. Francisco da Pralnha, próxi
mo a Praça Mauá, com 230 m.q
aproximadamente. Preço base CrJ
2.000.000,00. Respostas para a C.ii.xa
n. 11248 neste Jornal. , 11246 100
APTO. NA CINELÂNDIA, lado da
sombra, para escrit. ou moradia —
Eng». TITO LIVIO vende — 42-1769.
Av. Rio Branco. 134. Vende outros.

2392 100
AMPLO ESCRITÓRIO NO CASTELO,
400 mil de entr. c 403 mil em 2 anos,
ei 3 salas, de frente, sombra — Bng°
TITO LIVIO vende, vazio — 
«2-1760 — Av. Rio Branco, 134.

2412 100
NO 3» do EX-PALACE HOTEL
para grande Escr. c| salas de esquina,
situação privilegiada. — Eng. TITO
LIVIO vende vazio — 42-1769 — Ven
do menores desde 580 mil.

11350 100
APTOS, duplex, no Ex-Polace Hotel,
c| 2 salas, 250 mil de entrada e 850
mil a prazo. Eng. TITO LIVIO ven-
de, 42-1769, Av. Rio Branco 134.

11357 100
APTQS. NO EX-PALACE HOTEL
Desde 680 mil — Eng. TITO LIVIO
vende — 42-1769 — Av. Rio Branco,
134 —Avalia e vende Imóveis.

11360 100
3« ANDAR DO ITU, 250 mil agora e
300 mil até 3 anos em prest. dc 9.964

Eng. TITO LIVIO vende — 42-1769Av. Rio Branco, 134.
11361 100

CENTRO — Aptos, a partir
de 210 mil cruzeiros — Ven-
demos à Rua Marquês de
Pombal n.° 171, junto à es-
quina da Rua Frei Caneca,
em início de construção, ex
celentes apartamentos, de en
trada, sala-quarto, cozinha e
banheiro. Servem para resi-
dência, escritório, laborató
rio, pequenas industrias, ren
da, etc. — Tratar com IMO
BILIARIA. CARRILHO -r Rua
Uruguaiana, 118 — 10.° an-
dar — salas 1008 e 1009 —
Telefones 43-9672 e 48-2472.
,- 4053 100

LAPA — Vende-se no Ed. Farrou-
pilha. * Rua Taylor 39, 4o pav., apar-
tamento com saleta, grande sala, am-

?lo 
dormitório, cozinhn e banheiro,

rea total 54m2, por Cr$ 550.000,00,
flnanclando-so parte. Ver com o por-
teiro, sr. Adelino. Informaçfics sr.
RÔMULO fone. 23-3362. 25029 100

CENTRO — Apto. c| sala e qto. cjg.
bonh. completo e Kt. ótimo para re-
tldenclo, escrit. ou conslt. Av. Fran-
klin Roosevelt, 39 - 10°. Pnra ver e
tratar cl Imobiliária Cintra de Oli-
velra tel. 43-1981. 4018 100
CENTRO — Vendo, na Rua do Rosa-
rio. quase esquina dn Av. Rio Bran-
co, 2 salas com saleta e toilette pri-
vatlvo. Pngnmento facilitado e parte
financiada. Tratnr à Rua S.1o José, 90,
sala 3003, Tel. 52-3190. 4030100
CENTRO — R. Assembléia, quase 'S-
quina dc Av. Rio Branco, grupo du-
plex. andar alto, Idcnl p/ consultório
médico, c/ 62 ms.2 úteis. Pinturas a
óleo, lustres, «onças, etc. CrS 
1.550.000,00 a combinar. — BARROS
FILHO Sc CIA.. LTDA. Corretores
dflsde 193C. Av. Rio Branco, 108, sala
811. 42-1004. 25670JÇ0
CENTRO — Vende-sc um apartamen-
to. constando de snln, dois quartos,
cozinha, banheiro social, Area com
tanque, banheiro de empregada e sa-
lota de entrada. -*¦ Ver e trntnr a Av.
Gomes Erelro n.' 225, apto. 402. En-
trona-se desocupndo. 16160 100
CENTRO Rara oportunidade — Ven-
do upgente Café - Bar'- Restam-, -
Sorvet - Bombonier - Charut.; féria
tup. a 800.000,00, nlio pngn aluguel
ainda recebe, 5 nnos. Cont. máq. no-
vns, nparclhnRcm moderna, preço:
8.000.0CO.OO c/ 80* de slnal, vcnde-sc
esta semana. Tratar c/ BARRETO p/
tel. 48-1167 ou nome c endr., e tcl.

14796 100

BOTAFOGO — Oportunidade
Rua São Clemente n.° 105
Vendo 2 aptos, compostos

de sala e quarto separado,
banh,, e pequena cozinha, em
prédio acabado de construir,
com vista para o mar, por
apenas 400 mil cruzs., paga
vels em 12 meses. Tratar di
retamente na EDIBRA - EDI-
FICADORA BRASILEIRA S.
A. — Rua 7 de Setembro, 66

12.° andar —Tel. 22-9392.
13795 400

BOTAFOGO — LOJAS — Ven^
do magníficas lojas em local pre-
vilcglado, em início de construção,
excepcional emprego de capital.
Grande facilidade de pagamento.
Mais informações. Rua da Qui-
tanda, 30-13.° andar. Tel
52-4199, eom os srs. Affonso ou
Alberto. 582G4 400

COPACADANA — Vendo, i Av. Pra-
do Júnior, 318, apto., com salão, jar-dim de Inverno, 3 quartos, banheiro,
copa, cozinha, quarto t dtp. de em-
pregada, por Cri 1,300.000,00, com

80',!, financiados. — Tratar A Rua SSo
José, 00, snla 2003. Tel. 82-3100.

4031 700

EDIFÍCIO CAPIBARIBE —
Rua Senador Vergueiro 92 —
Vende-se neste edifício aparta-
mentos constando de hall de
entrada, 2 salas, varanda, 4
quartos, 2 banheiros, copa,
cozinha, dependências de em
pregada. Estudam-se ofertas
na base 2.600.000,00. Condi
ções de pagamento a combi
nar. Marcar visitas e tratar
pelo telefone 52-2108 Ramal
15. Av. Pres. Vargas 642 sa
la 1205. 55669 400
BOTAFOGO — Vendo, a Rua D. Mo
rlano, ótima residência, lado da som-
bra, com 4 quartos, 4 salas, 3 banhei-
ros, 4 quartos para empregados, cooa,
cozinha e garagem. WALTER WEINS-
CHENCK, 42-6437. 23-0026. 16120 400
BOTAFOGO — Vendo, à Rua das Pai-
melros, lodo da sombra, realdíncla
com 4 quartos, 4 salas, 2 banheiros,
copa, cozinha, dep. p/ empregados e
garagem. Terreno de 15,50x44. WAL-
TER WEINSCHENCK, 42-6437, 25-0626.

16119 400
BOTAFOGO — Vendemos, na Rua Vo-
luntários da Pátria, 367, ótimos aptos,
frente, c/ sala, 2 qtos., dcmais deps.,
cozinha, banheiro c/ box, demais deps.
Acabado construir. — IMOBILIÁRIA
LAVRAS, tels. 22-2255 e 52-8975.

4039 400
BOTAFOGO — Vendo apartamento
de frente, à Rua Humaitá, 229, cçm
2 qtos., solo, saleta, depend. de cm-
pregada, etc. Preço Cr? 700.000,00, com
metade à vista. Ver no local e tratar
c/ GÓES, no Lgo. da Carioca, 5, 8.»
and., s/ 818. Tels. 42-7947, 52-1530, ou
42-7023, á noite e aos domingos.

16167 400
APARTAMENTO — Vende-se ótimo
apartamento de uma só peça, kitch-
nette, banheiro e bela varanda, 3.°
andar. — Rua Real Grandeza, 207, ap.
302. Tratar diretamente com o pro-
prietário, — Preço 300.000 cruzeiros,
sendo 200 mil à vista. Fone: 46-0469.

18007 '400

Catete
CATETE — Vendo os apartamentos
209 e 708 do Rua Bento Lisboa, n°.
89, c/ qunrto, banheiro completo e
kltchnett por Cr8 300.000,03 cada.
Chaves c/ o porteiro e tratar à Av.
Erasmo Braga, 299 — 5o. »/ 503 —
Tel: 42-4686. 13693 500

Copacabana
APTOS. COPACABANA — Posto 6

Vendo c| apenas 25 mil cruzs. de
entrada, diversos tipos c] grande
quario, ampla sala, conjugados on
separados, armário embutido, am-
pia cozinha, fogão 4 bocas, lugar
p| geladeira, oom ou sem quarto e
banh. de empregada, ampla área'_ 

tanque início de construção en-
trega 30 meses. A partir de Cr$..
231.500,00 a CrS 380.000,00 c| 10%
entrada, parte facilitada, restante
cm prestaçóes de CrS 2.700,00 men-
sais. Pagamento em conta vin
culada sob a garantia do Banoo
Auxiliar de Crédito. Vendedor no
local à It. Antônio Parreiras 48,
frente vi Hospital Comcrciários
perto encontro R. Bulhões de Car.
valho cl Francisco Sá. R. Carmo
38 s| 403|4. SÉRGIO CASTRO
52-9089/42-0192.

14828 700

APTO., COPACABANA — Vendo du-
plex, luxo, novo, c/ ampla sala, 3
ótimos qtos., armários embutidos, 2
banhs. sociais, copa, roz,, despensa,
deps. de empreg., pintado a óleo. Pre-
ço Or» 1.700,0000,00. sendo 800 mil en.
trada, .160 mil 2 anos, Mstante finan-
ciados 16 anos. Prestaçóes CrS 9.03>i,00.
R. República do Peru. 72. apto. 1202.
Chaves portaria, sr. Solon. — Tratar
R. Carmo, 38, s/ 403 4. SÉRGIO CAS-
TRO. 42-0102, 82-&080, 14827 700
COPACABANA — Excelente apto. no-vo, de frente, entrega imediata, comsalão, 3 amplos dormitórios, copo, co-zinha, 2 banheiros sociais, deps. cm-
pregada, garagem, ctc. Armários em-butidos, pinturas a óleo, todo atape-tado. Cr» 2.850.000.00. — BARROS íí-LHO Sc CIA., LTDA. Corretores des-de 1936. Av, Rio Branco, 108, s/ 811.42-1040. 25000 700
COPACABANA — Jocelin Martins,vende, á Rua Barata Ribeiro, 423, nsúltimos aptos., de 2 quartos, sala co-
pa-coz. c/. íogfio de 4 bocas e lugar
p/ geladeira,'banheiro completo, áreacl tanque e ~.e, de empregada. Obraacelerada, já na 8.» lage, subindo 1lago vi semana, indevassável, lado dasombra, local residencial sl ruídosocasionados pelo tráfego, ótimo p/renda ou revenda, entrego 12 meses.Preço rorisslmo ocoslfio, CrS 680.000 00*slnal Cr» 180.000,00 a combinar, tendo
parte facilitada s/ juros, e o saldo omprestaçóes dc 4.750.00 _/ Juros até àschaves. Aceita-se troco p/ apto. me-nor valor. — Trotar na Av. Rio Bran-co, 116, 9.» and., s/ 3; tels. 42-2723 e87-0208, ./ JOCELIN MARTINS ouJACY. 16117 700
COPACABANA — Lojas — Vehdê-mos grondes lojas, na Av. N. S. Co-
pacabana e Rua Raimundo Correta,250 o 200 ms.2, respectivamente. —
IMOBILIÁRIA LAVRAS; tels. 22-2255e 52-897». 4Q42 700
COPACABANA — Vendemos, em vá-rias avenidas e ruas dêsse bairro, des-de 1 qto. e sala separados até c/ 2
salas, 5 qtos.. demais deps. NSo com-
pre nem venda seu imóvel sem con-sultar IMOBILIÁRIA LAVRAS. t»ls22-2255. 52-8975. 4043 700

COPACABANA — Vcnde-se magni-
fico apart. ocupando todo o S.o puv.dn luxuoso edifício ,\ Rur Sá Fer-
reiro, Grande sala, grandes quartosc| armários embutidos, cozinha vos-
tu e confortável. Muitos mármores,
Parte financiado IMOBILIÁRIA CAR-LISA, Ouvidor 69-A snla 41, tel. ....43-42119,  21051 700
COPACABANA — Av. Copacabana
1.150 vcnde-se o apartamento 813
lado da sombra, quarto e sala con-
Jugndos com 1 saleta, Independente,
vazio, todo pintado a óleo com san-
cas, pia cl pedestal, caixa dágua pri-vatlvo. Tratar com o proprietáriotel. 43-8000. 21052 700

ORANDE APART. DUPLEX,
POSTO 6 Av. Cop.: 600 m2,
sendo 9 mil Cr$ o hi2. Fi-
nancio 60% em 5 anos e o
resto a combinar. Tel. 47-1580.

18029 700
RUA DOMINGOS FERREIRA 149
upto. 403 <— Posto 4 — Frente, alugado
sem contrato, vestibulo, ampla sola,
varanda, 3 amplos quartos, copa-eo-
zinha, banh., dep. empregada, terraço
serviço. Cr» 1.300.000,00 — ADMINIS-
TRADORA NACIONAL — Av. Pres.
Antônio Carlos 615, 2» pav. — Tel:
52-1236, das 9 ás 12 e das 14 ás 17
horas. 19048 700
AV. COPACABANA 534 antiga
poü .Única em frente Praça Ser-
zcrielo Correia aptos, de 1 sala,
1 quarto, banheiro, cozinha —
Preço a partir 492 mil CR$ —
AVERBUCK 32-9449.

19051 700
COPACABANA — LOJA - Pôs-

COPACABANA — POSTO t —
Vendo aptos, do Ed. Montes Cia-
ros, à Rua Barata Ribeiro, 160,
cujas obras estão na 5.a laje, Tra-
ta-se de magníficos aptos, de sala
e quarto completamente separa-
dos, jardim do, inverno, banheiro,
tollete independente, cozinha com
fogáo de 4 bôcai e forno e lugar
para geladeira, área de serviço
com tanque, quarto de emprega-
da (podendo ser também quarto
para solteiro) e W.C. Construção
sôbrc pilotis, tendo belíssimo jar-dim. — Preços a partir de CrS
SüO.OOO.OO tl apenas CrS 60.000,00
de sinal e o restante financiado
em longo prazo. Incorporação de
RODOLPHO DE PAOLI — Cons-
truçáo da CONSTRUTORA PRE
DIAL DE PAOLI LTDA — Ven
das com RODEPA - COMERCIAL
E FIDUCIARIA LTDA., Av. Rio
Branco, 151, grupo 1.612 — Tele
fones: 52-6213 e 32-3635.

57138 700

ATENÇÃO! •— Rara, única opor-
tunidade! — Vende urgentemen-
te por motivo Justificável, apar-
tamento na Rua Raul Pompeia,
de alto luxo, de frente, só-
bre pilotis, entrega imediata.— Composto de três grandes
quartos, 2, amplas salas, Jardim
de Inverno envldraçado, 2 ba-
nheiros em côr, copa e cozinha,
área e dep. de empregada e ga-
rage. Todo apto. equipado cm ar
refrigerado. Preço de oportunl
dade. Cr$ 1.750.000,00. Pagamen-
to a combinar. Ver no local ne-
gôcio de ocasião. Apartamento de
frente. Tratar pelo tcl. 26-0281
Anita Gelbert. — Oportunidade!

17012 700

COPACABANA — POSTO 5 —
Ed. Maria Isabel — Rua Barata
Ribeiro, 739, esquina de Bolivar.
Vendo em Inicio de construção,
aptos, de sala, varanda, 2 quar-tos, armário embutido, banheiro
completo com box, cozinha com
box para geladeira, área de servi-
ço com tanque, quarto e W.C. dc
empregada. — CONSTRUTORA
PREDIAL DE PAOLI LTDA. —
Elevadores Otis. Acabamento del.a qualidade. Preços a partir de:
Cr$ 750.000,00, apenas CrÇ

to 4 de Esquina com mais de 15 JfifiMg; *L J,™LC ° rC8t,a,nte
__i-_ ,i„ .._-.-_ ______ o _„_ #mc iinanciado em 8 anos. Aproveitem

a venda dos últimos apartamen-
tos disponíveis. Incorporação, fi-

mtrB. de frente, preço 3.500 CR$
sinal 1.500 CR$ restante em 20
prestações sem juros, PEREIRA
MATTOS 32-9449. 19053 700
AVENIDA COPACABANA —
Vende-se na Avenida 2 lojas jun-
tas, no melhor ponto comercial,
AVERBUCK 32-9449. ' rnpan»»«*,» nAP 

"~
19052 700|Ç°PACABANA — POSTO 6

nanciamento -e vendas de RO
DOLPHO DE PAOLI, Av. Rio
Branco, 151, grupo, 1.612 — Tele-
fones: 52-6213 e 32-3635,

57138 700

AMPLOS E LUXUOSOS APTOS. —
Bons preços. Eng. TITO LIVIO ven-
de. 42-1769 e 82-7736 — Av. Rio Bran-
co, 134. Avalio « vende Imóveis.

11364 700
A RUA MIGUEL LEMOS 84. vendo
em inicio de constr. a cargo de "Pen-
na Sc Franca" ótimo apto.! Magnlf.
local residencial, prox. n praia, o cl-
hemas, espolas, a todo comércio, far-
tura de conduçlio á portal Elev. Otisl
De frente, c/ 3 bons quartos, 1 gr.armário, 2 salas, 2 banhs., copo co-
zinha, gr. área serv. c/ qto. c WC
emp. Preço ainda de lncorp.: Cr$....
1.178.(100.00 sem juros! Inf. e vendas,
no escrit. de CARVALHO ROCHA, áRua Raimundo Corrêa 9. em frente
& "Sloper" — Tel.: 57-5771, 57-6373,
57-7786. 1908 700

FLAMENGO — Vendo ótimo opor-tamento na Rua Marquts de Abran-tes, 107, com Jardim de Inverno, 2 sa-los, 2 quartos, banheiro, varanda, co-
pa, cozinha, varanda dc serviço, quar-to e banheiro de empregada — Pre-
ço barato, grandemente facilitado. —
Trator na Av. Pres. Antônio Carlos,015. gr. 805, com o proprietário •—
42-1523. 10542 600
FLAMENGO — Raro Oportunidade— Vendo com entrada de 120,000,00
e o restonte em 10 anos, para entre-
go em 15 dias, apartamentos de sala e
quarto, banheiro completo e Kit. Verno Rua Dois de Dezembro n.° 73. eTratnr na CONSTRUTORA GOMESFERREIRA LTDA., Av. Graço Ara-nha, 206 — 2.o andor, sl 206-8 —
Tels.: 32-8383 c 22-4916.

17943 900
FLAMENGO X BOTAFOGO — Temosdiversos interessados para compra doapartamentos nesse bairro — IMOBI-LIARIA CINTRA DE OLIVEIRA —
Telefone 43-1981. 20916 900
SEN. VERGUEIRO — Vendo apto.novo, sala, a qtos. Indep., banh.. coz.compl., qto. « W.C. «mpr., área cltanque. Entrada Cr» 330.000,00. O res-to flnanc. até 10 anos — Tel. 28-3414.

21016 900

Gávea
GÁVEA — Prédio — Vende-se E. no-
vo. A construçAo, que t ótima, está
a terminar. E' confortável • elegan-
te; próprio para família d* alto tra-
tamento. Está cdlflcndo em centro deterreno que mede 58,00 na frente, ten-
do 590,00 m2 o área total. Ruo re-sidenclal, silenciosa, seleta, entre ir-vores frondosas. A'gua abundante,
clima superior, boa vizinhança, con-
duçáo próximo no ponto terminal queé perto do prédio. Entrega imediata.
Informações pessoalmente com o ad-mlnlstrador e corretor de Imóveis —
ANTÔNIO JOSE1 CEPEDA - Rua do
Carmo 71, salas 801 e 802.

16095 _1001JARDIM BOTÂNICO — Vendo naRu» Engenheiro Alfredo Duarte, ter-reno medindo 15 m. de frente, comárea total de 445,80 m2. MILTON MA-OAUIAES — Av, Erasmo Braga n°.255. sala 404. Tel. 22-6128.
16128 1001

RUA FELIPE DE OLIVEIRA N.° 7Vendo ótimo apartamento, andar al-to, constando de ampla sala, 2 quartos ei armário embutido, banheirocompleto, dependências empregada 1área. Preço Cr? 800.000,00; 50% flnanciados em 5 anos T. P. Ver nolocal. Inf. 52-4804.
 18034 700

APTO. — Botafogo — Rua das Paümeiras 93 — Vendo neste edifício óti-mo ap. de varanda, sala, 3 quartos,banheiro completo, cozinha, quartoe banheiro de empregada, área comtanque, garage — Preço Cr» 900 mil4 vlsta — Visitar com porteiro. Tra-tar com MALAQUIAS ROCHA _ AvRio Branco 185, sala 1.309 — Tel..42-0270. 17077 400
COPACABANA - Vendo à Av. Atlantle» «pto. 4 quartos, 2 salas 2 banheiros. cozlnh» dep. par aemprega-
™mVgarage — WALTER WEIUS-OHENK — 42-9437 — 26-0626.

16122 700
APARTAMENTO VAZIO - Copacabana — Vendem-se dois apartamentos de quarto grande, cozinhaamericana e banheiro completo ecom molduras e plafonier, em edi-ficio novo de esquina. Ver à Av.Prado Júnior n.» 135 aptos. 516 c716 e tratar à rua 7 de setembro"• Vi??-1!?!» 401 — M. 23-6004.— MARIO.

16134 700

COPACABANA — Rua Antfa Gari
baldi 43 apto. 601., Vcnde-se magni*
fico opto. de fino ocabamento cm lo*
cal tranqüilo. Consta de vestibulo de
elevador privativo, jardim de Inver-
no em mármore, 3 amplas salas, 3
bons quartos, sendo um c| armário, 2
banheiros sociais, copa-cozinha, 2 tan-
ques, dep. p| empregada e garage.Preço CrS 2.800.000,00, sendo Cr? ..
1.500.000,00 de slnal e o restante a
combinar. Ver no. local a qualquerhora. Tratar c| Dr. Waldyr pelos tels.
42-7493 ou 37-6022. 17C84 700

CENTRO — Vendemos à Rua Mé-
sico, 111, grupo com saleta, am»
pia sala, banheiro e kitch, em an-
dar elevado Entrega imediata —
Informações com CARLOS MAC-
DOWELL DA COSTA IMÓVEIS
LTDA. — Avenida Rio Branco, 108,
7.» andar — 42-2098 ou à Avenida
Copacabana n.° 1.052 — loja —
27-8684, aberta até às 22 horas.

63406 100

Andarai
VENDÉ-SE — R. Leopoldo, uma óti-
mo casa, própria para ínmilla de tra-
tamento, terreno plano, podendo
construir fundos um prédio aparta-
mento com entrada Independente,
terreno 11,00x70,00. Entrega-se vazio
Facillta-se uma parte. Preço Cr? ..
3.500.000,00 — S. BOSELLI, Praça Pio
X, 7», 807 — 8.0 andar.

19021 300

Botafogo
ATENÇÃO — Oportunidade, pa-
ra fino gosto, apartamento de al-
to luxo, localizado no melhor pon-
to de Botafogo, edifício selecio-
nado, somente dois apartamentos
por andar, compostos de: vestibu-
Io, 2 salas, 3 amplos quartos com
armários embutidos, 2 banheiros
sociais, copa separada c cozinha,
dependências dc empregada, área
de serviço com lusar para a má-
quina de lavar roupa c garaçcm.
Frcço a partir de Cr? 880.000.00
— Sinal Crj

COPACABANA — Rua Felipe de 011-
veira 4 — Vendo apartamentos dc sa-
la e quarto conjugados, banheiro e
Kitch. e de entrada, sala e quartoseparados, cozinhn pequena e ba-
nheiro. Parte a vlsta e parte finan-
ciada pelo Lar Brasileiro. Tratar á
Av. 13 dc Maio 47 - 12» - s. 1207 cj
sr. Prado. Tel. 22-6277. 18061 700
COPACABANA — Terreno na rua
Saint Roman 91 c rua SA Ferreira' 172
ótimo para residência ou incorpora-
çfio. Tratnr Imobiliária Cintra de Oli-
velra. Tcl. 43-1981. 3019 700
COPACABANA — Vendemos apto.
com amplo living, 3 bons quar-
tos, banheiro com box, copa, cozi-
nha americana, demais deps., fino
acabamento. — Inf. Carlos Mac-
Dowrll da Costa Imóveis Limitada,
Av. Rio Branco, 108, 7." andar —
42-2098 ou Av. Copacabana, 1.052
— loja — 27-8684, aberta até às 22
horas.

RENDA 12% a.a. — Vendemos â
Av. Copacabana imóvel ideal pa-
ra renda: Preço Crf 460.000,00.
Entrega imediata. — Carlos Mao-
Dowrll Imóveis Limitada, Av. Rio
Branco, 108, 7.° andar — 42-2098
ou Av. Copacabana, 1.052, loja —
27-8681; aberta até às 22 horas.

COPACABANA — Vendemos apto.
de luxo, com 240m2, junto à praia,
tendo salio, sala, 4 quartos, 2 ba-
nheiros, copa, cozinha, deps. paraempregada e garage. Preço Cr$...
2.800.000,00 com Cr$ 1.300.000,00
financiados. CARLOS MAC-
DOWELL DA COSTA IMÓVEIS
LTDA., Av. Rio Branco. 108, 7.».
42-2098 ou Av. Copacabana 1052.
loja — 27-8684, aberta até às 22
horas.

100.000.00; na pro-1 63403700
messa CrS 100.000,00, prestações COPACABANA — Posto 5 — Vende-
mensais de CrS 9.000,00, o saldo!""» apartamento duplex. alto luxo.
em parcelas. Tratar tcl. 26-0281 dc "E m,s3 »o<Uttmo.andar, c/ ter-

 AVIVA fiFI.RFRT  Hindu- MW de 120 nvs.2, com 4 quartos bem
Li.V.?ilíí«l!», n.™ am>>,os- todos c/ a™ários embuts.. 3mente das 9 às.20 horas. — Raro |,ni.-,M 2 banhs.. 2 qtos. p/ empreg.

na AGtNCIA ANGLO-AME-* único negócio! Nota: lado da Tratar
sombra. 17010 400
PRAIA BOTAFOGO — Av. Rui Bar-
bos» — Vende-se confortável apar-
tamento com 90m2, constando de
3 quartor, ssla de Jantar, ¦.-.*.•,,!¦*
living, 2 varandas, corkiha. quarto,dpptndéncla de empreendes. Preço
Cr| 1.300.000.00. 50>-, » vlMa. restan-
te fm 5 anos. Edificio Duque de
Caxias, Praia Botafogo 48 — Apto
S4. Tratar diretamente com o pro
prietário. Tels: 25-7947 e 22-0779.

RICANA. Rua México. 148, sala 804
Tel. 42-2482. . 16148 70O

COPACABANA — Vendem-se ãrua Maestro Francisco Braga, 6,esq. Fig. Magalhães, para entregaem 30 dias, apartamento de frente,composto de: sala, 2 quartos cl ar-mários embutidos, banheiro, cozi-nha e dep. empregada. Parte faci-Htada e fananciamento da Sulacap.Atende-se no local diariamente.
Maiores detalhes diretamente à
5S'^.o3?pex,co, "' 2,° í™»0 m> kl-42'8928- 16161 700
AV. ATLÂNTICA 2856 (Alto luxo) —
aptos, de 340m2 prontos. Ver com
í'ÍÍ5,T5J?5nc,°I Inf- e vlsltas 27-36C6LORENZO.

R. BARATA RIBEIRO, 727 apto. 801— novo, 2 s.,.1 escrit. 3 qts., 2 banh.etc. ver cl ê-ste anuncio . aceito ofer-tas. 27-3606 LORENZO. 24998 700
VENDE-SE apto., sala, 3 quartos, co-pa, cozinha, banheiro, dependênciasde empregadas. Fartura dágua. —
Construção recente. 650 mil cruzeirosfacilitados. Av. Copacabana 920 —
?Pt0- •304 24913 700
GRANDE APTO. DE LUXO — Vcn.-do, novo, grande jardim inverno, 2salões, 4 dormitórios, 3 banheiros so-ciais, etc. (1 por andar). — Rua Mi-
guel Lemos 44, 6» - tel. 47-4455 e ....27-1818. 24985 700
APTO. -Vendo - Av. Atlântica n.4066 apto. 602, de fundos, Posto seis;Judiiicio Egallté; c| 2 quartos, 1 sala,banheiro c| box, grande cozinha clarmarlo de aço, quarto e banheirode empregada, tanque em azulejos.Area dc. serviço envidraçada etc. cldireito a garage. Arca utli do npto.85m2. Preço Cr? 950.COO.00 tem umfinanciamento de 150,000,00; N Bo aoto. dá de aluguel 9.0CO.00 mpn-sais; está a razáo de 10.000, o m2na Av. Atlântica, quanto que em ini-cio de construçSo, está custando ....15.000,00 o m2. N. B. em (2) dois anoso apto. dá de renda 216.OCO.00 e maisa valorização. Não tem opto, á vendono Rio em Copacabana a 10.000,00 oni2. Preciso vender urgente. Ver etratar no local, mas antes queira tele-fonar 47-1796. 24965 700
GRANDES E BELOS APTOS. PRON-TOS — Grandes salas, 3 e 4 dormi-tórios, 2 banheiros etc. Lima Lealvende nos seguintes endereços: Leo-poldo Miguez 67; Xavier Silveira 55-Lon»;. ^íalcte, 83; Joaquim Nabu-co 244 (Arpoador); Paula Freitas 16e 26; Praça Eugcnio Jardim, "Lima
ií*.l,.vende e íaol"t» negóciol Tels.27-1818 c 47-4455. Escritório R. Milguel Lemos 44, 6". 24962 700
COPACABANA — Vcnde-se aparta-mento à Rua Sá Ferreira 156, 1 porandar com 26Cm2 de área. constandode: 2 grandes salas. 4 quartos, 2 quar.tos de empregada com banheiro, 3

ATENÇÃO! Oportunidade! Vendo
aptos, de luxo todos de frente cia-
ros à rua Ronald Carvalho em
cwistrução composto de: vestibu-
lo, ampla sala, varanda envidra-
cada, ótimo quarto, banheiro, co-
zinha completa com lugar para
geladeira, área e tanque, e ba-
nheiro de empregada. Sinal ....
40.000,00 na promessa 40.000,00
prestações de 5.000,00. O saldo
em parcelas. Tratar tel. 26-0281— ANITA GELBERT — Atendo
diariamente das 9 às 20 horas —
Nota: Todos de frente lado da
sombra somente 4 por andar. Ra-
ro negócio! Preço 340.000,00!

1701J 700
EDIFÍCIO "DOM RICARDO" —
CONSTRUÇAO CANADA
—- Rua Xavier da Silveira, 115 —
Único apartamento disponível —
Suntuoso Edifício sôbre pilotis c/
ampla parte social coletiva. Par-
que infantil Instalado. Conforta-
vel garage no subsolo. Reserva-
tórios dágua para 150.000 litros.
— Apenas 2 apartamentos

A poucos metros da praia, RuaJúlio de Castilhos, 35, esquina deRaul Pompeia. Vendo para entre-
ga imediata, para particulares eassociados do IPASE, Caixas, etc.
(para êstes últimos mediante pe-queno sinal) apartamentos de sa-la e quarto, banheiro e cozinha a
partir de CrÇ 360.000,00. — Para
particulares: 45% à vlsta e 55%financiados em 5 anos. Ver no lo-cal diariamente e tratar com RO-DOLPHO DE PAOLI — Av. RioBranco, 151, grupo 1.612. Telefones: 52-6213 e 32-3635. Em tem
po: São os apartamentos do 11.°e 12.° pavimentos.

¦______ 57138 700
EDIFÍCIO "DOM ANTÔNIO" —
CONSTRUÇAO CANADA — Re-cem-concluído — Vendo aparta-
mento novo, para pronta entrega
com, òs seguintes detalhes e pe-ças: hall de entrada com arma-no, sala com 3x5, excelente dor-mitorio com 3,20x4,09,- ótima co-zinha com pia'em banca de gra-nito preto, fogão -jje 4 'bocas,

andar em cada lado, tendo.» «^^^^•»"1^l^»a»'. f1'guintes características: Hall de !^X?^íJ,5ÍS!5.,,?*íe
entrada eom porta em pau mar-
fim, duas salas, três excelentes
dormitórios, sendo um duplo, dois
banheiros sociais, louça vitrifica-
da, azulejos cm côr, pisos em mo-
saico, paredes azulejadas e pin-
tadas a esmalte, aquecedor Cos-
mopolita, saleta de almoço, cozi-
nha com pia de bancada em mar-
more, água quente e fria, fogão
de 4 bocas, paredes azulejadas,
pisos em mosaico. Area de ser
viço com piso em mosaico e tan
que em azulejos e mármore
Quarto e banheiro de empregada
com entrada e elevador de servi
ço independente. Ferragens * de
luxo. — Pinturas a óleo em cô-
res modernas em todo o apar-
tamento. Sancas decorativas. Ta-
cos selecionados, etc. entrega
imediata. Valor: 1.550.000,00
(inclusive garage). CrS ..
350.000,00 à vista — Cr$ .
350.000,00 na escritura — CrÇ
250.000,00 em 12 meses e CrÇ ..
600.000,00 em mensalidades de
CrS 10.340,00. Tratar diretamen-
te no local, apto. 204 (3o pavi-
mento). 63248 700

PARA ENTREGA VAGO — Otlmo
apartamento dc frente para a Pra-
ça do Lido (1 p/ andar e com vista
p/ a praia), lado da sombra, cons-
tando de: 3 salas, 4 quartos, 2 ba-
nheiros em côr, saleta de almoço,
copa-cozinha, quarto e dep. de em-
pregada, garage. Preço: CrS 
2.800.000,00 com 70% financiado em
5 anos. — CIVIA, Trv. Ouvidor, 17
(Sec. Vendas, 2.° andar). — Tel. *
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

PARA ENTREGA VAGO — Oti-
mo apartamento de frente, lado
da sombra (6.° andar), constando
de: hall, 2 salas com portas espe-
lhadas, jardim de inverno, 3 quar-
tos, armários embutidos, banhei-
ro completo em côr, copa, cozi-
nha, quarto e dep. de empregada.
O apto. está todo atapetado. Prcr
ço: CrÇ 1.600.000,00 c/ parte fi-
nanciada em 13 anos, juros 10%
a.a. — CIVIA, Trv. Ouvidor, 17
(Sec. Vendas, 2.° andar). Tel. *
52-8166, dc 8,30 às 18,00 horas.

PARA ENTREGA DESOCUPA-
DO — ótimo apartamento de
frente, à R. Duvivier, próximo à
Av. Atlântica, constando de: 1
sala, 3 quartos, banheiro comple-
to,' cozinhe, quarto c dep. dê em-
pregada. Preço: CrS 1.400.000,00
com 65% financiado, sendo parte
cm 10 a nes e parte em 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2.° andar). Tel* 52-8166, de 8,30 às 18,00 hs.
AV. ATLÂNTICA — Para entre-banheiros sociais sendo 2 em cores, I gs 

'vara"'no 
Edifício Balaria 

"Ar
ampja cozinha, 2 tanques, 1 pia dé1- • «•amem n.m.n.., «,.
louça e garagem, havendo um finan-ciamento de CrJ 1.500.000,00 em dexanos e o restante a combinar. Chavescom o porteiro. Tratar pelos telefo-nes 47-0583, 42-5925 e 22-7329 com aproprietária. 3671 700
COPACABANA — Vende-se apto. defrente, lado d asombra cl 3 qtos., sala,saleta, banheiro Cj box de cór. gran-de cozinha, grande área multo clara,
qto. empregado etc. Preço 1.5C0.000,0050% a vista e 50% prazo 3 anos. In-formações no local p! 57-4846 das 9as 11 e das 14 ás 17 lis. Rua B. Ri-beiro 658 apto. 801 com

frente para a piscina do Copaca
bana Palace. Luxuoso apartamen-
to dc frente, decorado por Joáo
Henrique, e constando de: living
e sala de jantar com 100,00 m2,
galeria, tollete social, 3 quartos
com armários embutidos sendo o
de 1 dos quartos com portas es-
pelhadas até o teto. Todos os ar-
mários forradevs em madeira e c/
divisões, 2 banheiros, copa e co-
zinha com inúmeros armários, 2'
quartos e dep. de empregadas,!Tratar

rio. ótimo h to c. àamosPrcomeB''Pra*e\° «Partamento será en
Ribeiro. 24963 7001 »regue todo atapetado, com corti

e televisão embutida.Vendo aparta-1-a*

VENDO, á Rua Princesa Isabel. 3a
apto. rom hall, 2 «alas conjugadas,
jardim de Inverno, saleta. 3 quartos,banheirv. cozinha c/ arms. embutidos,
área com tanque, depend. p/ empre-
Riada, por Cr$ 1.500.000 00. com entra-

ida de CrS 500.000.00. — Tratar á Rua' São José, 90, sala 3003. Tel. 52-3190.
4032

EM COPACABANA
mento de grande ulxo. Entrada com
piso de mármore, alcatifado, cortinas
e grande benfeitoria. Para ver tele-fonar 46-3551. Entrega imediata. —
Preço 3 milhões. Financiamento pe-lo proprietário. 5736I 700
COMPRAMOS terreno na cona
sul ou na Tljuca. Base: 10 mi-
lhões. Tratar cora Marco pelotel. 43-1835.

Preço:

completo com box separado, azulejos em côr, louça porcelanizada,boa área de serviço com' tanque,
quarto e banheiro de empregados
com entrada independente, pin-tura moderna, sancas, ferragens
e metais de luxo, venezianas emduro-alumínio. Valor CrÇ
720.000,00 com 50% financiados.
No local Rua Barão de Ipanema,
63, com sr. Navarro, de 8, às 11 ede 13,30 às 16 horas.

53447 700
COPACABANA — Oportu-
nidade única — Vendo 2 oti-
mos aptos, para entrega ain-
da êste mês, em prédio de
acabamento moderno, sito à
Rua Bulhões de Carvalho 412,
tendo o primeiro: sala e 2
quartos, banheiro e coz., por.r$ 580.000,00, pagaveis em
12 meses, e o segundo cons-
tando de sala e quarto sepa-
rado por apenas 450 mil cru-
zeiros, para pagamento em
12 meses. Tratar diretamente
na EDIBRA — EDIFICADO
RA BRASILEIRA S. A. — R.
Sete de Setembro 66 — 12.°
andar — Telefone 22-9392

13798 700
COPACABANA ÇR$ iííjoiÒjÕo
M2 — Vende-se um magni-
fico duplex com cerca de
300 m2 todo mobiliado à Rua
Leopoldo Miguez 86 — 10.°
pav., próprio para pequenafamília, constando no 1.° pav.de , living, sala de jantar. 2
quartos, banheiro de mármo
re, copa-cozinha, dependen.
cias de empregados e no 2:
pav. um enorme living, ter-
raço, banheiro completo e lo-
caí para mais um quarto. Es-
Uida-se ofertas na base de
3.500.000,00. Ver no local dià
riamente de 15 às 17 horas e
tratar na Av. Pres. Vargas
642 sala 1205. TeL: 52-2108
Ramal 15. 55656 700
EDIFÍCIO "RIO ARAGUAIA" — Av.Rainha Elizabeth, 485 (Posto 8) —
Copacabana — Chamié S. A. Cons-truções e Comírcio, inicia a constru-
çlío e a venda de mais um edifíciods apartamentos, de sua propriedade,obedecendo, rigorosamente, as carac-terlsticas que vem mantendo desdesua fundação — Local culdadosamen-
te escolhido — Amplos reservatóriosd'égua — Pilotis. entrada nobre fina*mente decorada — Play-ground, gara*gem no subsolo para todos os apar-tamentos — Salas, banheiros, cozinha
(pintura a óleo) — Banheiros comazulejos em cores — Apartamentos
constando de: Hall privativo, 3 salas,
3 quartos, armários embutidos, 2 ba-nheiros, copa, cozinha, área de ser-viço com azulejos, dependências com-
pletas para empregada e garagem2 apartamentos por andar, 8 pavimen-tos — Entrada de serviço inteiramen-
te independente — Preço a partir de
Cr$ 1.900.000.00 — Condições de pa-gamento: Di-. rante a construçSo —

diariamente, na Av. Rio

UM APTO. POR ANDAR I Vazio 1 Em
luxuoso edif, de imponente fachada,
quase na Av. Atlântica vendo um
ótimo p/ famílias de alto tratamento
ou embaixadas! Esmerado acaba-mento a cargo de "Costa Pereira, Bo-kel" — Todo a óleo, c/ amplo hall,
gr. jardim de inverno e linda gale-ria nobre tudo isso c/ pisos de finomármore, todas peças c/ sancas, ar-tística porta de ferro batido, 4 enor-mes quartos, c/ arms. embuts traba-lhados, 2 salóes, 3 ótimos banhs, emcores, gr. copa cozinha c/ especiaisarmários, confortável srea serv. ei3 qtos. e WC emp. garage. Inst. dear condic. e máq. de lavar roupa 1Aquecimento central I Tudo do me-lhorl Preço: 8 milhões, Inf. 57-5771,57-6573, 57-7786 c/ CARVALHO RO-CHA- 1903 700
A RUA MIGUKL LEMOS 54, vendoem inicio de constr. um magnlf.apart. de frente, cl 2 bons quartos,d armários, 2 salas, 2 banhs, copa-colnha, gr. área serv. c/ qto e WCemp. garageI Inf. 87.5771, 57.5573,57-7786. cl CARVALHO ROCHA.
A RUA RAIMUNDO CORRÊA, vendoem inicio de constr. ótimos aptos p/renda ou moradia, c/ qto. sep. de 1sala, jard. de inv., banh, completo,cozinha completa, área serv. cl qtoe WC emp. Preço: Crf 370.000,00 sem
Jurosl Inf. 37-5771, 57-6573, 57-7786 c/CARVALHO ROCHA.
UM APTO. POR ANDAR I Pronto em16 meses I Todas peças claras e defrente p/ rua. último andar c/ hall,3 quartos, 1 ampla sala pintada a óleo,banh. c/ box, copa-cozinha, gr. área c/qto. e WC emp. etc. Preço flxo: CrS1.200.000,00. Inf. 57-5771, 57-657357-7786 c/ CARVALHO ROCHA.
UM APTO. POR ANDAR I Vazio [ Emed f. novo sl pilotis, quase na Av.Atlântica, vendo dc finíssimo aca-bamento: todo a óleo. c/ hall c/ pisode mármore, sancas. lampadários ita-lianos, porta ferro batido. 3 quartos,1 •luxuoso arm. de pau marnm todotrabalhado, 2 banhs. em cores c/ pi-sos de máinorc, copa-cozinha, grárea serv. com qto. e WC emp sa-rage. Preço: Cr» 3.200.000,00. Inf.
?Í"XS? c/, CARVALHO ROCHA. Tel57-5771, 57-6573, 57-7786.

1905 700

Branco 185, sala 1407-8 — Exceto aos
sábados — Tel. 52-6224.

63238 700

COPACABANA Temos diversos I

CrS 4.800.000,00 com part* «nau- COPACABANA — Vendo «partamen-
Ciada em 15 anos. CIVIA, Trv. lo dc írent* 4 rua Pompeu Loureiro
Ouvidor 17 Í8í><* Vtnd» 2 o an.i3J- cora 3 a'to3~, 2 sala* grandes, 2 ba-

.Í_]À t ' 52"8166' d„e S-í0 JK de .cozinha, depend. completas de em-18.00 horas. 63332 700 pregada e garage. Preço: Ci* ......—————" ——~— —" 1.750.000.00 com 770.000,00 em 15 anos.COPACABANA - Vendo na Rua Pom-ip»rte à vlsta e parte facilitada - Vêr
303 do bloco B — Com 2 sftlms, ? qts.. no Laríí0 ^ Carioca 5 _ 8J andar! banheiros, ótima cozinha, quarto. js, 818 L TeJí, . 52_1590 42.79„n°*^

42-7023 na residência;11574 700 [W. C. de empregada e área com tan
que — Ver com o porteiro — Tratar

om MILTON MAGALHÃES, na Av.

COPACABANA — Vende-seapartamento em edifício deótimo acabamento (constru-
ção PIRES & SANTOS) cons-
tando de: 2 salas, 4 quartos,2 banheiros sociais, grandecozinha e dependências com-
pletas dé empregada. Preço
Cr$ 1.665.000,00. Entrada Cr$
700.000,00. A combinar em 2anos Cr$ 300.000,00. Cr$ . .
665.000,00' financiados peloLAR BRASILEIRO em 15anos, prestações mensais de
Cr$ 7.147,00. Maiores detalhes
e visitas, dirigir-se à Rua
Constante Ramos, n.° 145 es-
quina de Pompeu Loureiro
n° 5. Atende diariamente das
8 às 22 horas tel. 42-9393.

11454 700

ATENÇÃO — Oportunidade para
fino gosto, vendo a transversal da
Rua Senador Vergueiro perto da
praia Barão de Icarai, somente 1
por andar, luxuosos apartamentos,
com 200m2 composto de: hall sc*-
ciai, entrada, living (50m2), sala
de jantar, 3 amplos quartos com
armários embutidos, 3 banheiros
sociais, 2 quartos de empregada,
lavanderia, garage, Area, etc.'Si-
nal CrJ 150.000,00, na promessa
CrS 200.000,00, prestações de Crf
15.000,00. O saldo em pequenas
parcelas. Cr$ 1.800.000,00. Tratar
telefone: 26-0281, Anita Gelbert.
Atendo diariamente, das 9 às 20
horas. N. B.: Lado da sombra, só-
mente 1 p/andar, construção mo-
derna. Flamengo, ótimo negócio.

17015 900
FLAMENGO — Vende-se apartamen-
to magnfflcamente localizado ideal
para casal, hall, quarto • sala con-
jugado, banheiro com box, kitch., porCr$ 420.000,00, à vista — Tratar dire-tamente com a proprietária — Tel.'45-9979. 18039 900
NO ARARUNA, na Praia do Flamen-
?:o, 

desde 450 mil cruzs., mais de me-ade em 15 anos — Eng. TITO LIVIOvende, 42-1769 — Av. Rio Branco, 134
11373 900

FRENTE SEN. VERGUEIRO. 300 milde entrada a 300 mil em 5 anos, comsala e qto. separado — Eng. TITOLIVIO vende. Av. Rio Branco. 134 —
42-1769 — Vende outros, desde 450 mil.

. 11372 900
APTO. FRENTE — Sen. Vergueiro,novo, sala, 2 qtos. 400 mil agora e500 mil a prazo —' Eng. TITO LI-VIO vende — 42-1769 - Av. RioBranco, 134.

¦__• 11367 900
MARQUÊS DE PINEDO, 9 —
Casa em lote de 2 frentes, 3 pa-vlmentos amplos e confortáveis,
em término de completa reforma.
Vende-se com facilidade e finan-
ciamento aceitando-se oferta pa-ra solução rápida. 10374 900
FLAMENGO - Rua Bento
Lisboa n.° 89 — Rara oportu-
nidade — Em moderno pró-_**_¦___ ___________ //II.Lfl It *m

JARDIM BOTÂNICO — Vendo, paraentrega Imediata, em ed. de 3 para.apto. com entrada, varanda, sala. Iquartos com armário, banheiro, óti-ma* coalnha, quarto, W.C. de empre-gada e ére» com tanque. Ver com oporteiro, a nia Maria Angélica n».«Jj «Pt?- 103 - (N4o é térreo). —MILTON MAOAU1AES _ Av. Eras-
S°«,^8a n°' M5- Ml» «4- Tel¦".•612a- 

16427 1001
APTOS. JARDIM BOTÂNICO —
Vendo 1 apto. c| 3 amplos qtos*
grande sala, banh. 1 varanda, copa,
coz., área c| tanque, deps. da
empreg. Preço CrJ 700.000,00 cl
50% de entrada, restante muito fi-
nanciado. Outro c| ampla sala,
quarto separado, cl 2 armários em-
bntldos, banh. completo, cox., 1
amplo terraço área c| tanque. Pre-
ço Ci$ 400.000,00 50% de entrada
restante multo financiado, à R.
Itaipava n.° 136 aptos. S-103/S-301.
Ver local. Chaves apto. S-101. R.
Carmo 38 s| 403|4. SÉRGIO CAS-
TRO. 42-0192|52-9989.

14829 1001

Glória
G L ú RIA — VenAemos o aparta-mentos n.« 401, do Edifício Parlmá,fito á Rua Cândido Mendes, 101 —
constando de sala, quarto, cozinha,banheiro e dependências de empre-
gada. — Preço Cr$ 550.000,00. — Pa-
gamento a combinar. Tratar na BAL»MEIDA IMOBILIÁRIA E COMER-CIAL LTDA. — Av. Erasmo Braga.299 — 5.o andar — grupo 501 — Te-lefone: 52 2868.

17088 1100
GLÓRIA — vendo apartamento krua Cândido Mendes, lqgo no prinei-pio, próprio p/casal ou pessoa só, Cri120.000,00 k vista. 213.000 em pres-tações da Crt 4.692,00 e o saldo àcombinar. Tratar c/ GôES no Lgo.da Carioca 5 — 8». and. sl 818. Tels:52-1590, 42-7947 ou 42-7023, o da re-sldõncla. íeies noo
APARTAMENTOS — Vende-se os denúmeros 609 e 610. ainda n5o habita-dos, de sala e quarto conjugados, ba-nhelro e Kitchnete, na rua CândidoMendes, esquina de Hermcnegildo deBarros, Glória. Preço 380 mil cru-zeiros, com 140 mil cruzeiros finan-ciados. Tratar pelo telefone 42-6517,
com sr. Moraes. 4023 1100

dio eom "Habite-se", acaba-
do de construir, vendo ulti
mos aptos, de sala e quarto,banh. • coz. de frente, porapenas 360 mil cruzs. Outros
na cobertura, eom terraço
privativo apto. com 15 m2,
mais sala • quarto, banh. ecoz., por apenas 360 mil cru-
zeiros, ambos pagaveis ern12 meses. Tratar com a EDI-
BRA - EDIFICADORA BRA-
SILEIRA S. A. — R. Sete de
Setembro, 66 — 12.° andar.— Telefone 22-9392.* 13797 900

APTOS. GLORIA — CATETE — Ru»
Santo Amaro, 29 — Vendo os últi-
mos de varanda, sala, quarto sepa-rado, cozinha com fogão de 3 bocas,
banheiro completo — Preços 440 milcruzeiros slnal 40 mil cruzeiros ga-rantia absoluta de entrega em 20 me-ses — MALAQUIAS ROCHA. Avenl-da Rio Branco 185, 13°. andar, cala1309 — Telefone 42-0279.

17075 1100

Grajaú

COPACABANA — PÔsto 4.. Vende-se apto. de luxo com saleta, duasamplas salas, dois ótimos qu.irlos clarmários embutidos, armários tam-bém no corredor, lugar para bar, ba-nheiro completo e completas depen-
dencias de empregada. Sancas, fio-rões, inteiramente pintado a óleo,fartura dágua apenas quatro apt».
pyr andar. Ver e trntar com o pro-prietário na parte da tarde A RuaDomingos Fereira, 102, apt0. 503. Tel37-1728. Preço Cr$ 1.450.000,00 sen-do CrS 750.000,00 A vista o resto acombinar.  3635 700

COPACABANA - Lido - Edi-
ficio Oiticica, Rua Barata Ri-
beiro, 90|92. Vendemos apar-
lamentos de sala, 2 quartos,banheiro completo, cozinha,
área c| tanque e WC de em-
pregada. Preços fixos a par-tir de Cr$ 650.000,00 e de
quarto, sala (separados), co<
zinha e banheiro, preços a
partir de Cr$ 420.000,00. Si-
nal de apenas 5%, saldo fa-
cilitado e financiado sem ju-ros. Atende-se no próprio lo-
cal, das 9 às 22 horas. Incor-
poração e Vendas de ADU-
RES S. A. INDUSTRIA E CO-
MÉRCIO — Av. Pres. Vargas
290 — 7.° andar — sala 710- Telefones: 23-1077 e ....
37-2209. 57608 700
SANTA CLARA— Vende-se
à Rua Santa Clara, 158, pa-ra entrega dentro de 90 dias,
os últimos aptos, constando
do 1 sala, 2 quartos, sendo
1 com armário embutido, ba-
nheiro, cozinha, quarto o W.
C. de empregada • area de
serviço com tanque — Edifi
cio sobre pi lotis,. com 2 apar-
tamentos por andar apenas.
Acabamento de primeira —
Visitas no local • informa-
ções na CONSTRUTORA TU-
PY LTDA. — Av. Presidente
Vargas 446, 16.°, sl 1602 —
43-6285. 51864 700

FLAMENGO — Av.Rul Barbosa —
otlmo apto. o> frente, com aala, jar-dim de inverno, 3 quartos, ampla co-zinha, banheiro em côr, garagem edeps. empregada. Apenas 2 aparta-mentos por andar — Cr$ 1.300.000,00
a combinar ,*— BARROS FILHO &Cia. Ltda;, corretores desde 1936 —
Av. Rio Branco, 108, sala 811.

25012 900

FLAMENGO — Vende-se luxuosoapto. ll.o and, frente, 2 galas, 3 dor-ml tórios etc. — Tels.: 32-8457 « .22-8157. 25081 900

ATENÇÃO — Rara e única oportu-
nidade — Vendo todos apartamen-
toa de frente, à Rua Engenheira
Richard, Edifício Marquês de Ara-
xi, com somente 4 pavimentos mo-
demo em construção, composto dei
vestibulo, 2 amplas salas (22m2), S
átimos quartos com armários em-butidos, copa, cozinha, area, ba-nheiro dep. empregada. Preço: CrS680.000,00; sinal 50.000,00, na pro-messa 50.000,00 prestações de8.000,00. O saído em pequenas par-celas. .Tratar telefone: 26-0281. —
ANITA GELBERT. Atendo diária-mente, das 9 as 20 horas. — Otlmo
negócio. 17005 1200

FLAMENGO — Vendemos na Rua Se*
nador Vergueiro, ótimo apto. frente c
sala, 3 qtos., demais deps. — Preço

SOO: c| 500: ent. rest. comb. IMOBI-
LIARIA LAVRAS — Tels.: 22-2255 e
62-8975. 4040 900
FLAMENGO — Vendemos nas ruas
dêsse bairro apartamentos de sala e
qtos. até 2 salas e 4 qtos. — Nfio
compre e nem venda seu Imóvel sem
oosultar IMOBILIÁRIA LAVRAS —
tels. 22-2255 52-8975.

4041 900
AV. RUY BARBOSA — Vende-se
grande apartamento, 3 grandes quar-
tos e duas esplendidas salas, hall de
entrada, jardim de Inverno, 2 banhei*
ros e demais dependências. — Preço
Crí 3.000.000,00, com 80% facilitado,
Telefonar das 14 às 16 hs. — 25-0702.

25021 SOO
FLAMENGO — Particular vende apto
novo de qto. sala eoujs, kitch e ba-
nheiro è Rua Paissandu 162 apto. 905Nüo se trata com intermediáriosTel. 45-1233. 9632 900
FLAMENGO — Vendo excelente apto.,
de sala, 3 qtos., 2 var. e todas dcp.
Carage. Tratar H. Wilkes - Imóveis.
Av. 13 de Maio 23, s. 70 S- Tel
42-7581. 14808 900

Flamengo

i^^^^.P^-f^^^AP^.-lErajmo Brags, 2JJ. ala 404 - Tel..

11671 400 COPACABANA — Vendo, à Rua Pau-
.*:. apto. 1115. com sala.

mentos nesse bairro — IMOBILIÁRIA0O, CINTRA DE OLIVEIRA — Telefone
43-1981. J0917 700

BOTAFOGO — Compro apto., vilas. |la Freitas, 32, apto. 1115. com sala.| COPACABANA — Temos apartamenEdificios. terrenos, grande Industrisl ;<?*uarto, banheiro e cozinha, com vagai tos para venda médios e «ra-desdf S. Paulo deseja aplicar no D. F. |na garagem, por CrÇ 450.000,00. scudoj m diversas ruas desse bairro Ro-iialguns milhíes empresto c;_g»r»n_ti» {Gr* â*w.0oo,00 financiados. — Tratar *'
de
C. x- ia -çg

-m m_-t ..,,... «»«v- __r-.-.m_+ *.w *-. k . , ™ «-- -»-•••• r~~ ~'Y m--.m-r~,^_-, ¦<-»««-iUi| ui>ciyij ruas UCSÍÇ URHTu, tJOntJguns milhíes empresto ej g»r»nti» h-i* â«.ooo,00 financiados. — Tratar aj preços e condições — Lar*o S Fran-l« pr*dios. qualquer ponto Zona Sul! Kua Sâo íosé, 90, sala S003. Ttlefone cisco 38, 7.», »j 714 — Tel 4,V!«fliJ. Postal 16SJ. 16066 400,52-3190. 4033 700* JOQU TO)

22-61211. 16125 i";COPACABANAr00* Vendo apartamen-
to dc frente i Avenida AtUntica,

Vendo a' ocupando todo o andar c| 4 qtos., 3
vasio. 2°.! Mias, 2 banheiros sociais, 3 qtos. de

APTO. — Copacaban» —
Ru» 6i Ferreirt 228. novo,
pav. n°. 105 com entrada, quarto es-1 empregada, — Perco: Cr* 3.300.000.00
paçcso. banh.. Kitch. — Cr» 3S0 mil com facilidade de pagamento. Tra-— Ver com porteiro. Tratar zo__ MA-'tar no Largo Carioca 5 — 8.° andar.LAQUIAS ROCKA — Ar. Rio Brancoi s) 818 — Visitas e informações só pes-183 — sala 1.308 — Ttl. 42-0279. I soalmente com o interessado.

17076 7001 MISS 70O

FLAMENGO — Vende-se próximo iI praia apartamentos do quarto e sa-
16164 700íi», dou e três quartos. Facilidade'na parte náo financiada. IMOBI-LIARIA CARLTSA — Ouvidor «9-Asala 44 tel: 43-4289.

31050 900
FLAMENGO — Apartamento
sala e quarto conjugados, banheiro,
kitchnette, aa:4r!a ncbuüdo. Crt..330 000,00 com Cr» 60.000,00 financia-

FLAMENGO — Vendo o apto. 1221 da
Praia do Flamengo 14, com sala, quar-to, grande banheiro e ótima cozinha.
Ver com o porteiro t tratar com MIL-
TON MAGALHÃES — Av. Erasmo
Braga n°. 255 — sala 404 — Fone:
22-612IL 16126 000
FLAMENGO — A Rua Honório de
Barros, ótimo apartamento de fren*
te, (Construção da Cia. Construto
ra Pederneiras, c] pilotis e play
ground para crianças), constando
de: 1 sala c| 22,00m2, varanda, 3
quartos c| armários embutidos for-
rados em madeira, banheiro com-
pleto e| box, cosinha e| vários ar-
mários, despensa, área de serviço
c| 2 tanques, quarto e dep. de em-
pregada, garage. Ocupado c| inqui-
Uno. Preço: Crf 1.300.000,00 ej CrJ
600.000,00 financiado em 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 (Sec.
Vendas 2.» andar). Tel.:* 52-8166, de
8,30 às 18,00 hs.

63325 900
ATENÇÃO! ótimo negócio no mais
fino ponto da Rua Senador Ver-
guclro. Vendo, todos aptos, de
frente; Edifício de alto luxo em
construção, com peças claras e am-
pias comp o? í o de: 2 salsa, 3 ótimos
quartos ej armários embutidos, 2
banheiros, copa separada da cozi-
nha, área e[ lavanderia dependen-
cias de empregada e garage. Preço
a partir de Cr? 880.000,00. Sina] de
Cr$ 100.000,00 — Promessa Crf..
100.000,00 — Prestaçóes mensais âe
CrJ 9.000,00 — Saldo em pequenasvasio. | parcelas. Tratar diretamente cl
ANNITA GELBERT — Td. 2S-0281.

ATENÇÃO — Maravilhosa opor-tunidade. Vendo com todos oaapartamentos para a Praça Ed-mundo Rego já em construçãoadiantada, composto de vestibulo,ampla sala (2Í m2), varanda en-vldraçada, 2 ótimos quartos (14m2) com varandas, copa-cozinhae área, dependências de emprega-
da. Sinal, somente CrÇ 50.000,00,escritura CrÇ 50.000,00, nas cha-ves CrÇ 50.000,00. — Prestaçõei
mensais de CrÇ 5.000,00. O saldofinanciado em 6 anos. Raro nego-cio. Tratar: tel. 26-0281.— ANI-TA GELBERT. Atendo diária-mente das 9 às 20 horas. NOT AtLado da sombra, todos de frente
para a praça. 17016 1200
GRAJAÜ — A Rua Engenheiro
Richard, apartamento térreo, de
fundos, constando de: 1 sala, 3
quartos, banheiro completo, co-
zinha, quarto e dep. de empre-
gada. Ocupado c/ contrato ven-
cido. Preço Cr? 650.000,00 c/
50% financiado em 5 anos. CI-
VIA — Trv. Ouvidor, 17 (Sec.Vendas 2o andar), Tel. ? 52-8166
de 8,30 às 18,00 hs.

63323 1200
GRAJAÚ' — Prolongamento RuaMal. Jofrt — Vendemos os últimoslotes neste local. Preço a partir deCr$ 400.000,00 com apenas Cri...40.000,00 de entrada e o saldo em 5anos. RUDOLF KARTER Sc ClA.LTDA. Avenida Rio Branco, 171 a»-breloja, tels: 42-4635 • 22-6545.

22212 1200

Ipanema
IPANEMA — Rara oportunl-
dade para renda ou moradia— Vendem-se os últimos
apartamentos para entrega
imediata, primeira locação
em andares altos com mara-
vilhosa vista para o mar,
constando de: sala e quartos
separados, cozinha, banheiro
e área com tanque. Preços a
partir de Cr$ 520.000,00. Con-
dições: 50% facilitados em
20 meses e 50% financiados
em 5 anos, prestações men-
sais a partir de Cr$ 5.782,00.
Incorporação da CIR — CO-
MÉRCIO E INDUSTRIA IR-
MÃOS RESNIKOFF S. A. Ven-
das com a ORBI — OROA-
NIZAÇÃO BRASILEIRA DE
IMÓVEIS hoje e diariamente
das 8 às 19 horas à Rua Vis-
conde de Pirajá, n." 525. No
centro: Rua México n.6 164 —
(_;¦ andar sala 62. Telefone
42-9393. 11453 1300
AV. EPITÁCIO PESSOA — Ven-
do CrS 1.300.000,00, magnífico
terreno medindo 17x60x48x12, cl
2 frentes, facilito pagamento. —

Atendo diariamente das 9 ás 20 b«.j Theophilo da Silva Graça, Av.
^T,^7n"eX'à'Tit^:'Utaf^an5^i>í-B- - Lad* d* wmbra, todn Rio Branco, 185. 3», sala 310 -
_ ..•_. - . m __ ._••_ .- __.- ' t___4___t M__. -*_._.____. __________ -__._. f__.tL_ I ~* ai ___t'_____»_m a J4 CQOÍtpela manbi tel: 36-2640

18017 900*
aptos, de frente, raro negócio.

170S7 900'
Telefone: «-636H.

55468 130*

ia n 1 n — ______________________________________________ __.
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COMPRA VENDA D E PRÉDIOS
IPANEMA — Apartamento» para
pronta entrega — Vendo os últimos,
em erlflclo novo de 4 pavlmcntos,
com elevador, Jardim de Inverno, >a-
Ia com 28 m2„ .1 ótimos quartos com
18 m2., hanlielio em cór, cozinha,
área c| tanque, quarto « W.C, de
empregada a garagem, TAdaa as pe-
çaa com aancas e floroea, tnqueudos
com parquet paulista, Preços a pnr-
tir de Crf I.IUO.000,00. Aceito finan-
clamento pela Cnlxa Econômica. V6r
na Rua Alberto de Campo.i, 03, com
o sr. JOÃO. — Tratar com o sr. MA-
MO HEI, na Av. Rio Branco, 135, 1,0
andar, sala 203. — Tc).: 22-5530 e..
47-3221. 10005 1300

TERRENOS (CONTINUA)

IPANEMA — Vendo cm final de
construção, à Av. Epitácio Pes-
soa, 664, ótimos apartamentos
compostos de hall de entrada, 2
ítalas. Jardim de inverno, 2 e 3
quartos, t e 2 banheiros sociais,
copa, cozinha, dependências para
emprefadas, área de serviço, etc.
Acabamento de luxo com pintura
a óleo. Visitas diariamente e tra-
tar à Rua do Carmo, 38, sala 504.
Tels. 52-3841 c 32-7291. .

15037 1300

IPANEMA — Vende-se à R.
Almirante Saddock de Sá, 13,
um lindo apto. situado na co-
bertura, constando de jard. de
inverno envidraçado, 1 sala-,
1 quarto pintado a óleo, co-
zinna, banheiro completo,
quarto e WC de empregada e
área de serviço com tanque.
Apartamento próprio para

Íiessoas 
de fino gosto com

inda vista para a Lagoa Ro-
drigo de Freitas e morro da
Gávea — Acabamento esme-
rado — Abundância de água
— O edifício é de 4 pavimen-
tos sobre pilotis, com eleva-
dor, incinerador de lixo, etc.
Entrega dentro de 20 dias —
Visitas no local e informações
na CONSTR. TUPY LTDA. —
Av. Pres. Vargas 446, 16.° •
s| 1602 — 43-6285.

51865 1300
IPANEMA — Vende-se, para
entrega dentro de 30 dias à
Rua Almirante Saddock de
Sá, 13, magníficos apartamen-
tos de 1 sala, 2 e 3 quartos,
cozinha, banheiro e depen-
dencias de empregada — Edi-
ficio de 4 pavimentos, sobre
pilotis, com elevador, incine-
rador de lixo, água em abun-
dancia — Acabamento esme-
rado — Visitas no local e in-
formações na Construtora Tu-

v Ltda., Av. Pres. Varqas n.
446 — 16.° — gr. 1602. Te-
lefone 43-6285.

66307 1300
NOVA INCORPORAÇÃO VIEIRA
SOUTO — Vendemos dois grandes
apartamentos. IMOBILIÁRIA LIMA
LEAL — Tds. 27-1818 e 47-4455.

24957 1300
IPANEMA — ótimos apartamen-
tos à R. Visconde de Pirajá, cons-
tando de: 2 salas conjugadas, 3
quartos c| armários embutidos, ba.
nheiro completo, cozinha, quarto e
dep. de empregada, garage. Ocupa-
dos cl contrato vencido. Preço: Cr$
1.200.000,00 a Cr$ 1.350.000,00 c|
60% financiado em 5 ano». CIVIA

Trav. Ouvidor, 17 (Sec. Vendas
2." andar). Tel.:* 52-8166, de 8,30às
18,00 hs.

63328 1300
IPANEMA — Vendemos mag-
níficos apartamentos a pre-
ços fixos, sem reajiistamen-
tos, situados à Rua Visconde
de Pirajá, 8, compostos de:
2 salas e 2 quartos e 1 sala,"living", 2 quartos com ar-
mários embutidos, ampla co»
zinha, banheiro completo c|"box" e completas dependên-
cias de empregadas. Peças de
frente ao lado da sombra, pri-
moroso acabamento da CONS-
TRUTORA VERAMAR LTDA.
Entrega em dezembro. Preços
a partir de Cr$ 890.000,00, 10
por cento de sinal, parte fa-
cilitada e financiada em 50
meses. Informações e visitas,
hoje. no local, para reser-
vas na PREDIAL STEINBERO
LTDA. — Rua Sete de Se-
tembro, n.° 141 — 2." andar

Sala 24 — Telefones: ....
13-4165, 23-5795 e 52-3339.

59487 1300
IPANEMA — Terreno — Vende-
mos junto à Praça Ciai. Osório 4
lotes, com 12 ms. de frente cada
um. Preço CrS. 2.500.000,00 ca-
da lote. Carlos Mac-Dowcll da
Costa Imóveis Ltda. Av. Rio Bran-
co 108-7.° — 42-2098, ou Av. Copa-
cabana 1052-Loja. 27-8684, aberta
até às 22 horas.

63405 1300

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Vendo aptos, pa-
ra funcionários e contribuintes dc
institutos, Cx. Econômica, etc, a par-
tir de Cri 700.000,00, em edifício do
4 pav, com elevador, próximo ao
Fluminense F.C. e rom habite-se pa-
ra junho do corrente ano — Maiores
detalhes com o ar. CARLOS, telefo-
ne: 45-2023. 9596 1400
ATENÇÃO! Raro negócio com fl
nanciamento cm 18 anos! Vendo
edifício de alto luxo à Rua das
Laranjeiras composto de vestibu
Io, ampla sala pintada a óleo,
jardim inverno envidraçado, três
ótimos quartos com varandas, ar
mários embutidos, dois banheiros
sociais em côr, copa e cozinha,
área, dep. empregada. Sinal Cr$
70.000,00; na promessa Cr$ ....
70.000,00; nasVhaves CrS
70.000,00. Prestações de Cr$ ...
6.000,00. O saldo em 18 anos em
mensalidades menores que o pró-
prio aluguel. — Tratar telefone'.6-0281. — ANITA GELBERT
Atendo diariamente, das 9 às 20
horas, a rua Voluntários da Pá
trla, n.» 221, apto. 503. Oportu
nidade! 17014 1400

LARANJEIRAS — Temos apartamen-
toa médios e grandes para venda em
diversas ruas desse bairro — Bons
preços e condições — Largo SSo Fran
cisco 26 — 7,o — aala 714 — Telefo-
ne 43-1081, 20D20 1400
LARANJEIRAS — Temos diversos
interessados para compra de aparta-
mentos nesse bairro — IMODILIA-
RIA CINTRA DE OLIVEIRA — Tele-
fone 43-1081, 20918 1400
LARANJEIRAS — Atençflol Com be-
llsslma vista para o palácio das La-
runjclras. vendo apto, de entrada,
sala, J. Inverno, 2 bons quartos, ba-
nheiro com box, cozinha, área con:
tanque, quarto e W.C. de empregada— Preço Cr| 900.000,00 com Cri ....350.000,00 e o restante em 8 anos —
Exclusividade com o ar. CARLOS —
Tel. 45-2023. 9595 1400
LARANJEIRAS ¦— Ru* Pinheiro Ma-
chado em frente ao Fluminense. Eu-
trega em novembro próximo 2 salas,
2 quartos, quarto de empregada e
dependênciaa completas. Pagamen-
to facilitado. Tel: 43-4289 — 1MOBI-
LIARIA CARLISA — Ouvidor 69-A
sala 44, 21048 1400
LARANJEIRAS — Vende-se,

Cara 
pronta entrega, a Rua

aranjeiras 328, os aparta-
mentos n.° 401 e 404, em
primeira locação, constando
de 2 salas, 3 quartos, banhei-
ro, cozinha, quarto e W. C.
de empregada e área de ser-
viço com tanque — A parte
social pintada a óleo, banhei-
ro e cozinha a esmalte e área
de serviço azulejada — Aca-
bamento esmerado — Visitas
no local e informações na
CONSTRUTORA TUPY LI-
MITADA — Av. Pres. Vargas
446— 16.° — s| 1602 —Te-
lefone 43-6285.

51866 1400

i.kiu.uh — Vendo & rua Deaemb.
Alfredo Russa), 174, apto. 104, com
hall, sala, 2 quartos, coalnha •
quarto de empregada com arm*., va-
randa lateral com Jardim privativo.
Ver no local e tratar a rua Sáo José,
90, sala 2.003. Tel: 92-3190.

4035 1500

LEBLON — Vendo Cri 
3.600.000,00, na rua Dias Ferrei-
ra, no trecho mais comercial, go-
na 6 pavs. terreno medindo ....
13,25x40x12,50 pronto'para cons-
trulr. Theophilo da Silva Graça.
Av. Rio Branco 185. 3.° S/310.
Tel. 42-6366. 55469 1500
LEBLON — Vendo- no Recreio dosBandeirantes, lote de esquina, com012ms2, situado a 15 metros da praiaParte ;, vista a o restante financiado.- MILTON MAdALHAES, à AvenidaErasmo Braga, 255, sala 404. Telefo-lie 22-8128. 18129 1500
LEBLON — Vendo, na Av. Nlemeyer,
terreno com 11 metro» por 280, locall-
rado entre os números 134 e 140. —
MILTON MAQALHAES, Av. ErasmoBraga n°. 255, sala 404. Tel. 22-8128.

16130 1500
LEBLON — Vendo, a Rua Dias Fer-írelra, aptos, com sala e 2 quartos, eoutro com sala e 3 quartos, amboscom banheiro completo com box, co-zinha, dep. para empregados, área c,tanque — WALTER WEINSCHENK,
42-8437, 26-0626. 1

16123 1500

PARQUE EDUARDO GU1NLE -
PARA ENTREGA IMEDIATA —
Luxuoso apto. duplex, de fren-
te e constando de: Salão cl ...
50,00 m2, sala de jantar c/ 24,00
m2, toilete social, 4 amplos quar-
tos c/ armários embutidos e ba-
nheiro completo em côr, copa-
cozinha, despensa, 2 quartos e
banheiro de empregadas, ampla
área de serviço, garage. Parte
financiada em 11 anos, juros ...
10% a. a. CIVIA — Trv. Ou-
vidor, 17 (Sec. Vendas 2o an-
dar), Tel. * 52-8166, de 8,30 às
18,00 hs.

LUXUOSA RESIDÊNCIA — Em
estilo moderno, para entrega de-
socupada, em terreno de 18,30 m.
de frente, constando de: Hall, sa-
lão com 90,00 m2, toilete social,
6 amplos quartos, cl armários
embutidos, 2 banheiros comple-
tos em côr, sala de almoço-copa-
cozinha, 2 quartos e banheiro de
empregadas, abrigo para auto-
móvel, pátio coberto e ajardina-
do. Preço: CrS 6.500.000,00 c/
50% financiado. CIVIA — Trv.
Ouvidor, 17 (Sec. Vendas 2o an-
dar), Tel.: * 52-8166, de 8,30 às
18,00 horas. 63331 1400
LARANJEIRAS — Vendo magníficoterreno, com projeto aprovado, paraconstrução de prédio de 8 pavimen-tos, apartamentos de luxo, com pis-clna e 40 metros de Jardim, Juntoao Parque Eduardo Guinle, à ruaGago Coutlnho. 62, por quatro mi-
lhões de cruzeiros. Paclllta-se paga-mento. Tratar à rua 8fio José 90,sala 2.003. Tel: 52-3190.

4034 1400
LARANJEIRAS — Terreno — Com-
pro seu terreno e constua sua casa
a poucos passos da rua das Laran-
Jeltras desfrutando clima Petrópo-
lis c/ vista deslumbrante. Preço:
720 — IMOBILIÁRIA LAVRAS —
Tels: 22-2255 — 52-8975.

4047 1430

LEBLON — Terreno — Vendo com350 m2 testada de 12 metros, 2 ml-lhões e 800 mil. cruzeiros & vista. —
Tratar com MALAQÜIAS ROCHA —
Av. Rio Branco 185, aala 1309. Tele-fone 42-0279. 17078 1500
¦^^^^^^WW^WWWWWWW

Leme
LEME — Vendem-se a rua GustavoSampaio, 528 oa aptos. n». íoi e 1.003de hall, sala, 2 quartos, área de ser-viço e dependências do empregada— Construção na 10». lage. SinalCrt 206.920,00 e Cr) 210.000,00 e osaldo facilitado durante a constru-
ção. O apart. 101 é térreo e defundos — Tratar pelo tel: 32-4534.

.'•- . ¦/•¦•¦¦T< 17001 1600
LEME — Vendo à Rua Gustavo Sem-
paio, 2 aptos., sendo um de fundo, c.
saleta, quarto, banheiro e Kitch, eoutro de frente, com sala, quarto, J.de inverno, banheiro e Kitch, —
Preços Crt 320 mil e 400 mil — res-
pectlvamente — Estfio alugados semcontrato — Tratar com MILTON MA-GALHAES — Av. Erasmo Braga, 255,Sala 404. Tel. 22-6128.

16131 1600

Lins Vasconcelos
LINS DE VASCONCELOS — Ca-
sas com 3 quartos, sala, banheiro
completo, copa-cozinha, área e
quintal — Vendo duas, estando
uma delas desocupada, pronta
entrega. Terreno de esquina. Rua
Heráclito da Graça, 47-B, esq. de
Rua Ernestina (esta rua começa
na Rua Lins de Vasconcelos, 507).
Preço: Cr$ 1.350.000,00 com 50%
financiados. — Tels.: 52-4515 ou
32-3779. Para visitas, chaves nà
Rua Ernestina n. 20, apto. 202,
com Dona Anna.

62931 1700
66 x 180 e 33 x 180 no Cabuçu, em
rua calçada. Eng. TITO LIVIO vende
preço bom — Av. Rio Branco 134 —
42-1769 — Avalia e vende imóveis.¦_ 11363 1700
LINS DE VASCONCELOS —Vende-se
boa residência, à Rua Vilela Tavaresn.» 71, constando de três quartos, sa-
Ia e saleta, varanda, entrada paraautomóvel, em terreno de 10 por 40.
Preço e condições de pagamento a
combinar; 'financiado grande parte a
longo prazo. Para maiores detalhes,
com o telefone 32-7407, durante a se-
mana, com SR. RANGEL. 12987 1700

Rio Comprido

LARANJEIRAS — Vendemos na rua
das Laranjeiras ótimos aptos, c/ 1
e 2 salas, 3 qts. demais dep. c/ fi-
nanciamento em 10 anos — IMOBI-
LIARIA LAVRAS — Tels: 22-2255 —
52-8975. 4048 1400
LARANJEIRAS — Excelente oportu-
nidade, R. Gen. Gliccrio 85 •— aptos.
101 ou 102, em construçiio na ultima
laje, c| 2 s., 3 qts., 2 banhs. nobres,
cop. coz., dep. compl. empreg. etc.
Preço base 1.050 a 1.100 c| parte a
vista, resto durante a construção. Ver
no local e tratar na Imobiliária Cin-
tra de Oliveira, tel. 43-1981.

4017 1400
LARANJEIRAS — Vendo à rua Ibl-
tara, distando cerca dc 400 ms da
rua Cosme Velho, terreno de 17x24
metros. Preço CrS 800.000,00 — Infs. e
plantas com JOHN R. AMARAL,
SCHEFER — Av. Nilo Peçanha 26 si
1.112 — 52-9225.

62321 1400
»*V\A»\«AVVVVVVVWVVVVVWVVVVVV»»VV

AV. PAULO DE FRONTIN N.« 571— Vende-se prédio — 2 pav. centro
de grande terreno, entrada para car-
ro, 2 salas, 5 quartos, 2 banheiros, co-
pa e cozinha — Vêr depois das 13
horas — Tel. 48-6712 e 45-5614. .

18009 2001
ATENÇÃO I No Edificio Regina Célia
a ser construído na Rua Azevedo Li-
ma, esquina da rua Itapiru n.» 1.470,
a dez minutos do centro da cidade,
vendem-se os últimos apartamentos.
Sinal, desde vinte e cinco mil crurei-
ros. Construção por administração.
Preço realmente de custo e pagamen-to conforme o andamento da obra.
Já está completamente demolido o
prédio que existia. Está para ser
Iniciada a obra. Ver plantas, preçose condições com o dr. JOAQUIM SI-
MOES DE FARIA, na rua do Rosário,
156, 3.°, s| 301. Tel. 42-7290, no hora-
rio das 10 às 12 ou das 17 ás 18 horas
Um bom negocio. O prediu se cons-
tltulrá de lojas e apartamentos e terá
linhas modernas. 13806 2001

Leblon
A RUA ARISTIDES SPINDOLA esq.
Ataulfo de Paiva, vendo um, ou mais
aparts., ocupando todo um andar I
Novos I Vazios I Todos de frente I
Servem p/ escrit., moradia ou rendat
Oti-nos vi 1 clinica, inf. e chav. com
CARVALHO ROCHA. Tels. 57-5771,
57-6573, 57-7786. 1909 1500
LEBLON — PRONTA ENTREGA —
Vendo mag. apto. composto de: sa-
Ia. 3 quartos c| armários, varanda
em toda a extensão, cozinha, área
com tanque e dependências para em-
pregada — Vêr à R. Carlos Gois, n.°
145 — npto. 302 e tratar pcssoalmen-
te, na R. Álvaro Alvim. 21 — 15.°
s| 1501 — Aceito financiamento de
institutos ou caixas.

9589 1500
LEBLON — Vende-se magnífico apto.
202 de frente da Rua Carlos Góes,
135. c) 2 quartos, sala, varanda, ba-
nheiro completo, cozinha, dependên-
cins dc empregada, área de serviço
e garage. chaves c] o proprietário no
local r tratar Av. Erasmo Braga, 299
6." ai 503 — Tel. 42-4686.

13697 1500

VÊNDEM-SE ótimas sobre-
lojas à Av. Ataulfo de Paiva
517 com 53 m2 próprias para
comércio fino, profissões li-
berais etc. Pagamento gran-
demente facilitado. Tratar na
firma M. HAZAN & NUDEL-
MAN LTDA. à R. Mayrink
Veiga 4 — 11.? and. Tels.
43-4059 ou 43-9990. As plan-
tas e detalhes poderão ser
vistas também no local. .

62983 1500

RIO COMPRIDO — Vendem-se em
inicio de construção, ótimos aparta-
mentos à Av. Paulo de Frontin 742,
a partir de 560.000,00. Tel. 57-5240.

25065 2001

Santa Tereza
SANTA TERESA — Vendemos
no melhor local deste bairro, à
Rua do Oriente, 314 (Bonde Pau-
ia Mattos à porta), confortáveis
apartamentos compostos de: Tipo
A — Saleta, grande sala, quarto,
banheiro, cozinha, dependências
completas para empregadas, área
de serviço com tanque, etc. Tipo
B — Saleta, grande sala, 2 quar-
tos, banheiro, cozinha, dependên
cias para empregadas, área de
serviço, etc. Apenas 10% de en
trada, parte grandemente facili
tada durante a construção e 50%
financiados em 8 anos. Constru
ção já na 4.a laje. Visitas diária-
mente e tratar à Rua do Carmo,
38, sala 504 — Telefones: 52-3841
e 32-7291. 15038 2100

ATENÇÃO — Vendo apartamen-
to quase pronto de alto luxo pa-ra fino gOnto, i rua Conde Bon-
fim, composto de: veitibulo, trêi
ótimas salas, varanda envldraca-
da circundando apto., 3 amplo*
quartos, copa e coslnha, lavande-
ria, área, 2 banheiros, dep. em-
pregada e garage. Preço Cri ...
1.800.000,00. Pag. 50% em 5
anos o saldo a combinar. Tratar
diretamente telefone: 26-0281. —
ANITA GELBERT. Negócio deoportunidade, construção fina de
gosto, ótimo negócio.

 17013 2500
ATENÇÃO! — Oportunidade únl-
cai Vendo no melhor ponto darua Marlz e Barros perto do Co-légio Militar, aplos. todos de
frente de luxo compostoi de: ves-
tibulo, 2 salas, varanda envldra-
cada, 3 ótimos quartos com arma-
rios embutidos, banheiro, copa,
cozinha separada, dependências
de empregada. Sinal CrS 
50.000,00 — Na promessa CrS ..
50.000,00 prestações de Crf 
7.000,00 — Saldo em pequenas
parcelas. Tratar pelo tel. 26-0281— ANITA GELBERT — Atendo
diariamente das 9 às 20 heras —
Raro negócio I — Preço CrS ....
700.000,00! 17004 2500

TIJUCA — Compro prédio P»ra ren-
da, pago à vista, qualquer ponto -
Também aplico com garantia dt hl
poteca desde 200 mil ate 10 inllhoea.
Tratar Caixa Postal 1652. 16085 2500

TIJUCA — Grande oportunidudr,
apartamentos prontos, à rua II.
Lobo, 27, esq. rua Zamcnhof, de
¦ala dupla, 3 dormitórios, copa,
cozinha, banheiro em cór c/box,
quarto e banheiro de empregada,
área com tanque. Preços a partir
de CrS 930.000,00, 50% financia-
do e o resto facilitado. Reserve
hoje o teu apartamento. Aceita
mos financiamento de Caixa ou
Institutos — Ver e tratar diária-
mente no local com Sylvio Sclbcl
ou telefones: 37-0829 e 57-6405,
depois das 19 horas. Construção
de Goldfeld & Cia. Ltda.

61021 2500

ÓTIMO NEGÓCIO! Vendo apar-
tamento de luxo à rua Conde
Bonfim em construção composto
de vestibulo, ampla sala, varanda
envldraçada, 2 ótimos quartos,
banheiro, copa-cozinha, área dep.
empregada c garagem. Sinal ...
50.000,00 na promessa 50.000,00
prestações de 5.000,00. O saldo em
pequenas parcelas. Tratar Tel.
26-0281. ANITA GELBERT —
Atendo diariamente das 9 às 20
horas, ótimo negócio!

17003 2500

TIJUCA — Para entrega no pró
xlmo mês, ótimos apartamentos
constando de: 1 sala, J. Inver-
no, 3 quartos, banheiro comple-
to c/ box, cozinha, quarto e dep.
de empregada. Prédio de 4 pa
vlmcntos, com elevador e sobre
pilotis. Abrigo para automóveis.
Preços: CrS 880.000,00 a Crf ...
900.000,00 c/ 50% financiado em
5 anos. Ver à Rua Adalberto
Aranha n. 57. CIVIA — Trv
Ouvidor, 17 (Sec. de Vendas, 2°
andar), Tel. * 52-8166, de 8,30
às 18,00 horas. 63326 2500
VENDE-SE terreno de 11% x 54 c/
casa 2 a. 2 qtos.. R. Uruguai 74.
Tratar i rua da Assembléia, 104 s/ 908.

25025 2500

VENDE-SE 1 casa i Rua Adolfo Ma-tacam 2 quartos, 2 salas, 2 banhei-ros completos quarto, de empregada,arca nos fundos e arrecadação parapequeno sarro informações na RuaMajor Anlla 132-A a tratar com sr.JÚLIO. 12741 2500

TIJUCA — USINA — R. Arlstarcho
Pessoa (no inicio) — Casa antiga di-
vidida em 2 confortáveis residências.

(Terreno de 200 m2. Ponto excelente.
,Cr$ 1.150.000,00 a combinar Barros'Filho Se Cia. Ltda. Corretores desde
1936. Av. Rio Branco 108, sala 811.

25071 2500

TIJUCA VENDE-SE — Casa na Av.Paulo de Frontin entre Haddock Lo-bo e Santa Amélia, em centro de ter-reno de 10x40 com doía pavimentos.
possuindo quatro quartos, escritório
dois banheiros sociais, três salas, co-
pa, cozinha, dois quartos e banheiro
de empregada e garage — Tratar pe-Io telefone 42-9621.

11346 2500

TIJUCA — Residência moderna, com
ampla sala de visitas, sala de jantar,hall, biblioteca, varandas, cozinha, ba-
nheiro completo, etc. Em cima: hall
3 amplos dormitórios, magnífico ter
raço e banh. completo. Preço Cr$
3.900.000,00 a combinar. Barros Filho
Sc Cia. Ltda. Av. Rio Branco, 108
sala 811. Cqrretores de imóveis des-
de 1936. 25070 2500

TIJUCA — Ocasião. Pronta entrega.
Frente, 10% sinal, c| linanciamentode 15 anos. Vendo mago. apt°. du-
plex composto de; 2 salões (60m2),
varanda (30m2), 2 salas, 3 dormitó-rios c| armários embutidos, copa-co-
zinha, separados, 2 banheiros sociais,
dependências completas -de empre-
gada e garage. Tratar à R. ÁlvaroAlvim, 21, 15.», s| 1501, c| Nelson
Rodrigues. 9590 2500
APTOS. TIJUCA — Vendo quase pre*.ço de custo últimos aptos, acabamento
de luxo com 2 grandes salas, 3 am-
pios quartos com armários embuti-dos, 2 banhs., 1 social, copa, xozl-nha, área iom tanque, deps. de ;em-
pregada, 2 por andar, síbre pilotiscom elevador, 4 pavimentos, com160 m2 de área. Obra iniciadaentrega 20 meses. Preço fixosem reajustamanto a partir de CrS1.220.000,00 com 10 por cento de en-trada. Parte facilitada e vinculadaao andamento da obra. Resto finan-ciado de 5 a 8 anos após o habite-se
prestaçes partir de CrS 6.923,00 men-sais á R. Delgado de Carvalho 50 R.Carmo 38 SJ403I4. SÉRGIO CASTRO —
52-9089 — 42-0192.

14826 2500

TIJUCA — Vendo área dé 2.550 ro2 à
Rua General Roca com projeto apro-
vado para 12 lotes. Crt 4.500.000,00. -
Tratar com MALAQÜIAS ROCHA —
Av. Rio Branco 185, a. 1.309. Tel
42-0279. 17079 2500

TIJUCA — Vende-se luxuosos apar-tamentos, na rua Haddock Lobo, a».460-2, esq. sao Francisco Xavlsr(Largo da Segunda-Feira), grande li-ving, jardim de inverno, 3 grandesquartos com armários embutidos, 2banheiros sociais, copa-cozinha «ran-de, ampla área de serviço, todos osapartamentos de frente a preço fixosem reajustamentò, Foro remido, es-critura imediata, construção Iniciada,3 elevadores de luxo, 5% de entrada
e o restante durante a construção e45% financiados em 10 anos, depois
da entrega. Incorporação, Construção
e Vendas: I. CHAZIN e S. FEIGEN-
BAUM. Rua Uruguaiana, 104, salas504 e 505. Tel. 52-1782, á noite: tel.37-9139. Av. Rio Branco, 173, 18°,
salas 1805-6. Tel. 52-7963. 99852 2500
TUUCA — Ótimos aparta»
mentos p r óx i m o a Praça
Saenz Pena — Vendemos em
início de construção, à Rua
Barão de Mesquita n.° 455,
com 50% financiados em 5
anos ou durante a construção,
com saleta, grande living de
20,30 m2, 2 grandes quartos,banheiro completo, dep. de
criados, cozinha etc. Preço a
partir de Cr$ 637.000,00. Tra-
tar com: IMOBILIÁRIA CAR-
RILHO, Rua Uruguaiana, 118— 10.° andar salas 1008|9.
Tels.: 43-9672 e 48-2472.

4052 2500
TIJUCA — Vende-se o apto. 402 da
Rua Aguiar, 23, com 2 grandes salas.
3 grandes quartos, banheiro social em
cor e pintado a óleo, copa-cozinha
pintada a óleo, área envldraçada com
janelas e lnst. maq. lavar roupa
dep. de emp. etc. Edifício 4 andares
com elevador e garagem. 1.400 mil
cruzeiros, com 50% Tab. Price. Neg
dir. prop. 25052 2500

SANTA TERESA — Vendemos
em final de construção, à rua
Joaquim Murtinho, 786, último
apartamento composto de hall de
entrada, grande sala, 3 quartos,
banheiro, coslnha, dependên-
área de serviço etc Ver diária-
mente e tratar diretamente com o
proprietário, à rua do Carmo, 38,
salas 504-6 — Tels. 32-7291 e ..
52-1841. 15086 2100

ATENÇÃO! — Cltlmo a venda!
— No melhor ponto de Laranjci-
ras edificio de luxo em constru-
ção apartamentos para moradia,
renda ou revenda composto de
vestibulo, ampla sala, varanda
envldraçada. quarto, banheiro,
cozinha. Preços a partir 
245.000.00 — Sinal 20.000.00 na
promessa 20.000,00. Prestações
de 4.000,00. Tratar tel. 26-0281
- ANITA GELBERT — Atendo
düriamente das 9 às 20 horas.

17009 1400
MARQUÊS DE PINEDO. 9 —
Casa em lote de 2 frentes. 3 pa-
vlmcntos amplos e confortáveis,
em término ile completa reforma.
Vende-se com facilidade e finan-
elsmento ace>*ando-se oferta pa-
tu ao-n-io rápida. 1CJSS 14*0

LEBLON — Vendo Cr$ ...
3.600.000,00 na rua General San
Martin, em frente à Traça An
thero Quental luxuosíssima resi-
dência 2 pavs. com 3 amplos
quartos, 2 salas, jardim de Inver-
no, luxuoso banheiro em côr, ga-
rage, jardim e quintal e depen-
dências de criados etc. Facilito
pagamento. Theophilo da Silva
Graça. Av. Rio Branco 185-3.°
S/310. Tel. 42-6368.

55483 1500
LEBLON — Av. Visconde de Al-
buquerque. esq. de Artur Araripe.
junto ao n.* 7. Vendemos em edi-
ficio sobre pilotis, apto. de fren-
te, com vestibulo, saleta, sala, quar-
to separado, armário embutido,

, banheiro com box, ampla roxinha,
. quarto e W.C- para empregada,
I área de serviço com tanque. Obra'já Iniciada. CARLOS MAC-
DOWELL DA COSTA IMÓVEIS

; LTDA.. Av. Rio Branco, 108-7*
and. Tel. 42<209S, oa At. Copaca-

; bana. 1052. Loja — 27-8684 —
Aberta até às 22 horas.

63407 15*0

SANTA TERESA — Ótimo negocio —
Vendo apto. de 3 quartos, sala e to-
das deps. Preço 620 mil cruzeiros.
Pagam, entrada a combinar, rest. em
mens. de 5 mil cruzs. Ed. muito soli-
do, em final de construção. H. WIL-
KES — IMÓVEIS — Ed. Darkc. s.
703. Tel. 42-7581. 14807 2100
»A*^»**»***^>"lr*>l^»*»^»*>»*^»*^»*^Ai^»*»^^^**1>^r'^»^-^\^^

S. Cristóvão
OPORTUNIDADE — Vende-se apto.
com 3 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro. irea espaçosa. EstA vario e
pintado de novo. Preço: Cr5 300 mil
á vista e 250 mil a prazo. Rua Ana
Ncri. 332 casa 7/1. 'Tratar 

pelo tel:
27-5934. 31055 2200
***N»N>'S»**^»»*^»«^^^»^^WS^»»VV»>F^"V*N»»W'VV>»'»y»

Tijuca
RECREIO DOS BANDEIRANTES —
A 100 metros do "Corsário" e da
Praia, vendo lote de 16 x 35. Preço:
300 mil cruzeiros, aceito oferta i vis-
ta: ANTÔNIO MOURA, Av. Rio Bran-
co, 135. 2.» andar — Telefone: 22-5536.

19017 2500
TIJUCA — Muda — Apenas 5Õ~mê-
tros da R. Conde Bonfim, em terreno
de 10x30, explendida e sólida reslden-
cia, com Jardim, varanda, 2 salas, 3
quartos, copa. cozinha, binheiro com-
pleto. despensa, ótimo quintal com 2
quartos independentes.* tanque, de-
pósito. deps. empregada, cisterna, tec.CrS 2.300.000.00 a combinar. BARROSFILHO «: CIA. LTDA. — Corretoresdesde 1936. Av. Rio Branco. 108 sala1811. a5007 2500

TIJUCA — Vende-se magnífica resi
dencia de dois pavimentos, com três
salas, inclusive uma de almoço em
cerâmica, dois banheiros sociais com'
pletos, sendo o do 2.° pavimento em
cor, 3 quartos, sala de leitura, be
lissimo terraço descoberto, depen-
dencias completas de serviço e gara
gem, escada interna em mármore,
halls com Imponente vltral, decora-
ção em estuque artístico em todas
as peças, apresentando as duas salas
da frente, dois arcos, sendo um com
colunas, serralheria artistica, facha
da principal, parte em cantaria de
pedra, jardim com fonte colonial etc.
Preço Cr$ 3.800.000,00. Aceitam-se
ofertas. Ver e tratar na rua Gurln
diba n.° 317. Tel. 38-9214, Muda da
Tijuca. 16103 ?"00
SAO CRISTÓVÃO — CASÁT
Situadas à R. Licinio Cardoso
ocupadas sem contrato, constan
do de: 2 salas, 3 quartos, bá
nheiro e cozinha. Preço: CrS ..
800.000,00 c/ 50% financiado em
5 anos. CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Sec. Vendas 2° andar), Tel.
* 52-8166, de 8,30 às 18,00 hs.

63324 2200
TIJUCA — Na Rua Antônio Basí-
lio n.* 63, Tendemos ótimo* aptos,
com 2 salas, 3 quartos, banheiro
com box, copa, cozinha, dependên
cias completas para empregados e
garagem. Edificio sobre pilotis com
esmerado acabamento, peças am-
pia* e arejados. Obra ja aniciada.
Preço CrS 1.200.000,00 com CrS..
600.000,00 em 2 anos e o saldo em
5 anos. CARLOS MACDOWELL
DA COSTA IMÓVEIS LTDA. Av.
Rio Branco, 108, 7.* and. 42-2098
ou At. Copacabana, 1052, loja,
27-8684, aberta até às 22 horas.

TIJUCA — CASA — Vendemos na
rua Visconde Cabo Frio grande casa
com 4 salas, 8 quartos, demais dep.
quasl esq. Conde Bonfim terreno me-
dindo 10x35 — IMOBILIÁRIA LA-
VRAS — Tels: 22-2255 — 52-8975.

4048 2500
TIJUCA — LOJAS — Vendemos óti-
mas lojas na rua do Matoso e na Ma-
riz. e Barros cl 57, 40, 62 e 220 m2 —
IMOBILIÁRIA LAVRAS — Tels:
22-2255 e 52-8975. 4045 2500
TIJUCA — Vendemos na rua Hadock
Lobo 117 Conde Bonfim e Marlz e
Barros ótimos aptos, de sala, 3 qtos.e 4 qtos. demais dep. IMOBILIÁRIA
LAVRAS — Tels: 22-2255 e 52-8075.

4044 2500
TIJUCA — Vendo na Rua Clemente
Falcfio, n°. 119, o apto. 201 de fren-
te, com sala, 2 quartos, banheiro, co-
zinha, quarto, W. C. de empregada,
área com tanque, armário embutido.
Preço Cr$ 850 mil. Aceito (roca, em
apto. na zona aul. Ver no 'local, das
14 às 17 horas. Tratar com MILTON
MAGALHÃES.' Av. Erasmo Braga n°.
255, saia 404. Tel. 22-6128.

, 18132 2500

Vila Izabel
VILA ISABEL — LOJAS - Ven-
de-se em Inicio de construção.
Preço a partir de Cr.? 750 m/c.
sinal 50 mil CRS. PEREIRA
MATTOS 32-9449. Também aps.
a partir de 600 mil CRS finan-
ciados. 19050 2700
9 X 20, em Pereira Nunes, para loja
e 7 aptos., por 1 milhão, e 300 mil —
Eng. TITO LIVIO vende. 42-1769 —
Av. Rio Branco, 134. Vende imóveis.11368 2700
PÁRA PRONTA ENTREGA —
Casa em centro de terreno de
13,00 x 26,00, constando de: Hall,
2 salas, varanda, 4 quartos, ba-
nheiro completo, copa, cozinha,
quarto e dep. de empregada,
quintal e garagem. Preço; CrS
1.800.000,00 d parte facilitada.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 (Sec.
Vendas, 2o andar). Tel. * 52-8166
— de 8,30 ás 18,00 hs.

, 63330 2700
VILA ISABEL — Vendo, na Rua En-
genheiro Gama Lobo, seis lotes de
terreno, com 12 x 30 cada. Preço 320
mil cruzeiros, com 50 por cento fi-
nancladoa — MILTON MAGALHÃES,
Av. Erasmo Braga n°. 255, sala 404.
Telefone 22-6128.

16133 2700

Subúrbios da Central
SAMPAIO — Vende-se à rua Paea
de Andrade n.° 20, casa, com 2 sa-
Ias, 4 quartos e demais dependências,
com um bom quintal. Tratar i Av.
Rio Branco, 277 grupo 902 com o dr.
PEDRO HERIQUE DE MIRANDA RO-
SA ou pelos telefones 45-7319 pelamanhfi ou 42-9028 e 48-1422 depois das
17 horas.

16035 2800

JACAREPAaUA' — Terreno — Rua
Joaquim Pinheiro — Vendo raalo.
Juntos ou separados, 2 lotes de 12 x
70 cada um — Preço cada lote 330 mil
cruzeiros — MALAQUIA8. nOCHA —
Av. nio Branco 185, aala 1309 — Te-
lefona 42-0279, . 17081 3001
JACAREPAGUA — Casa de campo— Vendemos explendida, multo pró'
xlma de Gtremárlo Dantas, em área
de 9.000 m2, com água, luz, 2 aalai,
3 qts , cozinha, banh* completo em
cór e dept. ate. Bonita piscina de
eaülo moderno, amplo gramado, gran-de variedade de árvores frutíferas,
garage para 2 carros c| banheiro com-
pleto, etc. Pérgola com churraaquel-
ra, galinheiros, etc. Propriedade bo-
nlta Ideal para fina de semana ou mo-
radia. Preço Crt 3.500.000,00 a com-
binar. BARROS FILHO Se CIA.
LTDA. corretorca desde 1036. Av.
Rio Branco, 108, aala 811.

25075 3001

Méier
ENG. NOVO — Ótima compra. Ven
do excelente terreno de 11 x 38, pia
no, bem situado, na rua Vaz de To
ledo. Pagamento entrada apenas de
100 mil cruzeiros, restante a longa
prazo. H. WILKBS — IMÓVEIS Ed
Darke, a| 703. Tel, 42-7581.

14805 3100

Sub. da Leopoldina
JARDIM GRAMACHO — Vendo 1800
m2 perto da variante CrS 200,00 me-
tro quadrado'financio 50 por cento
ou troco por carro americano. Tra>
tar pelo Tel: 58-0620. ar. CHEIDE.

62301 3200
BONSUCESSO — HlgienopoUs
Vendo apartamento de sala e quartoseparados, banheiro e cozinha, com
CrS 5.000,00 de sinal, 10% na escrl-
tura, 40% em 18 meses e 50% em 10
anos. Preços a partir de CrS 
180.000,00 e CrS 260.000,00. Tratar
com ADELINO, na Av. Almironte
Barroso n,° 20 — Sobrado. Telefones
42-2294 e 52-7105. 16100 3200

RAMOS —"Terreno de li x~50
com duas casas velhas aproveita-
veis, vazias para pronta entrega,
180 metros da estação, defronte
ao Clube Social. Rua Aureliano
Lessa, 98 e 100. CrS 800.000,00 c/
50% financiados em 3 anos. Tra
tar em Miguel Ferreira, 351 ou
pelo telefone: 52-4515.

62932 3200

ÓTIMO EMPREGO DE CA
PITAL — Vendo 8 aparta
mentos em final de constru
ção. Base Cr$ 1.200.000,00. Si
to à Estrada do Qutiungo n.°
1317. Ver, no local e tratar
com o Sr. DAVID pelos tele'1616-Sr » 9HLS9 sauoj

7379 3200
HIGIENOPOLIS: — Vendo prédio
com 2 residências distintas, alugadas
s| contrato, construídas em terreno de
12 x 32. Preço: Cr$ 550.000,00, facili.
tando-se o pagamento. OL1VIEIRI —
Rua da Assembléia, 104, 5". andar
— salas 512 e 514 — Tels. 22-9562 e
42-8547. 25080 3200

BONSUCESSO — R. da ProclamaçSo
Vendemos terreno de 14 x 66, mu-

rado com luz e forca de 40 H.P. com
prédio já construído para escritório.
Preço Crí 2.000.000,00. BARROS FI-
LHO Se CIA. LTDA. Corretores des-
de 1936. Av. Rio Branco, 106(8. sala
811. 25060 3200
»*VVVVVVVVVSrVVV>A^VVVrVVVS»*.V v n- V%»

Niterói
ICARAÍ — Vende-se casa na praia,
dc esquina, com ótimo terreno para
incorporação. Entrega imediata. —
Tratar com o proprietário Dr. Castl-
lhos pela manhã no telefone 27-1962
ou à noite, depois daa 8,30 hs. na rua
Bolívar 38, apto. 303. . 24970 3300
VENDE-SE 1 lote de 10x30 n. 26,
quadra 109 no Laranjal . São Gonçalo
- Niterói. Preço 70.000,00. Aceita-se
oferta. Rua Domingos Ferreira 187,
apto. 43 - 37-1180 . MARIA. Das 7 às
9 da manhã. > 24923 3300
VENDO no Centro, rua nova e asfal
tada, ótima residência, 4 quartos, 2
salas, ampla cozinha, copa, 2 banhei-
ros, 3 quartos no quintal e W. C. com
chuveiro, construída em centro de
terreno. Preço Cr$ 1.200.000,00. Tra-
tar no Rio, 42-7954, Niterói, 7636.

16107 3300
S. GONÇALO — Casa constando
de: 1 sala, 3 quartos, varanda,
banheiro, copa e cozinha, ten-
do mais um prédio c/ 1 loja, Ter-
reno de 29,00 x 70,00 e para en-
trega vago. Preço: CrS
300.000,00 cl 50% em presta-
ções de CrS 5.000,00 sem juros.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 (Sec.
Vendas 2o andar), Tel. * 52-8166
de 8,30 às 18,00 hs.

63329 3300
NITERÓI — Praia de Icaral n». 39
ap. 1.003. Vende-se com 3 quartos,aala, quarto da empregada • depen-
dências completas. IMOBILIÁRIA
CARLISA. Ouvidor 69-A aala 44 tel:
43-4289. 21049 3300

ICARAt — Vendo na 2.* quadra
da Praia, os últimos apartamen-
tos de luxo com entrada suntuosa,
para entrega dentro de 60 dias
com: jardim de Inverno, sala am
pia, 2 bons quarteo, copa, cozi-
nha, banheiro completo, área de
serviço com tanque azulejado,
quarto e W.C. de empregada —
Preço à vista Cr$ 830.000,00 e
CrS 880.00«,00 ou financio parte a combinar. Maiores esclare
cimentos com A. SAMPAIO, no
Ed. D. José a Av. Amaral Pel
xoto, 171-A. sala 703. Tel. ...6813, até às 19 heras e 2-1162, de-
pois das 20 horas. Centro — Ni-
teról. ! 56838 3300
EDIFÍCIO ESTELA — Esplêndida
localização na rua Presidente Pe-
drelra, 81, em frente ao Palácio do
Governo. Próximo à praia das
Flechas, com 4 linhas de troley-bus
à porta. Apartamentos de 1, 2 e 3
quartos, todos - de frente. Paga-
mento com as seguintes condições
facilitadas: 5% de sinal (17.000,00),
5% na escritura (17.000,00), 30
prestações de 5.600,00 durante a
obra, 10% nas chaves (34.000,001e 60 prestações de Cr$ 2.313,40. A
partir de Cr$ 340.000,00. Constru-
tora Sotto Mayor Ltda. Vendas einformações em Niterói com OR-
GANIZAÇAO A. SAMPAIO — Ed.
D. José — Av. Amaral Peixoto, 171— Mia 703 — Tel. 6813 e 2-1162 —
Centro. *

EDIFÍCIO MARILAURA — EmIcaraí — Apenas 5% de sinal.
Apartamentos de 1 quarto, sala, co-zinha, banheiro e área de serviço.
A partir de 345 mil cruzeiros.
Apartamentos de 2 quartos, salacozinha, área de serviço, quarto eW.C de empregado. A partir de550 mil cruzeiros. 60% em suaves
prestações durante a obra e 40%financiados após a obra. Exclusi-
vldade de vendas com A. SAM-
EA.I(\~".Edl Dl José Av- AmaralPeixoto, 171 - Sala 703 — em NI-tcrol. Tel. 6813 e 2-1162.

63333 3300

Ilhas
JARDIM GUANABARA — Ven-demos terreno junto ao Iate CIu-be, medindo 20 ms. de frente. Pre-
ço Cr$ 480.000,00 com grande facl-
íí??2ie-vJ?e P*í«n»ento. CARLOSMAC-DOWELL DA COSTA IMÔ-VEIS LTDA. Av. Rio Branco 108-
;««"" 42.-2.098 ou At- Copacabana1052 - loja — 27-8684, aberta até22 horas.

ILHA DO GOVERNADOR —
Vendemos lindas residências emcentro de terreno, junto ao cen-tro comercial e ao Iate Clube ten-do varanda, sala, 3 quartos, ba-nheiro, cozinha, quarto e W.C. deempregados, ünica oportunidade
KL* ?,qublçfi<> de um» «a» com55% financiados após as chaves
SlmLi2r8AMA£-DOWELI' »A COS-TA IMÓVEIS LTDA. Av. RioBranco 108-7.» — 42-2098 ou Av.Copacabana, 1052 — loja 27-8684,aberta até 22 horas. ™'

63408 3400

Petrópolis
PETRÓPOLIS — (Independei
Jia) — Terrenos em local de vis-
í? J??r^i °„Çio'.fom **«* « ««. apartir de 80 mil cruz., entrada 10por cento, pagamento em 96 m.:escritura imediata. Tel. 26-1134- SOBRINHO, até 22 horas.

14795 3500
CORRÉAS — Vendo terreno cl 1080m2, dando frente p |2 ruas, desmem-brado da área do Parque do Caste-Io de São Manoel. Situado a 85 ms.da Estr. União e Indústria (continua-Çfio da RIo-Petrópolis). Dista 15 mi-nutos de PetrópolisI Preço: 280.000

.1 5ÜP Juros! Inf- 57-5771 - 57-6573e 57-7786 c| CARVALHO ROCHA
1907 3500

PETRÓPOLIS — Valparalso — Ótimacasa com 2 salas, 3 quartos, lareira,
copa, cozinha, banheiro completo, de-
pendências de empreg., etc. Terrenoc| 21 ms. de frente (área 585 ms.2).Preço 1 milhão e 200 mil cruzeiros.— BARROS FILHO & CIA. LTDA.Corretores desde 1936. Av. Rio Bran-co, 108, sala 811. Telefone 42-1040.

25073 3500
aaaaatasatt^ m m m m a,mm m m ^^»»»« ^^^m»^-^^.^^^|^^rB->-^^ririnr)-innnnnr^aAnf^^nn<^n<w

PETRÓPOLIS - Vende-se a doüminutos da Catedral com três quartosgrandes, dois pequenos t 2 sulas dabanho, Completamente mnblliada
pronta para habitar. Preço circo milcruzeiros, Respostas para 1847. Sue.Copacabana. 1B47 3500
PETRÓPOLIS - Terreno de 25 x 200— Vendemos na CastelAnen, bem Io»calizado, sendo 25 x 50 intelramcnta
planos, com água de mina. Preço 1milhão * 200 mil cruzeiros. Ver naR. Presidente Sodré 392. BARROSFILHO Se CIA. LTDA. Av. Rio Dran-co 108, sala 811. Tels. 42-1040 e ....41*0818.,; 25066 3500
PETRÓPOLIS — 15 minutos do cen-tro — Explcndldo sitio c| benfeito-rias. próprio para fins de semana,ogua em abundância e pequena ren»da. Área de 15 ml metros. Cr» ....700.000,00 com grande facilidade.BARROS FILHO ic CIA. LTDA —
Corretores desde 1936. Av. Rio Bran-co. 108, sala 811. 25074 3500«^^«•WNt^AA^a^a»^¦^»^»^»^»^^>*>A^^^»^IWWW*^

eresópolis
TEREZOPOLIS - Vendo á rua Car-mela Dutra, prox. A Prefeitura, óti-mo terreno plano de 18 x 50 mts.,
próprio para incorporação ou rcsld. dtluxo. Tratar com o proprietário, $r.John á av. Nilo Peçanha 26 s|1112 —
Fones 52-9225 ou 37-4::7 A noite.

161.18 3600

Terrenos para veraneio
ITATIAIA: — Vende-se uma casa •um terreno no Itatiaia Country Club.Preço: Cr? 300.000.00, sendo Cr$ ....100.000,00 de entrada e o restante em
prestações mensais a combinar. Tra-tar com Dr. HERALDO á R. Da-bret. 23, 3o. andar, s| 301!05, tel
42-8271.

ITATIAIA: — Por motivo de forçamaior cedo e transfiro por preçoabaixo da tabela vigente, dois mag-
níficos lotes situadas no Itatiaia
Country Club. Ê o maior empreen-
dimento turístico do Brasil. Tratar
com Dr. GONÇALVES, tel: 46-5038.
ITATIAIA: — Cedo e transfiro com'razoável lucro, 3 lotes no Itatiaia
Country Club, juntos ou separados,
em local de grande valorlzaçSo, ad-
quirldos há multo tempo. Tratar comDr. CELSO tel: 43-1224 no horário co-mercial. 18169 3700

Sítios e Fazendas
SITIO — Magnífica propriedade, na
Estr. Juiz de Fora, a 3 horas do Rio,
c| 5 alqueires geométricos, c| exce-
lente residência moderna, tendo 2 aa-Ias, 4 quartos, cozinha c| gás, varan-da em S. Caetano, ótimas terras, pas-to todo' cercado c| 18 cabeças de ga-do, ilha c| 6.000 ms2, lago, horta,
jardim, pomar, casas p| colonos, ga-linheiros, muita água, luz elétrica, te.
lefone, gás, trem na porta, etc. Preço
1 milhão e 100 mil cruzeiros, aceltan-
do-se permuta por Imóvel no Rio, '
— BARROS FILHO Se CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 108, 8°. andar, aala811. Telefone 42-1040. 2S077 3800
FAZENDA EM REZENDE: — Vendê^
se a 8 Km. do centro da cidade, com
ônibus à porta.Possue 45 alqueires,
várzeas, matas, 40 mil pés de cuca-
liptos e água em abundância. Pró-
prlo para crlaçfio de cavalos puro san-
gue. Tratar com ,Dr. HERALDO, R.
Debret, 23, 3o. and. s| 301 [05. tels.
42-8271 e 46-5038. 16170 3800
VENDE-SE — Áreas para sítios .—
Granjas. Chácaras, a 45 Km. por éa-
trada de ferro, áreas com 2.000 mz— 3.000 m2 — 5.000 m2 até 50.000 mj
perto de conduçSo trem ou lotação,
a prazo longo sem juros. Reserve um
lugar em nossa condução e faça uma
visita sem compromisso. Saída da
conduçSo aos domingos Às 8,30 horaa
Tratar: Av. Rio Branco, 81, 11»., sala
1105 — Tel. 43-7445 — GAVAZZI.

15003 3800
JACAREPAGUA — Vendo lindo
sítio a Estrada do Rio Grande
3604. 9006 3800
LOTES RESIDENCIAIS E CHACA»
RAS — Vendo magníficos terrenos
próprios para casa de campo e cha-
caras, em ambiente muito seleto, lo-
teamento particular, de grande or-
ganlzaç5o de alto nível social. Clima
ameno o ano inteiro c situação pri-vllegiada, distante apenas 40 minutos
do centro da cidade. Valorize o seii
dinheiro. Preços a partir de 80,000,00.
em 100 prest. sem Juros, com peque-na entrada a combinar. InformaçGes
e vendas na rua Mayrink Veiga n. 11,
sala 602.-Tel. 23-2345. 14802 3800
MORRO AZUL — Vendo lindo aitlo
c. casa mobil., em terreno de 6.500
m2, div. arvores frutíferas, 2 nasevn-
tei, perto conduçSo, 2 1|2 hs. do Rio.
Preço 320 mil cruzs. financiados, H.
WILKES, tel. 42-7581, res. 42-1230.

14804 3800

Barra da Tijuca - Lote de 15x83
Estrada da Tijuca — junto ao Restaurante Maloca, antei da

ponte. Tem casa de veraneio, gás, luz e força. Vende-se ou
troca-se por outro imóvel, para pagar ou receber diferença com
facilidade. Base Cr$ 1.500.000,00. Tratar com sr. Walter,
telefones 22-0169 ou 47-7342. 7256 91

CAMPO GRANDE — Sepetlba. Pre-
dio — Vende-se prédio comercial c|
2 lojas e ainda outro prédio residen-
ciai. SSo contíguos, com frente para
2 ruas, sendo um na esquina; moder-
nos e confortáveis. Também se ven-
de o estabelecimento separado ou
conjuntamente — Ambiente agrada-
vel em situação aprazível e próximo
A linda praia. Preço dos prédios CrS
1.100.000,00 — Preço do estabeleci-
mento comercial Cr$ 650.000,00 —
Tratar na ORGAN13AÇAO TÉCNICA
IMOBILIÁRIA NORMA LTDA. Rua
do Carmo, 71, salas 801 e 802.

16098 2800
ÁREA — BENTO RIBEIRO —^en-
do c. 8.300 m2 plana, testada de 70
metros, rua asfaltada, comercial, bem
próximo das Estações de B. Ribeiro,
Rocha Miranda. Dou projeto aprova-
do para 23 lotes. Preço 4.500.00000

Tratar 'com MALAQÜIAS ROCHAAv. Rio Branco 185, a. 1309 — Te-
lefone 42-0279. 17080 2800

Jacarepaguá

LOJA — Tijuca — Vendemos
junto à Praça Saens Pena, com
240 m2. Visitas hoje no local. R.
Pinto Figueiredo n.' 31 -B, Junto jà Conde^ de Bonfim. CARLOS:
MAC-DOTVELL DA COSTA LMò-
VFIS LTDA. Av. Rio Branco 108
— 7.* — 42-2098 ou Av. Cop*eaba-l
na 1052-Iaja — 27-8684. aberta até
às 22 horas.

«3404 1500.

JACAREPAGUA — GRANJA -
A' Estrada Mapuá (antiga Areia
Branca), ótima granja em ter-
reno de 5.000,00m2 e constando
de: Casa de moradia c/ saleta,

sala c/ 32,00m2, 2 quartos, 2
banheiros, copa-cozinha, ( G i a
Esso), casa de zelador c/ 1 sala,

quartos, banheiro e cozinha, 20
galinheiros c/ capacidade de 2.000
aves. 2 galpões. Preço CrS ....
1.500.000,00 c/ 50% financiado
em 5 anos. sem juros. CIVIA —
Trv. Ouvidor, 17 (Sec. Ven-
das 2o andar), Tel. * 52-8166,
de 8,30 is 18,00 hs.

63327 3001
JACAREPAGUA' — Perto da
Freguesia, loteamento à rna Ed-
gar Werneck esquina com a Es-
trada da Estiva — Lotes comer-
eialt e residenciais num lugar
apranvel com ruas asfaltadas,
água e esgoto. Obras de urbani-
zação em pleno andamento. Pre-
ços a partir de CrS 150.000.00. Pe-
quena entrada e • restante em
72 prestações tem juros. Vendas
e Informações na SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA REDENTORA LI-
MITADA. k rua Marrick Veiga,
28-2.» andar, aala 7. Tels. 43-8715
— 43-4071 • 43-9992.

1615» 3001

2 Salas e 2 Quartos
NO TRECHO MAIS VALORIZADO DO

LEBLON
AV. ATAULFO DE PAIVA, 734

•m (rente o Praça Antero de Quental

Vista indevaiiável para o mar e
para o Jóquei e a Lagfia.
Em frente ao Super - Mercado de
LMÒ?.
Em frente à Praça Antero de
Quental com play-greund.
Condução em todas as diroçôo» na
porta.
Na loja do prédio (uneionará a
filial de um du Bancos maíi im-

portanto da praça.
Apartamentos de acabamento et*
morado.
2 elevadores.
Tipo Ai 2 salas, 2 quartos, banheiro
social, cozinha e dependènciai de
empregada completas, área de ter»
viço e tanque.
Tipo Bi saia e quarto em teperado,
banheiro social • cozinha

PREÇO FIXO
SEA4 REAJUSTAMENTO

Valorização garantida/ Escritura imediata da propriedade

Tipo A i partir de CrS 870.000 Tipo B • partir dc (r$ 430.000
10% de Sinal, 40% facilitado, 50% financiado

Construção a cargo da

Construtora Veramar Ltda.
Informíçõts c Vendas com os Corretores no locêl e ne

PREDIAL STEINBERG LTDA.
Rua Safa da Satambro, 141, 2.° andar - Fona 43-4165, 23-5795,52-3339
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2.* Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 8 de Maio de 1957

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
i)

>í»i FAZENDA
ARRENDAMENTO

H. JV, RETIIENCOURT Soe. An., Rua Sta Lusla, JOS - S.« — Riolt Janeiro, tel 22-S107 t 22-5820 aceita propoiUi para arrenda-
jiento de raiend» eom I] alqutlrti leométrlcoi, iltuada no MunicípioIa Vassouras, dliUntc 2 1/2 horai do Rio. Finalidade do arrenda-tento, exploração d« gado leiteiro. O arrendatário deverá comprar

, ._, exl»trn'e„'»Ç»<lo dt «xcelente linhagem. Exlgem-ss garantiasia Idoneldadt financeira c competência no ramo. n074 91

APARTAMENTO - TIJUCA
PARA ENTREGA EM 90 DIAS, SINAL 20% E O RESTANTE FACI-tITADO E PARTE FINANCIADA. Rua Lúcio dt Mendonça B. 31 (trani-terial à Rua Marlx t Barroí) próximo ao Instituto dt Eduraçlo, ColégioMilitar, Maracan», em ediflrlo de somente 4 pavlmentoi, ifllire pllotls• eom elevador. Rua completamente residencial. Apartamentos de:«ala dupla, 3 bons quartos, banheiro social em cor, cozinha e irea ladrl-lhada. Acabamento da luxo. Ver no local diariamente Inclusive aos ti-bados c domingos. Informações pelos telefones 23-0379 t 23-5810.

25030 Sl

ATENÇÃO
Vendem-se os últimos grupos de salas na

Cinelandia, à Rua Alcindo Guanabara n.°
17/21, em prédio exclusivamente comercial,
com pequena entrada e o saldo financiado
em 5 anos. Tratar à Av. Pres. Vargas n.° 309,
11.° and. fones: 42-6030 ou 23-1225.

15214 01

ARARUAMA
Vendo 600,000 m2 a 500

dade. PrecQ Cr? 20,00 o ml,
telefone 32-6060.

Duas áreas para indústria
VENDE-SE*. .*•-. V

MAONIFICAS ÁREAS COM 64.000 m2 e 34.000 m2 nas
Estações de Engenho da Rainha e Inhaúma, COM DUAS
FRENTES, sendo uma para Av. Automóvel Club. RUAS
ASFALTADAS, ÁGUA, TELEFONE e FORÇA DA LIOHT.
SSESSSSfc^ TODO OU EM PARTE. FACILITA-SE OPAGAMENTO. Tratar diretamente À V. RIO BRANCO, 257,
SALA 404. Tel. 22-9749. 4021 91

COMPRA-SE
Loja na Av. Copacabana, pronta e para

entrega desocupada, tendo 60,00 a 100,00 m2.
CIVIA — Travessa Ouvidor, 17 (Sec. de Ven-
das — 2.° andar). Telefone * 52-8166, de
8,30 às 18 horas. eiooe 91

TERRENO X APARTAMENTO
Firma construtora compra terre-nos em qualquer bairro; pagandocm apartamentos a serem construi-do» no local. Trocam-se referências.Informaçdet para o nosso represen-tante Caixa Postal 3.606. .

20011 Sl

metros da Lagoa, dentro da ei-
Tratar d o Sr. Nicolau, pelo

\534SÃ91
APARTAMENTO x CARRO

Rua Cândido Mendes — Vendo ou
troco apartamento próprio para casal
ou pessoa só, «, 2 passou da Glória —
Base Crt 430 mll com Crt 213 mll em
prestações de Crt 4.062.00 — Tratar
oom GÓES — Tela. 52-1890, 42-7847 ou
42-7023. 16166 91

CASAS LINDAS DE MADEIRA
A CRÇ 38.972,50

Sala, quarto, cozinha, banhtlro t
varanda, a vlsta • financiadas.

EM TIJOLOS, A
CRÇ 56.250,00

Construímos tm qualquer
local em 15 dlat

^^^^-____^^Alí__W
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RUA SENADOR DANTAS, N.° 71
LOJA

58309 91

Grande Terreno Para Indústria
Vendo Junto à futura refinaria daPetrobrás (D. P.) — Tela. 27-1818 ou47-4455 — LIMA LEAL.', 

24956 tl
"ORGANIZAÇÃO FARIA"

Direção de OSVALDO F. FARIA
Vende terrenos, aítlos, chácaras, ca-sas comerciais, residências, aparta-mentos e lojas a longo prazo. No Es-tado do Rio: Escritório: Rua AlfredoPerl, 10, sala 106, SSo Jogo de Merl-tl. — Das 8 às 18 hora». No DistritoFederal: Rua Netuno, 293,-Pavuna. -

Das 19 ás 22 horas.
25054 91

*AA^*'rt^**»i*^Ai^'***-^*^^\/MWVWWWW*MM

Compra e Venda de
Casas Comerciais

LOJA — próximo ao Mouritco oom
150 m. - Vidros e Papelaria. Ou para
outro ramo de negócio. Contrato i
vontade do pretendente. Rua da Pas-sagem n. 19. 25036 90

MÓVEIS
MAVEIS — Vtnde-tt um quarto com-
pleto com duat camas, guarda-roupa
t cômoda, — Tratar na Rua Duvivier,
49, apartamtnto 501. Telefone 37-7007,

18018 63

ECORAÇÕES

PAU mahkim — Vende-te guarda-veatldo 2,30 comprimento, 6 gnvt-
tas, 3 portas. Ver t tratar Rua Sfio
Clemente 105, apto. 401. Parte dt
manha. 18077 83
MôVEL ARMÁRIO, c/ 2 portai"*
gavetas, Veneziano antigo, c/ plntu-
ras, todo entalhado a mfio, Cri ..*..,
20.000,00. Ver Rua Esteve» Júnior, 57.
sábado, esq. da Rua Ipiranga.
GUARDA-ROUPA DE JACARANDÁ— Maciço, estilo Luli XV com dois
mese» de uao. preco cr$ 20.000,00.
Telefone 87-0D68. 2504O 83
MÓVEIS — Vendt-se um quarto com.
pleto com duas camas, guarda-roupat cômoda. — Tratar na Rua Duvivier,
49. apartamento 801: telefone 37-7007.
Copacabana. 16017 83
MÓVEIS — Vende-se unr. quarto com-
pleto, com duas camas, guarda-roupae cômoda— Tratar na Rua Duvivier,49, apartamento 501: telefone 37-7007.

16013 83
VENDE-SE a particular uma poltrona,um sofá de dois lugares e uma poi-trona-cama Drago, em bom estado.
Ver e tratar à Rua Senador Verguei-
ro. 207, apto. 609. 17029 83
URGENTE — Sala dt Jantar, lmbúl»
maciça, Chlpendale. Vende-se, Av. N.S. Copacabana, 166. apto. 93. fone
Í7-B591. 1856 83

ARMÁRIO ROUPEIRO de poroba dtcampo, maciço, c/ 3 porta» de cor-rer e 3 gavetas, Cri 8.000.00, deumon-
tável. Ver Rua Esteves Júnior, 87, «o-brado, etq. da Rua Ipiranga. 16118 83
VKKIK) E FABRICO móvel» em fer-ro t madeira — Mudos t modernos,
Biombos, cortinas, murais e decora-
çOet. Preço de particular. AUndo a
domicilio, 46-4973. 1859 83
CAMA — Vende-se, dt casal, capito-nc, em aucuplra, com colchfio • Epeda.Ocatifio; para desocupar lugar. Cr|8.000,00. Ver à tarde, Rua Santa Cia-ra, 27, apto. 502. 2*000. 83
MÓVEIS AVULSOS — Vendo guarda-vestidos grande, guarda-vestldos pe-queno, cômoda, cama casal, aala da
Jantar, podendo vender separada t
duas poltrona* com assento de molat
nova — Av. Copacabana, 195 — Com
o porteiro. 24920 83
2 POLTRONAS redondas t 1 bergere
c/ banco; piosa oval Luiz Philip*: 2
pequenas vitrine» manoetlnas. Ver
Rua Esteves Júnior. 87, aobrádo. rsq.
da Rua Ipiranga. 16116 83

DECORADORA FRANCESA
Especializada em estilo Francês tInglês — Tapeçarias — Cortinai —

Móveis — etc. Tcl. 37-4801.
25079 83

ARMÁRIOS pequenos antigo», como .
da, espelho, estilo Império; leques.
Ver Rua Esteve» Júnior, 57, sobrado,
esq. da Rua Ipiranga. 10110 83
ME8A CONSOLE, D. JoSo V, c/ 2 ga-vetas, e oratório antigo, Jacarandá an-tlgo, Crt 20.000,00 tudo. Ver Rua Es-
teve» Júnior, 87, sobrado, esq. da RuaIpiranga. 16114 83
SALA DE JANTAR, de Jacarandámaciço, estilo Inglês, c/ 11 peças, Cri
30.000,00. Ver Rua Eateveg Júnior, 57,
sobrado, esquina da Rua Ipiranga.

16112 83
ARCA HOLANDESA ANTIGA, ven-
de-se, Cr» 30.000,00. Ver Rua Esteves
Júnior, 57, sobrado, esq. da Rua Ipl-
ranga. .6113 83
VENDE-SE SECRETARIA com 7 ga-vetas, para escritório — Rúa Teresa
GuimarSes 83 — c| 4 — BOTAFOGO— Fone: 26-7826. ' 67348 83
SALA.DE JANTAR — Imbuía maciça11 peças. Chlpendale, perfeito estado,
Cr» 16.000,00 — 25-3623

LAQUEAÇAO DE MOVEIS
Em seu domicilio, em qualquer côr,rádio eletrola, televisão, dormitório

com decorações e transformo quais-
quer móveis escuros em claro», dei-xer recado para XAVIER — Telefone
M-4014. 11613 83

LAQUEAÇAO DE MÓVEIS
A domicilio em qualquer côr, á

pistola, e a pincer e patinado. 6r.FRANCISCO — Tel: 37-1522 — Av.Copacabana n°. 538, aala 704.
19863 83

PARTICULAR vende pela me-
lhor oferta, sala de jantar de
imbuia maciça, toda traba-
lhada. Informações pelo tele-
fone 62-5839. 25053 83

TAPETES
CORTINAS

Ficam novos
TINGIMOS TAPEIES

LAVAGEM f CONSERTOS
LAVAM-SE SALAS FORRA-
DAS COM PASSADEIRAS
28-13-26

13264 83

ESTOFARIA ALEMÃO JOSÉ
Aceitamos reformai de móveis estofados, decorações, cortinas,

tudo concernente ao ramo. Faiemos também a domicílio. Te-
lefone 57-1765, a qualquer hora. 1852 83

** -%*'*****-***'-**-****'t't**-*-*-*^^

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Faça FORROS com
EUCATEX

úoGsw6z_

chapas de CO ^
UOjuIM12 mm a CrS

(estudamos descontos especiais para quantidades)
Temos também: Eucatex acústico (19 mm) a CrS 260, o m9

1 Eucatex Duro Liso (3,5mm) a CrS 58, o m2
• toda a linha de chapas de fibra de madeira.

Caso Domingos Joaquim da Silva
Av. Al. Barroso, 90 • Tel.: 42-4116

ACADÊMICO (A) DE DIREITO — Há
vaga eni escritório de advocacia p|
quem escreva a máquina ê apresente
referências. Av. Hio Branco 108 —

. SI 1303. 11575 -80
OFERECE-SE — Assistente Técnico
ou* Comprador — pessoa de responsa-
bilidade, casado, grande conhecedor
dá.braça. Resposta para portaria dis-te jornal n.o 17038.
..; .,.'"'. . 17038 50
SERVIÇOS de secretaria executados
em casa, datilografia em Inglês, fran-
cês ;e. alemflo. Preços módicos e de

. grande eficiência. Tel. 57-6879.
.,.,.¦ ,*¦» 

20012 50
PRECISA-SE — Massagista Plástica,
1 enfemielra- diplomada, 1 secretária
paia consultório médico. Tratar das
1? as 14 horas e 18 às 20 hrs. a Rua* X de Setembro 81, 13°. andar. ,'

 25038 50
PRECISA-SE rapaz de boa aparência
para trabalhar de balconista, que játenha serviço militar completo. Exi-
gesse referências. — Tratar com o SR.'FERNANDO, à Avenida Rio Branco,
147. 16195 50

AUXILIAR DE. ESCRITÓRIO — Pre-
clsa-se,. honesto, inteligente, possui-dor de grande tiroclnlo comercial e
multa atividade. Deve ter prática deescritório, administração de ¦ bens,
despachante e corretagem, com apre-
sentaçfio distinta. Exigem-se referên-
cias, que deverfio ser boas — ORGA-
NIZAÇÃO TÉCNICA IMOBILIÁRIA
NORMA LTDA., na Rua do Carmo,
71, salas 801 e 802, 12 horas.

rr..-vj^-.-ss--LvÃ^-.-_-_wx-r-^SS5J?

rmorecios domésticos
PRECISA-SE de uma empregada pa-ra casa de pequena familia que sal
ba passar roupa e arrumar '— Tra-
tar com D. CARMEN — Rüa Xavier
da Silveira 67, apto. 803.

• - ' * 
1872 51

PRECISA-SE de empregada para ca-
sal para serviço de pequeno aparta-
mento — Av..Copacabana 379, aparta-
mentó 402 — Telefone 37-8405.

-J__ 1897 51
páECISA-SE — Empregada que gos-te de criança. Paissandu 156, apto.
102, Flamengo. 16082 51

E M PREGOS Dl VERSOS
EMPREGADA para catai estrangeiro,ae preferencia branca, para todo ser-viço, menos lavar, roupa e sabendocozinhar bem. Exigem-se referencias.Av. Gen. San Martin, 632-A. Leblon

17028 51

CHAPEADORES
COZINHEIRA"— Casal sem filhos
precisa de uma, competente, de meia-idade, com referencias. Bom ordena-do. .Atende somente das 9 às 12 ho-ras. Av. Copacabana, 748, ap. 704.

24929 52

: Companhia de Aviação tem vagas
para 5 bons chapeadores. Apresentar-
se à rua Noemia Nunes, 544, Olaria,
das 7,30 às 10 horas. Os candidatos se-
rão submetidos a exame. 17045 55

Procura-se empregado (a)
dc escritório com .preferência do ramo de ferramentas manuais e eomperfeitos conhecimentos de faturamento, Uvros fiscais, correspondência,manutençKn de fichário, catálogos, listas de preços, etc, salário InicialCrS 7.000,00 Respostas para o n. 16080 dêste jornal. t«080 55

Auxiliar de Escritório
Precisa-se com boa caligrafia — Firme em

cálculos, daclilógrafo e prática de escrilório. —
Apresentar-se à Avenida das Bandeiras, 846 —
Parada de Lucas. 63266 55

CLINICA GERAL

rHECISA-SE de empregada para co-zinha e arrumar apartamento de ca-sal. Pede-se referências. Paga-sebem. Hua Toneleros 193 — Apto.
 21056 51

EMPREGADA — Precisa-se pa-ra cozinha e todo serviço. Pede-se referências. Paga-se até .....3.000 cruzeiros. Aceita-se es-trangelras. Procurar dona Ma-ria. Tel. 57-Z285 (Copacabana).
20015 51

CASAIr ESTRANGEIRO precisa deuma empregada para todos os aer-viços. Paga bem. Rua . Hilário deGouveia* 77, apto. 404, Copacabana.
. *'. 4029 51

EMPREGADA, de preferência portu-
guêsa, para casal estrangeiro, precisa,
para todo serviço. Paga-se bem. Exi-
ge-se referências. Rua Cap. César deAndrade, 66. apto. 301 (esquina Vis-conde de Albuquerque, 974), Leblon.-¦.'tica**; ,• .-.., * 12990 51
ÕrâftfpÊM-SÊ empregadas domes-
y*Wçflfrl -qualquer serviço, com re-IeTèS&? éh «arteira. Procurar de se-
gundft <¦_..: sábado. Telefone 42-6967.

a 16065 Glt-áfl am
PRECISA-8E>de unia empregada paracozinhar e lavar, roupas miúdas; eunja ftriWàd.eira por hora. Pedem-sercfereqçlas. Rua Rita Ludólf, 58, ap.102. terreo — Leblon. . 24927 51
EMPREGADA — Precisa-se, para to",do serviço de casai; que seja cozi-nheira de forno e íogSo e tenha boaaparência. Exigem-se referencias. Tra-tar à Rua Rainha Guilhermina, 41, ap201 — Leblon. 24971 51
OFERECE-SE 1 cozinheiro forno, fò-gao, para casa família, por dia ou" pormês. tf às 11, tel. 43-1595; de 2 às 8t«l- 43-6126. 16106 

52

ÁDMITE-SE

EMPREGAI- — Preclsa-se.de uma
que saiba cozinhar e tenha referên-cias. A. N. S. Copacabana, 1004, apto.¦5"1- • . _" .14774.51

COZINHEIRA — Em residência
de familia de tratamento, precisa-se de 1 cozinheira, que dê boas re-ferênclas. Paga-se bem, nio se
atende pelo telefone. Tratar a ruaFigueiredo Magalhãesi ?7, — Copa-cabana. .-. i\__ttuv-i^wbV

 .i-.nnt-mói ,18084 52

COZINHEIRA _ Precisa-se** partida,sa de casal que saiba:.trivial fino ouforno e fogão e.que _dê„-referências.Paga-se bem. Tratarv ¦ Rua GeneralGlicérlo 400, apto. 803. Laranjeiras.
 . ii • 14440 52

COZINHEIRA — Precisa-se com-
petente para casa de pequena fa-
milia. E' indispensável qüe seja
limpa, bem educada e que dêmuito boas referências. Ordena-
do CrJ. 3.000,00, Rua Xavier da
Silveira n.» 106-7.» andar.
______ 7006 52

COZINHEIRA para familia estrangel.ra, precisa-se, com referências. Bom
ordenado. Domingos Ferreira, 178, ap.301. Tel. 37-8992. 4054 52

Ârrumadeiras e copeiras
PRECISA-SE . de senhora que falefrancês, para tomar conta de uma
menina, diariamente, das 14 às 19 ho-
ras. Fayor chamar D. MARIA, telef.
57-1506. 14797 54
COPEIRO — Precisa-se, com giande
prática de limpeza, que sirva à fran-
cesa. Exlgem-se carteira e referên-
cia. Av. Copacabana, 1335, ap. 1S01.

,""' 
" 

21019 53
ARRUMADEIRA que dorme fora
precisa-se que saiba lavar. roupa. pe-quena, goma e passar bem. Para
um casal só. Precisa ter carteira ereferências. Rua Visconde Plrajá 44— Apto. 804 (Praça Gen. Osório).

18018 '53

ARRUMADEIRA — Precisa-se que dêinformações. Paga-se bem. Saldatodos og^ domingos. Bua BarSo deJaguaribe nó. 109. Ipanema. Próxl-
mo à Praça da Faz.

I80y 53
OFERECE-SE ,moça portugi(esa, paratomar conta dé criança, preferenciauma só'. Quem se Interessar £ favor
telefonar para 27-5961, depois das 2
horas. 24958 54

Secretária p/Relações Públicas
com bastante personalidade, que saiba falar correntementeinglês e português Favor apresentar-se entre 8,30 e 10 horasda manha. D. Helga — Av. Rio Branco n. 173 -6o

4005 55

OFERECE-SÉ~
Pessoa de responsabilidade, estrangeiro, com 37 anos de idade,estando ha 2 anos no Brasil, dispondo de ótimas relações nosmeios industriais, comerciais e bancários desta praça e do ex-terior possuindo automóvel e falando francês, inglês e alemãooferece seus serviços a firmas interessadas. Cartas para CaixaPostal 233 — Copacabana. 18056 55

ENGENHEIRO MECÂNICO
Grande indústria de carroçarias metálicas para ônibus,

procura engenheiro com prática de fabricação em série e
análise de custo, para dirigir seção de manufaturados. Cartas
com "curricuium vitae" e preterições para a Caixa Postal n.°
3697— D. Federal. «3265 55

LANTERKEIROS
Companhia de Aviação tem vagas para Ian-

ferneiros que queiram trabalhar em chapeamen-
fo de avião. Apresenfar-se à rua Noemia Nunes,
544, Olaria, das 7,30 às 10 horas. Os cândida-
fos serio submetidos à exame. 17044-55

RADIOLOGISfÃ
OFEKECE-SE,

com muitos anos de prática, para trabalhar em cônsul-
tório ou casa de saúde.

Cartas para êste jornal sob n.° 4049

DR. FLORIANO DE LEMOS
Clinica Médica • Profilaxia do Câncer
Consultório: rua Evaristo da Veiga,
18, 9» andar, sala SOS. As tfrç.is. quin-
tas e s&bados, das 10 As 12 horas. Tel.:
42-7875. — Pnra chamados em domi-

clllo, tcl. 38-370S.

DR. LAURO LANA
DOENÇAS INTERNAS

h*. S. Francisco, 36. f 414. T.l 43-3801
3 it 8. Copac. 840, S As 11. T. 67-7413

PROF. DR. HAMILTON NOGUEIRA
Clinica Médica — Doenças d* Nutri-
cto. Diariamente: 10 As 13 t 16 At 18.
Kua Senador Dantat 20, 6°. T.i 42-1614

Prof. Dr. Acatauassú Nunes Filho
Prática de Hotp. da Europa e U.S.A.
Clinica Geral — Cura dc emagreci-
mento e engorda. Con. Av. Copacaba-
«a. *581-2«. Diário 9-11 exceto sábados.
Bet. R. Bolivar, 97, apt. 32. T. 47-1278

DIABETE

DR, "YNALDO DE ARAGAO
DIABETE - 3«t. 5*1 e sAb. 9 At 11.30
R. A. Alvim, 27. 10». t' 103. T.: 12-4467

DOENÇAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRA. CLARICE DO AMARAL
Docente Ani* Univ. d; Brasil. —

Ginecologia • Cirurgia • Tratamento
da Esterilidade, diariamente, menot
•os sábs. de 3 Aa 6 hs. Tel.: Sí-n-.v
Av Chur-chlll. 97. 4» and- talas 403/4

DR. SILVESTRE FERREIRA
-GINECOLOGIA E PARTOS - 47-7054
— R-s^jort, ts. }___*_______m
ORA. MARIA LUIZA DE MELLO

Senador Dantat. 118, tt 517. 3H. 4H~ 
• S*t. Tít_u: 4.5-433*. Rat.: 15-13».

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

DR. VEIGA FILHO
Cons.: Graça Aranha, 226, 11» and.— DIAriamente dai 14 As 16 horat. —

. Tela.: 43-7923 - 26-2748.

DR. JOEL MARQUES BRAGA
CLINICA DE CRIANÇAS

Cons.: Assembléia, 98 1/ 84 — 3>t,
3«t e tábs. T.: 42-7169. Rit.: 23-8707.

4049 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de uma com boa letra, firme em cálculose dactilógrafa. Preferência residindo na Zona Sul. RuaBambina, 82/84. 21061 55

VENDEDORES
Precisa-sé com prática. Praça feita para bebidas. Ótimos

comissões. Av. Rio Branco, 185 - 16.° andar, grupo T.604, 8 às10 horas 15 às 18 horas, diariamente. , 4003 55

ALUGA-SE ótima casa para fa-
milia, com tôdas as comodidades,
Preço módico. Rua Paula Matos,
39, próximo da Rua Frei Caneba.
Tratar na Rua do Ouvidor. 120.

250S6 23
PRECISA-SE de copelra-arrumadeira— Clarisse índio do Brasil 12, Apto.
201 — BOTAFOGO. 1871 53
BABA — Para criança de 8 meses,
preciso eom prática que dé referên-
cias. Paga-se muito bem. Rua Volun-
tárlos da Pátria 139, 803 Botafogo.

18074 54
BABA — -Precisa-se de uma com
prática. Avenida Vieira Souto 712,apto; 201. 18065 54
ARRUMADEIRA — Paga-ss bem; pa-ra apartamento pequeno. Av. Atlan-
tica, 3150, apto. 1102. Tratar das 6 As
7 da manhã. 11769 53
MOCINHA DE 13 a 16 ANOS — Pre-
clsa-se, para tomar conta de uma me-
nina dí 1 ant. Ordenado 1.000,00 —
Rua Figueiredo de Magalhães, 327.
apto. 410. Telefone 37-8024, Copaca-
bana. 24933 54

TFz in hTuí a"
Precisa-se para o trivial. Quedurma no emprego, ótimo ordena-

do. Rua Uranos 689 — Bonsucesso.
- 14793 55

VENDEDORES
EUCATEX '

Ligados a engenheiros e indus-
trials. A base de boas comissões. Frc-
guezla feita — Prática e boa apresen-
taçáo. — Av. president* "Vergas, 435 —
sala 902. 21064 55

COZINHEIRA
Precisa-se com prática — Paga-se

bem — Av. Vieira Souto 402, «pto.
102 —Tel. 27-6764. —Ipanema.'* 21068 55
CASAL PARA FAMÍLIA AME-
RICANA — Procura-se para ia-
milia americana um casal para
serviço. Ela somente para cosi-
nhar, devendo ser ótima cozi-
nheira. Êle para copcirar • aer-
viços de jardlnagem. ótimas aco-
modações independentes. Inútil
apresentar-se quem náo tiver ex-
periência, referências e documen-
tos. Telefonar para 42-6112 —
D. Elizabete para marcar entre-
vistas. 16073 55

ENGLISH • PORTUGUESE
STENOGRAPHER

Avallable for hafe-day work — Miss
Mary — Phone 27-2911. -• •

34918 53

ENCARREGADO DE COBRANÇA
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO

Firma localizada no Centro, precisa para admlsslo Imediata. O tan-didato será submetido A prova de cálculos, redação, dactilografia • de-monstrar conhecer todos os serviços de escritório, como também Inicia-tlya. Cartas com detalhes, especialmente pretensão para Posta Restantedeite jornal n, 18081. isosi 55

Para Trabalhar no Cinema
Produtora cinematográfica oferece as últimas vagas para completaro elenco quc trabalhará em filme. Aproveitem a oportunidade se temvocação. Testes de experiência sem necessidade de abandonar o emprego.Contratos elevados depois de concluídos todos os testes. Elementos deambos os sexos e de-qualquer Idade. Maiores detalhes pessoalmente, nasede Rua 19 de Fevereiro n.» 139. Botafogo, das 15 is 20 horas (trans-versai a Rua Voluntários da Pátria). 17983.85

Cr$ 30.000,00 por mês
Se você tem boa apresentação. Argumentação fi-

nll e convincente. Tem ambição de ganhar muito di-
nheiro. Esse ê o minimo qne poderá ganhar nessa opor-
tunidade que temos para bons vendedores.

Procurar diariamente o Sr. Victor Harouche, no sa-
lão de vendas de Orlando Macedo — Rna São José n.* 90— 5." andar. 45145 55

DR, NAUM PODKAMENI
Clinica de crianças — Av. Copacaba-
na, 542, apt, 1004. Marcar hora. 36-1029.
Na resld. a qualquer hora. T.: 37-0571.

DOENÇAS PULMONARES
 E DO CORAÇÃO

OR. HENRIQUE SINGER 
~ ~

ASMA • TUBERCULOSE - RAIOS X
Ouvidor. 183, 2». a/ 209. Tel.: 43-5355

DR. SEYERINO DE REZENDE
Transferiu sua clinica para rua Uru-
guaiana, 23, 1», fundos. Tel: 23-3777

DOENÇAS DO SANGUE

DR. JOÃO MAIA DE MENDONÇA
Anemias — Doenças Hemorrágicas —
Leucemia*. México. 21. 13» - 42-5705

DOENÇAS DO ESTÔMAGO.
LNTTESTINO E FÍGADO

PROF. AENAtO SOUZA LOPES
CLLNICA MfcDICA GERAL

México, PS Tr!.: 23-7227. As 16.30 Da I

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS — ANÚNCIOS NESTA SEÇÃO - TELS. 22-6343 E 42-1053

OCULISTAS

DR. JOVIANO DE REZENDE Fo,
CIRURGIA OCULAR

Assembléia. 104. Tcls. 42-5053 t 87-9125

DR. GUIDO FERRARI (LEBLON)
Doenças dos olhos, óculos, cirurgiaocular. Diariamente de 3 ás 7 horas.
R. José Linhares. 130, st 104. T. 47-0408
(Consult.) 27-4957 (Residência).

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCULISTA - Av. Almte. Barroso. 72,
4o. */ 401, 2 ás 6 hs. — Tel.: 22-6877.

DR. FERREIRA FILHO
OCULISTA - Rua Assembléia, 104 -
Tcl.: 42-9545 Av. Copacabana, 542, s'
602. Pça. Sen. Corrêa. TeL: 36-1041

DR. ORLANDO REBELLO
OCULISTA - Ed Darke. Sala 1318 -
2»s. 4»s. 6«s — 2 hs. 32-4046 e 36-1000.

DR. L. BOTELHO FERREIRA
OCULISTA - Assembléia. 104. _¦/ 301
T. 42-9545. Av. Copacabana. 542. tl 602

OUVIDOS, NARIZWE GARGANTA

DR. ÁLVARO COSTA
Garganta - Naric - Ouvidos - Olhos
Debret. 23. lio. Tel: 43-1068/35-0208

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

Livre Docente da Universidade —
Chefe do Serviço do Hospital Moncor-
vo Filho. — Av. Almirante Barroso.
97, 5» pavimento, sala 508. - Das 15
ás 18 horas. — Tel.: 42-8532

DR. A. VIVEIROS REIS
OUVIDOS - NARIZ R GARGANTA
Lí. Carioca, 8, sl 404. — TeL: 32-8624

DR. MILTON DE ALMEIDA
OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Av. Rio Branco. 185. st 312. T.: 22-0707

ORTOPEDIA E FRATURAS

VIAS URINARIAS

DR. ENÉAS BALESDENT
Ortopedia • Fraturas, do Hosp. Servi-
dores Fellow do H. S. Survery (NovaYorkl Clinica: 26-7603. Res.: 57-0161

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

ENDOCRINOLOG1A

DR. A. ÃMAMBAHY
E.NDROCR.NOLOGBA i NUTRIÇÃO

METABOLISMO BASAL
Av. £ls BraRSA 138. 1/ 607. T.: 32--2S0

DR. NELSON DE SOUZA
DOENÇAS SEXUAIS K URINARIAS
OPERAÇÕES - R Assembléia. 72. 7«
Daa 16,20 às 19 horas - Tel S2-5723

DR. J. CROHMAL
DISTVRBIOS SFXLAI» e URLNARlAS
SIFiLis - R. da Lapa. 18, sob Diário
9 ás 13 • 14 ás 19 hs. TL: 32-9352L

PROF. DR. EURICO SAMPAIO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS

, R. 7 de Setembro. 141. ». T. 43-3517

DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
. C O N T I N U A Ç A O

DR. MOTTA GRANJA
Desajustados - Problemas sexuais dos
jovens. Ouvidor. 183. sl 504-5. «3-3713.

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica - Doenças NervosasMéxico, 41. 80. Tels.: 43-6723 e 36-3481

PROF. DR. I ALVES GARCIA
NERVOSOS. R. Rosário, 135. 3o and.,

das 16 às 18 hs. - Tel.: 82-7559.

DR. RODRIGO ULYSSES
Diretor do Manicômio Judiciário

Heitor Carrilho. PSIQUIATRIA CLI
NICA EFORENSE. Dias úteis daa 18
ás 19 hs. Av. Rio Branco, 185, apt. 317

PELE E SÍFILIS

DR. CASSIO NOGUEIRA
Assis. Fac Nac. Medicina — Doenças
e Câncer da Pele — Radioterapia —
(Raios X). Assembléia, 104, 5" - Ed
Gonçalves Dim. de 1 ás 6. T.: 42-2242

DR. J. DE ABREU PAIVA
PSICANALISE-PSICOTERAP1A

Hora marcada D* raanhi na cidade.
R. Sta Luzia. T89. SP. 204. T.: 52-11C4.
D« tarde, em Copacabana. T.: Í7-3IÍO

DR. JAYME VILLAS BOAS
DR. NÒRBERTO VILLAS-BOAS

Pele e Sir:lis - 1 às 3 hs. T.: 33-4990.
3*. 4» t 6». - R. Ouvidor. 183. tl 315.

DR. JARBAS A. PORTO
Ex-Assis, da i_'r..v de Michlgan. -

Dermatoloirtsta Josp. Serv. Estada —
Av. Copacabana, 540. s/ 603. T. 57-6411

REUMATISMO

DR. WALDEMAR BIANCHI
Clinica de Reanutismo e ¦fisioterapia
Frankün Roosevelt. 126 — T.: 32-«5SS

REUMATISMO
C O NT I N U A Ç A O

DR, CARLOS DA SILVEIRA
Clinica de Reumatismo e Fisioterapia
Ale Guanabara, 17, ti 602 - 42-0899

HEMORRÓIDAS

DR, JOSÉ MARIO. CALDAS
Doenças Ano-Rétals — Bemorroidas.
Graça Aranha, 81. Tis.: 33-7820/35-4113

DR. PAULO FERISSE
Chefe S. Proct 

' 
R. Grafée Gulnle.

VARIZES, ULCERAS, HEMORRÓIDAS
Av. Rio Branco, 108, 10° Tels: 83-0351
e 54-0591. HORA MARCADA.

OPERADORES

DR. ARMANDO AMARAL
Av. Rio Branco. 185, 4« and.. Gr. 41J2»s, 4»s, 6»s. 17 hs. TeL: 22-9624 -
Casa Saúde Santa Terezinha - 23-5235
2H, 4H, 6H. 13 hs. Conde Bonfim, 149

HOMEOPATIA

DR, A. GALHARDO
HOMEOPATIA • rRISDIAGNOSB

2»s. i»s. 6*.«. 2 ás 5 - Son Marcada.,
R. Álvaro Alvim, 33, 1/ 915 T.: 22-1560

HOMEOPATIA
C O N T I N U A Ç A O

DRA. CARMEN MYNSSEN
Clinica geral. Alergia. T. 22-9485 • R.Álvaro Alvim, 31, tl 1502. 3>s, 5»s.
Res : Rua do Bispo, 323. Tel.: 28-5017.

RAIOS *X

DR, MARIO ALVES FILHfr
RAIOS X - RADIODIAGNOSTICO

Novo consultório en montagem.
Av. Copacabana, 881 - S. 120213.

DR. MANOEL DE ABREU
Dr. GIL RIBEIRO

RAIOS X - RADIODIAGNOSTICO
E RADIOTERAPIA PROFUNDA

R. Sen. Dantas, 45-B, 702. T.l 22-0442.

DR. JOSÉ VÍTOR ROSA
RAIOS X • Radlodiagnostlco cm geral— Radiografias a domicilio, dentária
• tomograflas. — Av. Copacabana, 709,

salas 806/8 *- TeL: 57-5780.

DR, ATTILIO CONTE 
~"

Ralos X — Diagnóstico — Tomografla
Av. 13 de Maio. 23. sl 327. T.: 32-5035.

DR. MAURILIO FREIRE
RADIOGRAFIAS - TOMOGRAFJAS

Av. 13 de Maio, 23. sl 327. Tel. 52-3153

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

DR. WILSON ATAB
HOMEOPATIA. Estudo de diag. pelaIria Somente hora marcada. 28-7537,
Rod. Silva. 34-A. s 307. 2*j, I»j. sábs.

DR. OAVID CASTRO
Av. Copacabana, 709 — 13 ás IS horas.!

HORA MARCADA — Tel: 36-2012

DR. JORGE BANDEIRA DE MELLO
Sangue. Urina, retes, Escarro, Pftt.
R. Ascembléia. 115, SP. TeL: 22-43S8.

.. DR, MANOEL BRONSTEIN
ANALISES MÉDICAS

Av. Rio Branco. 257. s/ 503-4-5. 62-2747

DR. ADJALBAS DE OLIVEIRA
Análises Médicas, Metabolismo Basal
R. Álvaro Alvim, 21. í» and T. 42-4242

LABORATÓRIOS DE ANALISES"CONTINUAÇÃO

LABORATÓRIO BARROS TERRA
Sangue e Urina, etc. Dlag, precoce o
gravidez. Av. 13 Maio, 23, 18a, sl 183- Ed. Darke. Tela.; 32-1435 s 82-6S0Í*

SANATÓRIOS

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Exclusivamente para Senhoras. Cui.
de repouso e tratamento biológico dai
doenças nervosas. — Prédio especial
mente construído sob controlo cllni
co do Dr. ROBALINHO CAVALCANT— Religiosas enfermeiras. R. Carolln;
Santos, 170, Boca do Mato. T. 39-391* •

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS - Método mc
demo. diagnóstico e tratamento. -
DlrcçSo cientifica Profs. f. V. Co!
lares — I. Costa Rodrigues • Alui;!-
de Câmara. — Rua Desemb. Izldrt
166. - TeL: 28-8200.

SANATÓRIO SANTA HELENA
EXCLUSIVAMENTE para SENHORA
Doenças nervosas, eletrochoque, inau
llnoterapla, malarloterapla. convulr..
terapia. — Médico perrruuient* — Di
reção do Prof. Eurico Sampaio c Drt
José Afonso Neto e Lysanias Marcell
no da Silva — Rua Voluntário* d.

Pátria. 30 - Telefone: 26-2790.

Sanatório N, S. Aparecida Ltda.
— DOENÇAS NERVOSAS —

EXCLUSIVAMENTE para SENHORAS
Rua Dona Mariana, 183
Tels.: 26-2973 e 2Ç-1203

CLÍNICA MARQUÊS DE OLINDA
ROS Marquei d* Oíitida, 73 — 46-C3»

DOENÇAS NERVOSAS
Tratamento sem Internação

insullnoterspta. Xletrochoquc «an
.narcose. Cardlazol. NareoanAüM. Trs*
i tamento anaitlcoólieo • «lUejüéiSea.
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Centro

LOJA CENTRO — Aluga-io melhor
ponto comercial. Rua Santa Luzia
quase esquina da Av. Rio Branco,
«em lava». Contrato de 4 anos. Infor-
mnçfics Tcl. 42-0712. 7052 1
CENTRO — Alugn-se sala» no centro
Edlficio Marquês do Herval, Av. Rio
nr.mco, 185, nos sndares, 13.°, 14.» e
IV.o _ Aluguel Cr$ 11.000,00 com fia-
dor Idôneo. Tratar no mesmo ende-
ií*ço na» salas 1400-0 - Tcl.*. 82-6224

Diariamente exceto sos sábados.
19020 1

CASTELO — Av. Almirante Barroso
0, alugn-se Isoladas ou em conjun-
o as salas 708, 710, 712, 714 e 718.
Tratar na IMOBILIÁRIA EVEREST

Av. Rio Branco 99, 7.° andar —
rel.1 23-1214.

12830 1

rONJUNTO DE 3 SALAS — Alugam-
IO, Edifício Civitas, Rua Santo Luzta,
189 quase esquina da Av. Rio Branco,
i-.ira médicos, escritórios ou comer-
lio fino. — Informações Tel
12-9712. 7651 1
CENTRO — Alugam-se ou vendem-se
magníficos apartamentos, primeira
locação quarto e sala conjugados, ba-
nheiro completo e cozinha. Ver A Rua
do Senado n. 102 e tratar Av. Erasmo
Braga, 299 — 5o — s| 503 — Tel: ...
12-4686. 13696 1
CENTRO — Aluga-se ou vende-se as
magníficas • espaçosas lojas a Rua
do Senado n. 192-A. Ponto bastante
Comercial, próprias para bancos ou
•randes firmas. Chaves com o porteiro

(• tratar A Av. Erasmo Braga, 299 —
j» — s|503 — Tel: 42-4686.

13605 1
ÃLUGAM-SE, Rua Senador Dantas,
76, grupo de salas com 75 ml', em¦>tlmo edifício c/ ar refrigerado e
instalaçíes sanitárias próprias. Base
rle 220 cruzeiros o m2, mais impostos
e taxas. Tratar pelo telefone 46-0298.

12707 1
RUA SENADOR DANTAS 38 — Alu-
i;.*i-sc todo o 1.° andar, com 3 sale-
l.is, ( grandes salas, banheiro, cozi-
nha, etc, 20 mil cruzeiros mais im-
postos — Visitas das 10 As 15 horas

ADMINISTRADORA NACIONAL
Av. Pres. Antônio Carlos 615 —

2,o pavto. Telefone 42-1314, das 9
.'is 13 s das 14 às 17 horas,

19043 1

BOTAFOGO — Casa — Aluga-se na
Rua Cesarlo Alvim n. 10, para fami-
Ha de tratamento, otlma caia de 2
pavimentos, pintada a oleo, com duas
salas, 4 ótimos quartos, hall, banhei-
ro em cor, varanda, ampla garagem,
2 grandes quartos de empregada. Ver
no local a qualivuer hora e tratar com
a EMPRESA BRASILEIRA DE AD-
MINISTRAÇAO LTDA. Tel. 52-5749,
com o sr. Raymundo. 16157 4

VLUGA-SE sala na Cinelândia com
Telefone. Tratar em 25-6510.. 17064 1
ÍALA PARA ESCRITÓRIO — Riia 

"da

Quitanda, 30-405. Alugo a quem llcar
•om os moveis, Tratar com o por-
teiro. 21014 1
ÃLUGA-SE — Apto. de sala e quarto
mobilado e com telefone, na Cine-
lãndia. Para Senhor só e de grandes
rusponsabilldadcs e alta posição. Fa-
vor dirigir cartas para n.° 10380 nâ
jornal. 10380 1
ED." DARKE — Aluga-se magnifi-*;.i sala por Cr$ 5.500,00 á Av. 13 de
Maio n. 23. Chave sala 1516 A tarde
T. 32-50-16 ou 36-1000. 23951 1
CONTRATO — LOJA — Aluga-se
grande loja, com frente para outra
rua. O prédio tem loja e 2 andares
que,se alugam conjunta ou separa-
damente — Rua Io. de Março. Infor-
inações com o sr. ANTÔNIO JOSÉ
CEPEDA — Rua do Carmo, 71, salas
801 a 802. 16098 1
ÃLUGA-SE — Um quarto no bairro
cie Fátima A Rua Guilherme Mar-
conl, 67, apto. 604 a um senhor de
respeito ou um rapaz. 25027 1
ESCRITÓRIO — Preciso vaga em
escritório, parte tarde, num ramo
pouco movimentado. Cartas Portaria
No. 18.082. " 18082 1
CENTRO — Aluga-se salas no cen-
tro Edifício Marquês do Herval, Av.
Rio Branco, 185. Nos andares, 13.°,
14.» • 17.o _ Aluguel Cr$ 6.000,00
fiador Idôneo. Tratar no mesmo en-
dereço nas salas 1.406/9. Tel.: 52-6224
diariamente exceto aos sábados.

19029 1
CENTRO rr Alugamos apartamento
duplex, la. locaçSo, para fins comer-
ciais, residenciais, com quarto, sala,
dep. Tratar na AGENCIA ANGLO-
AMERICANA, Hua México, 148, tala
804. Tel, 42-2482, entre 10 e 6 horas.

16147 1
CENTRO — Alugamos escritório, na
Av. Presidente Vargas, com 2 salas,
dcp. Tratar na AGENCIA ANGLO-
AMERICANA, na Rua México, 148,
snla 804. Tcl. 42-2482. 16152 1
CENTRO — Grupo de salas — Alu-•-.nm-se 3 ótimas, no EtJ. Darke, na
Av; 13 de Maio, 23, tendo instalações
sanitárias, servindo para comercio ou
consultoria. Ver no local, as salas
-232-4. Aluguel 12 mU cruzeiros. Cha-
ves na portaria. Tratar na Rua da
Assembléia; 104, sala 904. Tel. 22-5814.
PEDRO DA SILVEIRA. 4038 1
ALUGA-SE na Rua Azeredo Coutinho
ii." 38, apto. 301, com ampla sala, dois
quartos, banheiro, cozinha, area de
serviço. (Próximo à Casa da Moeda)
— Chaves eom o sr. Antônio, no n.»
12. Tratar na Rua México, 111, ll.o
mdar, gr. 1.108, com dra. Paulina
M. Gelbert, A tarde. 16136 1
CENTRO — Traspassa-se contrato de
:tande prédio, dç 3 pavtos., grande
loja • 2 amplos andares. Aluguel mui
to módico. Entrega imediata (noste
mts). Rua 1.» do Março. — Infor-
mnçóes o tratar com o administrador
¦_• corretor SR. ANTÔNIO JOSÉ CE'.•EDA, Rua do Carmo, 71, salas 801
e 802. 16099 1

CENTRO — Alugo apto. de. saleta
(USrtO, cozinha, banheiro, e outro
.rando no Castelo. — Tel. 22-0734.

14819 1

\ndarai e Gra'\aú

Botafogo e Urca
LOJA — Rua Asais Bueno 26 — Com
06 ni2, distante 30 metros via R. Gal.
Polidoro, Aluguel 14 mU cruzeiros.
Contrato S anos — Visitas das B A»
11 horas — ADMINISTRADORA NA-
CIONAL — Av. Pres. Antônio Car-
los 615, 3.o pay, Trl. 42-1314, dss B
As 12 e das 14 As 17 horas.

10046 4
BOTAFOGO — Aluga-se apartamento
700, de frente, sala e quarto conju-
gados, banheiro • kltch. Aluguel de
4.500 cruzeiros. Rua Voluntários da
Pátria 340, chaves com o porteiro.

21067 4

LOJA — Contrato longo, com Ins-
talações, glrau c telefone. — Sáo
Clemente, 45-A. Ver das 10 às 12
e das 14 às 16 horas. Tratar com
Srs. Vianna ou Luiz — Telefones:
32-9338 e 42-9488.

10375 4

PRECISA-SE de apartamento ds i ou
3 sala», 4 quartos, S quartos p| em-
pregadas • garage — Na zona sul —
inf, para 52-1236 com Sr. RUBENS.

100.19 11
AV. COPACABANA 583. apto. 008 —
Para fina comerciais, hall, sala, quar-
to, varanda, banheiro, kltch, -— 4.500
cruzeiros mais impostos, Pode ser
visitado das 13 As 16 horas — ADMI-
NISTRADORA NACIONAL — Ave-
nida Pres, Antônio carlns 615, 2."
pavimento. Telefone 42-1314, das 0
às 12 e das 14 As 17 horas.

19045 8
RUA CARVALHO DE MENDONÇA 29apto. 905 — Sala e quarto separa-
dos, banheiro, ampla cozinha — B mil
cruzeiros — Pode ser visitado, AD-
MINISTRADORA NACIONAL — Av.
Pres. Antônio Carlos 615, 2,o pav.Telefone 42-1314, das 0 As 12 e das
VI As 17 horas. 19044 8

ALUGA-SE aposentos para casal e
pequena família, com Agua corrente
e pensAo completa. PensSo Slxel —
Praia de Botafogo n.° 204/206.

4001 4

BOTAFOGO — Aluga-se confortável
apartamento, com 136 m2, dispondo
dc duas amplas salas, tres grandes
dormitórios e demais dependencias,
A Rua Bartolomeu Portela, 10, trans-
versai A Av. Pasteur (so lado da an-
tica sede do Clube Monte Líbano).
Chaves com o zelador. Informações
pelo tel. 37-9131. 4025 4
ALUGAM-SE APARTAMENTOS NO-
VOS — No edifício Gui, A Rua Conde
de Irajá, 510 a 520, alugam-se aparta-
mentos recém-construldos. — Ver e
tratar no local. 17082A 4
BOTAFOGO — O senhor está pro-
curando alugar casa ou apartamen-
to? Resolva seu caso oom a máxima
rapidez, sem perder seu tempo e tam-
bém sem preocupações, por intermé-
dio de nossa organização, 100 por cen-
to especializada, com 10 anos neste
ramo, pagando apenas uma comlssSo.
— Av. Rio Brarico, 173, gr. 301, sala 2.
Telefone 82-0767 (em írente A Gale-
ria Cruzeiro). 14812 4
URCA — Alugamos residência mob.,
com telefone, geladeira, tendo .2 sa-
las, 3 quartos e dep., c/ garagem.
Crí 16.000,00. — Tratar 22-0734.

14827 4
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Catete e Glória
GLÓRIA — Aluga-se o 'apto. 117 do
Ed. Estrela da Serro, recem-cons$rui-
do 'A rua Hermeneglldo de Barros,
esq. Cândido Mendes, com sala-quarto,
banheiro completo, kitch. Chaves com
porteiro. Tratar IMOBILIÁRIA EVE-
REST — Av. Rio Branco 99 — 7.°
aíldar — Tel.: 23-4214.

12631 5
ALUGA-SE magnifico apto., primei
ra locação, com vestibulo, grande sa-
la, quarto, banheiro completo e co*
zlnha, aluguel 7 mil cruzeiros, ver
diariamente à Rua da Gloria n.° 3,
Ed. Poços de Caldas, ap. 1206. Cha-
ves na portaria. Tratar A Rua Se-
nador Dantas n.° J18-C, grupo 815 —
Telefones 22-3972 e 22-9184.

62306 5
GLORIA — Aluga-se em primeira lo
cação o apto. 107, da Rua Benjamin
Constant n.° 102,* saleta, sala e quar-
to separados, cozinha, banheiro pom-
pleto e tanque — Aluguel 6 mil cru-
zeiros o fiador — Tratar 25-6216.

24912 5

JUA BARATA RIBEIRO, 835, apto.
201 — Luxuoso, completamente mo-
biliado, hall, sala ampla, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros, cozinha, dcp, em-
pregada — 15 mil cruzeiros — Cha-
ves com porteiro — ADMINISTRA-
DORA NACIONAL — Av. Presidên-
te Antônio Carlos 615, 2.» pavimen-to — Tel. 42-1314, das 9 As 12 e das
14 As 17 horas.

19042 8
APARTAMENTO — Pôsto 4 — Alu-
go com amplo vestibulo, grande sa-
ls cl 3 janelas, 3 quartos, ótimos c|armários embutidos, corredor comlugar p| geladeira e dispensa, banhei-
ro em cir, área — com tanque, de.
pendências de empregada e ainda
uma área com 70 ms2. tôda cimento-
do. Tem garagem própria. Aluguel
mensal Cr? 15.000,00, contrato 2 anos.
Ver no local: chaves c| porteiro e
tratar com Sr. FERREIRA, p| tel.
45-9631. 18073 8
ALUGA-SE — A magnífica loja da
Rua Aires Saldanha, 21-A. Informa-
ções com o Snr. PACHECO no lo-
cal. 18019 8
COPACABANA — Aluga-se residen-
da mob., com telefone, tendo 3 solas,
5 quartos, 3 banheiros e dep. Tratar
22-0734. 14816 8
COPACABANA — Alugamos apto.
mob., de alto luxo, tendo 2 salões,
2 dormitórios e dep., com tel. e ge-
ladeira. Vista praia. Tel. 22-0734.

14822 8

COPACABANA — Cosa — Aluga-se
completamente reformada A Rua Ba-
rata Ribeiro 833, casa 7 (Rua" Parti-
cular), tendo varanda, 2 salas, hall,
copa, cozinha, despensa, banheiro, 3
ótimos quartos, banheiro completo,

Suarto 
e banheiro da empregada in-

ependentes, pequeno quintal — NAo
falta agua, Nfio A permitido subloca-
çflo. Contrato de' 2 anos com fiador
idôneo. Pode ser visitada de segunda
a sábado das 8 As 16 horas. Preço
12 mil cruzs. Trotar das 9 As 14 ho-
ros — Telefone 37-7542.

24938 8

IPANEMA — Alugo residência» para
fins residenciais ou para comércio,
mobllladas ou nflo, — Tratar 22-0734.

14817 12

AV. ATLÂNTICA 3114. apto. 401 -
Luxuoso, todo pintado a oleo, lus
tr<*.i de cristal b.tcm.it, jardim inver
no, varando, 2 solos, 4 grandes quartos cnm armários embutidos, sendo
2 conjugados, 2 banheiros sociais,
grande copa e cozinha, ótimos dcp
empregados. Chaves com porteiro —
25 mil cruzeiros — ADMINISTRA-
DORA NACIONAL — Av. Presidên
tc Antônio Carlos 615, 2.° pavimen*to — Tel.: 42-1314, das 9 As 12 e das
14 As 17 horas. 19049 8
COPACABANA — Pôsto 2 — Em
conf, apto. de fam. nortista, aluga-se
paro casal de tratamento, amplo
quarto de fr. mob. com ótimas refel-
ções. Tel,: 27-8062.

1877 8
ALUGA-SE pequeno e modesto quar-to em apto. de todo respeito. Rua
Miguel Lemos junto a praia, pôsto 8
Tel.: 36-1429. COPACABANA.

1855 8
ALUGA-SE em casa de família A
Av. Rainha Elizabeth, 499 um quar-to com refeições fartas e variada
para um rapaz, tratar com D. JOSÉ-
PHA.

1873 8
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Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO — Alugamos ap.
mobil. para 4 meses, com 2 quartos,
2 salos, 2 banheiros e dep. — Tratar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA— Rua México 149, sala 804 — Tele-
fone 42-2482, entre 10 e 6 horas.

16146 14

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Aluga-s* aparta-
mento A Rua Gal. Gllcerlo, 407, apto.
801, com 2 salas grandes, 1 va-
ronda grande, 4 quartos grandes,
2 banheiros, cozinha • copa, depen*
denclss completas de empregada. —
Aluguel com moveis 16 mil cruzeiros
e sem moveis 13 mil cruzeiros. Ver
com o porteiro e trotar no ADMI-
NISTRADORA E IMPORTADORA
CURVELO LTDA., A Rus México
sobrelojo. Tels.: 32-7711 e 82-6285,

16135 16
LARNAJEIRAS — Alugamos aparta
mento luxuosamente mobiliado multo
bem localizado, no bairro mais fino,
paro familia de oito tratamento, pe
lo prazo de 8 a 10 meses, com 3
quartos, 2 salões bem amplos, terra
ço, 2 banheiros e demais dep. Tratar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA
— Rua México 148, s| 804 — Telefo-
ne 42-2482, entre 10 e 6 horas.

16183 16

COPACABANA — Aluga-se otlmo
apartamento, na Rua Duvlvier, 49-501,
constando de saleta, duas amplas sa-
los, tres quartos,,cozinha com armo-
rios, banheiro com box, terraço, quar-
to de empregada e banheiro. Telefo-
ne 37-7007. 16015 8

TO RENT — Appartment Av.
Copacabana, f r o n t i n g the
beach, completely furnished
luxuriously, ali carpeted. Con-
sisting of; dinigrootn, big li-
vingroom, 2 bedrooms built-in
wardrobes, bathroom, servan-
troora, aU dependencies, ga-
rage, telefon, frigidaire, ra-
dio-vitrola, T.V. bar. Informa-
tion 57-4801. 25078 8

COPACABANA — Aluga-se otlmo
apartamento, na Rua Duvivier, 49-501,
constando de saleta, duas amplas sa-
las, tres quartos, cozinha com arma-
rios, banheiro com box, terraço, quar-
to de empregado e banheiro. Telefo-
ne 37-7007. 16014 8

COPACABANA — Alugo-se dois quar-
tos. Um com móveis e outro sem
móveis. Avenida Nossa Senhora de
Copacabana 1246 opto. 204.

21036 8
COPACABANA — Aluga-íe o apto.
1020 do Edificio Alaska, à Av. N. S.
Copacabana 1241.. Sala quarto con-
jugados, cozinha e*. banheiro. Em
frente*ao Teatro Follies.,-- Aluguel
Cr$' 5.500,00. Fiador. Ver no local
com o sr. Souza, no 9.° ondor. Tra-
tar com o snr. Lima A rua Buenos
Aires 140, sala 603. Tel.: 43-717*4.

20003 8
PÔSTO.6 — Alugo por Cr? 5.600,00
opto. mobiliado de quarto,, saleta, ba-
nheiro e kitch, Ver ria Rua Bulhões
de Carvalho 412 opto. S02.

21024 8

APARTAMENTO — Alugo-se bom
apartamento com ou sem garage a
quem comprar parte dos móveis, vçr
das 9 As 12 a rua Cândido Mendes
359, apto. 703 antigo 99. Não falta
água. 16078 5
ALUGGA-SE — Bom apartamento
com ou sem garage, a quem com-
prar parte dos móveis, ver das 9 As
12 não falto água, rua Cândido Men-
des 359, apto, 703, antigo 99,

16079 5
CATETE — Alugamos, para fins rc-
sldenclols ou comerciais, casa, com 3
salas, 3 quartos e dep. — Tratar tel.
22-0734. 14820 5

Copacabana e Leme
AV. RAINHA ELIZABETH 86, aparta-
mento 801 — Saleta, grande living,
3 quartos, cozinha americano, 2 va-
randas, bar, cozinha, dep. emprega-
da — 14 mil cruzeiros — Chaves c|
porteiro — ADMINISTRADORA NA-
CIONAL — Av. Pres. Antônio Car-
los 015, 2.o pav. Tel.: 42-1314, dos 9
ás 12 e das 14 As 17 horas. i

19047 8
ALUGA-SE, em Copacabana, Pôsto
4, um ótimo quarto mobiliado, de
frente, com armários embutidos, col-
chões de mola, banhos quentes e ca*
fé de manha, somente a 2 moças que
trabalhem fora, em ambiente rigoro
somente familiar.' Trocam-se referên*
cias. — Tratar somente pelo telefone
42-2(i76, no horário de 9 As 11 da ma
nhã e 2 As 4 da tarde, diariamente.

14809 8

HUA PROF. VALADARES 21. Mag-
nflca residência. 2 pavimentos, hall,

J salas, copa, cozinha, 4 quartos, ba
nheiro, terraço, dep. empregada, go-
vagem a quintal — 12 mil cruzeiros

Pode ser visitada — ADMINISTRA-
DORA NACIONAL — Av. Presidente
Antônio Carlos 615, 2." pavimento —
Tel.! 42-1314, dns 9 ás 12 e das 14 As
17 horas. 19037 3

COPACABANA — O senhor está pro*
curando alugar casa ou apartamen
to? Resolva seu caso com a máxima
rapidez, sem perder seu tempo e tam
bém sem preocupações, por intermé
dio da nossa organização, 100 por cen-
to especializada, com 10 anos neste
ramo, pagando apenas uma comissão,
— Av, Rio Branco, 173, grupo 301,
sala 2. Tel. 52-0767 (em frente è Ga-
leria Cruzeiro). 14814 8

QUARTO de frente arejado. mobília-
do, para 1 ou 2 moças, com ótimas re-
folçocs, em frente A praia. Tem tele
fone. — Ver e tratar Av. Copacabana
n.» 986, apto. 801 (esquina de Xavier
da Silveira). 14818 8

ALUGA-SE POR CCA. 6 meses, por
motivo de viagem, apartamento de
luxo, completamente mobiliado, cons-
tante de 2 salas ! amplas, 3 quartos
grandes, 2 banheiros sociais e depen-
dencias para empregada, para fami-
lia de oito tratamento. O apartamen-
to é òtlmamente bem- situado em
frente A. igreja americana, * na r rua
Toneleiros 170, aonde pode ser trata-
do no apartamento 801 entre 12 — 14
horas. Pede-se avisar entre 8 — 9
e 13 — 14 horas por telefone 37-5400.• 4008 8
COPACABANA — Alugo-se apto. sa-
la quarto conjugados A rua Sá Fer-
reira 138, apto. 402. Chaves com por-
tejro. -Tratar A Av. Calógeras 6-A sr.
FERNANDO ou tel.: 37-0110.

16071 8
LIDO — Aluga-se apto. de luxo,
ocupando todo 9.° andar da Av.
Copacabana 162, com belíssima
vista para o mar, pintado a óleo,
lustres (le cristal, constando de
hall de entrada, amplo salão com
varanda de mármore, 3 galas, 4
quartos, 2 banheiros, sendo 1 de
mármore, copa, cozinha, depen-
dencias para empregados e gara-
gem. Cttí 25.000,00. Tratar pelo
telefone 37-3410. 46089 8
AVENIDA ATLÂNTICA — Aluga-se
opto. pequeno frente, mobiliado com
telefone, geladeira* nova, armários,
cozinha americana e exaustor. Con-
trato 12 meses — Aluguel 7.500 cru
zeiros. Ver e tratar Avenida Atlan-
tica 928 — Apto. 603. Tel. 57-2580.

24975 8
ALUOA-SE apartamento mobiliado
sala e quarto separados, banheiro
completo, kitch., varanda, lodo da
sombra, de frente, perto do proia
Não falta agua — Rua Bolívar 35 —
apto. 52 — 5.o andar. Aluguel 6 mil
cruzeiros. 24973 8
APARTAMENTO — Aluga-se lindo
apartamento, todo mobiliado, unlco
no andar, constando de 3 quartos, 3
salões, livlng-room em mármore, co
po, cozinho .dependências de empre
gada etc. Lindo vista paro o mar -
Aluguel 20 mil cruzeiros, fiador ido-
neo. — Ver, Xavier do Silveira 22
— apto. 401 — Falar com porteiro.

24949 8
ALUGA-SE otlmo apartamento novo,
com 2 salas, 4 quartos, garage, etc.
no Lido, em Copacabana (Crf ....
14.000,00). Falar pcla manhã telefo-
ne 48-3994. 11096 8

ÓTIMO APARTAMENTO — Alugo,
de saio, quorto, cozinha com fogão e
forno a gás, banheiro completo. Ver
e tratar na Rua Henrique Osvaldo n.'
3, diretamente no apto. 412. Copaca
bana. 17034 8
COPACABANA — Aluija-se ótimo
apartamento, na Rua Duvivier, 49-501
constando de duas amplas salas, tres
quartos, cozinha com armários, bt>-
nheiro completo com box, quarto de
empregada, banheiro e terraço. Te-
lefone 37-7007. 16016 8

LARANJEIRAS — Alugamos apto.
com ou sem móveis, tendo telefone,
com 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros.
— Tel. 22-0734. 14818 16

Tijuca
TIJUCA — Cosa — Para familla de
tratamento, aluga-se, A Rua MArlo
Barreto n.° 43, dois pavimentos, tendo
1.» hall, 2 ótimos salas, cozinha, copa,
2 quartos de empregada, garagem,
quintal • jardim; e no 2.*: 3 amplos
quartos • banheiro completo em mAr-
more, — Ver no local e tratar na AD-1
MINISTRAÇAO JAVARI, S. A., A Rus
Senador Dantas, 80, 8.*, solas 501. n
303. 16118 27
ALUGA-SE apartamento, 2 bons qts.,
1 sala grande, varanda, coilnha, copa,
s dependências de empregada — A
Rua Rego Lopes n.° 72-A — Apor-
tamento 202. Chaves no 102, pode ser
visto, das 13 As 17 horas. Tel.: 48-1982.
— Tijuca. 29024 27
RUA DR. OSCAR PIMENTEL 65 (an-
tlga rua Xapuri), no fim da Rua Del-
gado de Carvalho — Aluga-se resldên-
cia de luxo, 2 pavts., living, sala de
jantar, escritório, .quarto, solo de al-
moço e cozinha; no 2* pavto. 3 am-
pios quartos, banh. completo de luxo,
amplo terraço, garagem, dep. empre-
gados. Cr$ 22.000,00. — Pode ser vi-
sitada. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos 615,
2° pav. — Tel: 42-1314, das 9 As 12
e das 14 As 17 horas,

19041 27

LARANJEIRAS — Aluga-se o apto.
201 da Rua Conde de Avelar, 56, com
sala, 2 quartos, cozinha, banheiro,
dep. empreadaj Aluguel Cr$ ....
6.500,00. Chaves cl porteiro. Tratar
na AUXILIADORA PREDIAL S|A
Trav. do Ouvidor, 92 — 2o. ondor
das 12 As 17 hs. Tel. — 52-5007

18067 16
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Leblon

ALUGUEL CRS 4.000,00 — Apar-
tamentos de sala-quarto conjuga-
dos, kitch e banh. Ver aptos. 224,
225,, 22G, 227, 228, 229, 2.° andar,
Ed. Ouro Azul, rua Sá Ferreira,
228. Tratar com dr. Fernando,
Praça Floriano n.° 55, sala 204.'. . 55283,8

htácio
ALUÇtA-SE-ujn andar com ampla sa-
la, 3 qüartps.: cozinha, dependencias
para empregada, e uma boa area co-
bertà^—"-Vér' á'partir'de segunda-fei-
ro'—.Rua Estado de Sá 121-A — Cha-
ves na loja.

13760 9
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Flamengo
FLAMENGO — Alugamos aparta-
mento de primeira locação com 3
quartos amplos, 2 salões, 2 banheiros
e demais dependências — Trator no
AGENCIA ANGLO-AMERICANA —
Rua México 148, sala 804 — Telefo
ne 42-2482, entre 10 e 6 horas.

16149 10
AV. RUI BARBOSA — Alugamos
apartamento no ondor alto — Mobil
ou vazio, com 3 quartos, 2 ss-
lões amplos, 2 banheiros e demais
dep. garage — Tratar, na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Mexi-
co 148, sala .804 — Telefone 42-2482
entre 10 e 6 horas.

. .,; *. ., 16151 10
AV. RUI BARBOSA — Alugamos ap.
mobiliado para 4 meses com telefo-
ne, geladeira, com 2 quartos, 1 sala
e dep. — lo mil cruzeiros — Tratar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA— Rua México 148, sala 804 — Tele-
fone 42-2482. 1615 10
FLAMENGO — Aluga-se 1 apto. R.Almte. Tamandaré 50 apto. 1092 com2 salas, 3 quartos grandes, grande co-
zlnha, dependência de empregado,
área e tanque de ozuleijo e mármore,os chaves com sr. Gusmão CrS...12.000,00 mensais;
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Ipanema
IPANEMA — Casa todo conforto,
aluga-se somente mobiliada,. llmpls-
sima, em centro de pequeno jardim,
perto da praia, otlma varanda, 2 sa-
las, 3 quartos, etc. Grades todas as
lanelas, grande quintal com arvç-
res e frutas, geladeira e telefone,
agua abundante — 27-2798.* 1912 12
APTO. tipo casa, de qto., sala, sa-
leta, cozinha, banh. e 2 Varandas,
aluga-se c| ou s| móveis A Av. Hen-
rlque Dumont 125 apto. 103. Chaves
p| tel. 46-5190. 10255 12

IPANEMA — Aluga-se o apto. 701,
da Rua Gomes Carneiro, 118, com
hall de entrada, boa sala, 2 quartos,
banheiro, completo, cozinha pintada
a oleo dependencias de empregada —
Aluguel 8 mU cruzeiros — Chaves
com o porteiro.

24916 12
IPANEMA i— Aluga-se para casal de
tratamento' apartamento de sala e
amplo quarto separado, banheiro e
cozinha. Otlmo local junto A prato— Chaves com o zelador — Edlficio
Aymará. Visconde Pirajá 463, ap. 207.

24932 12

LEBLON — Apartamento mobiliado,
com 2 salas, 2 quartos, cozinha e de-
pendências de empregada, tem gela-
deira. Ver A Rua José Linhares n.»
11, apto. 301 — Treço Cr$ 10.000,00,
prazo até 7 meses, tratar com PLÍNIO
— Fones 52-8595 e 27-5611.

21062 17
QUARTO — no Leblon — Aluga-se
um para rapaz — Tel 37-3171 parainformações melhores,

24928 17
LEBLON — Apto. de luxo — Alu-
ga-se ótimo em predio de 4 pavi-
mentos com elevador A Rua Igarapa-
va, 78, apto. 301 — Tendo 3 quartos,2 salas, jardim de inverno, banheiro
completo, cozinha, quarto e banhei-
ro de criados, area de serviço e ga-
ragem — Aluguel 12 mil cruzeiros.
Ver no local, chaves com o porteiro.Tratar A Rua da Assembléia 104, al
904 — Telefone 22-8814 — PEDRO DA
SILVEIRA. 4}37 17

LEBLON — Alugamos ..apartamento
duplex mobil. c| telef. gelpd. p\ 6
meses a 1 ano com 2 .quartos, sala
e dependência grande teftáwf -rS.Tra-
tar na AGENCIA ANGLO-AMERICA-
NA — Rua*. México' 148, s|1804 £?Te-
lefone 42-2482. 7.i W

_f #050 17
T .tffiV

LEBLON — Aluga-se apto. próx. Es-
cola Americana com saleta, living
grande, dlnete, 8 bons quartos, copa,
cozinha e dependencias, garage —
Aluguel 12 mil com contrato 2 anos
— Ver com porteiro HÉLIO k Bua
Prof, Arthur Ramos 181. • • 4036 17
LEBLON — O senhor está procuran-
do alugar casa ou apto.? Resolva seu
caso com a máxima rapidez, sem per-
der seu tempo e também sem preo
cupações, por intermédio da nossa
organização, 100 por cento especiall-
zada neste ramo, pagando apenas uma
comissão, xr Av. Rio Branco, 173, gr.
301, sala 2. Tel. 82-0767 (em frente
A Galeria Cruzeiro). 14813 17

ALUGA-SE — Rua Alberto Se-
queira, 27 apto. 802, frente pa-
ra Rua Haddock Lobo, constan-
do de vestibulo, salão, 3 quartos,
ótima área de serviço, dependên-
cias completas de empregada.
Em frente ao Instituto Lafaiete.
Direito ao nso da garage. Ver no
local, chaves na portaria, e tra-
tar com Dr. Luiz. Tel. 52-5777.

LOJA
Av. N. B. Copacabana — Perto de

Lido — Pasta-se o contrato de 8 anoa
com Instalações — Aluguel 12 contos
— Informações tel. 87-0386.

3612 38

iDIO aluga-se
Aluga-se o prédio da Rua SAo Sal-vador n°. 17 (Flamengo), teneno 15

x 24, com 350 m2 de construçáo • 100ni2 descoberto. — Luz s força liga-dos — Contrato 8 «nos — Otlmo ps-ra laboratório farmacêutico, depósito,oficina, lavanderia, etc. — AluguelCrl 24 mil — Ver das 9 As 11 horas —
Tel. 23-8403. 23028 38

COMPRO TUDO
RAdlo, Vitrola, MAqulna ds Costur» — Pago bem — Tel. 29-3521 —

BENJAMIN. 17086 38

PRECISA-SE URGENTE
Residência ou apartamento vialode

alto luxo para alugar para ramtlit
americana com 4 quartos, ? salas, 3banhs, e demais dsps. no Ipanema, ou
Leblon — Aluguel base Crt 25 • 30 milTratar na AGENCIA ANOLO-AME-
RICANA — Rua México 148, sais 804Tel. 42-2482 entro io >¦-. 6 hora».

16156 31

ALUGA-SE
Dm prédio pronto para indústriacom três pavimentos • com uma areautll de 170 m2, sendo que o terceiro

pavimento eom dois q-trtos, tala,cozinha, banheiro completo, etc. —
Ver • tratar A rua Bruno Seabra, 261com o ar. ART ou ARILDO por tele-'on.* 29 0133. «0M „APARTAMENTO

Aluga-se para casal ou uma pessoa. Todo mobiliado.com 2 quartos conjugados e 2 salas. Aluguel Cr$'11.000,00— Tratar pelo telefone: 37-0731 - Ver com o porteiroas chaves - Rua Antônio Vieira, 5 - Apto. 502 — Emfrente ao Sacha's. 63245 38
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Subúrbios da Central
MÉIER — Aluga-se quarto, em
apartamento de uma só pessoa,
com direito às demais depen
dencias. Alueuel CrS 2.500,00
com um mês adiantado e nm de
depósito. Tratar pelo tel 30-9851
com dona Dulce, até 17 horas.
MADUREIRA — Aluga-se em ótimo
edifício moderno, 3 residências: uma
tem sala e banheiro novo; outra tem
quarto, aala, banheiro e cozinha, e
a maior tem 3 quartos, sala, banhei*
ro, cozinha, varanda, Area. Rua Pro
fessor Burlamaqui, 11, esquina da Av.
Marechal Rangel e quase no Largo
Vaz Lobo — Multa conduçSo A porta:lotaçSo, bonde etc. — Tratar na OR-
GANIZAÇAO TÉCNICA IMOBILIA-
RIA NORMA LTDA. Rua do Carmo,
71, salas 801 e 802. Podem ser vistas,
As 8 horas. 16097 29

Sub. da Leopoldina
ALUGAM-SE duas casas na rua Dio-
go de Brito, 276 e rua Roberto Sllva,
689, constando de varanda social, sa-
la. dois quartos, banheiro e cozinha.
Ia. locação. Entrar pela rua Dr. No-
guchi. Chaves ao lado. Informações
das 7 às 12. Tel.: 25-6389, 42-8712, das
16 As 18,30 horas

Niterói
PRAIA DE ICARAI n.« 447 — Aluga-
se o apartamento n.° 801 do Edificio
Riviera, com sala e quarto conjuga-
dos, banheiro e kitchnette. Tratar
com o sr. Miranda, na Avenida Ama*
ral Peixoto n.» 1, 5.° andar,'sala 509— Tel. 6276. 17021 33
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Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — Praia
da Bandeira — Aluga-se apartamen-
to de sala, 2 quartos, cozinha, Area e
quintal, dependências de empregada,
rua Ancora 86 apto. 103 — Preço CrS
7.000,00. Combinar para vér "tel
28-2639 — Sr. MARIO.

18014 34

LEBLON —7, Alugamos apartamento
multo bem mobiliado com 2 salas
bem amplas, de construçSo mod. c|
3 quartos, todos com armários em-
butidos, grande terraço e demais de-
pendência; — Aluguel ibase 18 mil
cruzeiros — Tratar na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua México
148, s| 804 — Telefone 42-2482 entre
10 e 6 horas. 16154 17
LEBLON — Aluga-se o apartamen-
to n«. 102 da rua Dias Ferreira no.
881, esquina de General Urqulza, com
3 quartos, sais, saleta, varanda, ba-
nheiro social, cozinha, e todas as
dependências de empregados, e área
interna, é térreo e de frente, alu-
guel 8 mil, tratar tel: 42-5196 ou ..
42-0050. Vêr no local das 8,30 As
10,30 ou de 13,30 As 18 hs.

16084 17
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Rio Comprida
RUA CAMPOS DA PAZ 108 apto. 408— Ampla sala, quarto, banh., cozinha.
Cn$ 4.500,00. Visitas das' 16,30 As
18 horas. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres. Antônio Cariou
615, 2° pav. Tel: 42-1314, das 9 As IS
e das 14 As 17 horas.

19040 22

ILHA DO GOVERNADOR — Praia
da Bandeira. Alugam-se 2 amplos
apartamentos ei sala, 2 quartos, co-
zinha, banheiro e ótima varanda, c/dependências de empregada. Um dos
apartamentos é saparado do bloco.
Fone: 29-5504.

14791 34
ILHA DO GOVERNADOR — Freguè-
zia — Aluga-se um amplo apartamen-
to de 2 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e dependências de empregada
Não falta Agua. Fone: 29-5504.

14792 34
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Teresópolis
TERESÓPOLIS — Passa-se uma loja
no melhor ponto da cidade, nova e
modernamente instalado. Aluguel Cr?
4.500,00. Ver na rua Delfim Mprelra,
659. 15307 36
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CASA GRANDE — Procura-se casa
grande (minimo 15 quartos), para um
pensionato de meninos. Pagam-se até
CrS 80.000,00 de aluguel mensal —
Serve em qualquer bairro. E' indis-
pensavel que tenha grande terreno.
Tel. 42-7160, das 10 As 12,30 e das 14
As 17 horas. 18010 38

PROCURA-SE
Para atender a nossa clientela, ap,

e canas mobllladas ou nfio — Em qual-
quer bairro — Mesmo na Zona Norte— Tratar 22-0734.

14823 38

ANDAR DO CENTRO COMERCIAL
Traspussa-se o contrato de pavimento c/ 1.400 rn2 de área

útil. Aluguel antigo. Tratar pelo telefone 32-6060 c/ NICO-
LAU. 55800 38

Rua da Assemoléia N.° 109
Prédio com loja, sobreloja e 1.° andar. Aluga-se ou ven-

de-se pelo melhor preço. Tratar c/ o sr. Nicolau. Telefone
32-6060. 53427 38

LOJA--GALPÓÊS
A. _inENoFICAr Ay- SyBUI*BANA, 117 - Alugam-se 1 loja
í ÍJnm2nC/*,2ftportas' área e servií° sanitário e 2 galpfies
SíSRjftS? "? "»PM«v«»«te, tendo uma área dese"berta de 570 m2. Aluguel: 40.000,00. Chaves no sobrado.
525? *ernaluKa,d°s separadamente. Administradora Na-cional. Av. Pres. Antônio Carlos 615, 2.» pav. Tel • 42-1314das 9 às 12 e das 14 às 17 hs. 190381 38

ESCRITÓRÍÕ^CENTRÕ-
ZUUÜ9 3aTransfere-se contrato

de apartamento comercial
mobiliado, com telefone. No melhor ponto da Av. Copacabana— Informações pelo tel. 57-8809. 20019 38

LOJA '"
ACEITO OFERTA - FACILITO
250 m2. cimento armado — Rua Acre —

Av. Rio Branco. Contrato de 5 anos. Aluguel
módico. Usofruto. Maiores detalhes pelo tele-
fone: 45-3550 — Dr. Celso. 16172 38

Escritório com Telef one
11 .Transfere;s! c.ontrato de escritório com 2 salas, mobN

/ o0™ P°!suind0 ^lefone. Situa-se na Av. Rio Branco 257s/ 301. Informações pelo tel. 57-8809. • 20018 38

APARTAMENTO ALUGA-SE
. t *.

. _.Notpt* " "*,e. CoPaWI-ana, de alto luxo mobiliado 4 móveis nnvn« rnm
iiTVmuI 

*M*V 2 g!.a?d." »R,a"5 Jard|n> «". e úemtlt dep? GtrS?ÍL*?.!»1.-* *S««. Tem telef.. gelad; Tratar na AGENCIA ANGLO-ÂmeVrlrn i« ./«m. 5foà(j i2.2m entre 10 • 6 lu "*™"RICANA. Rua México 148 I/8M. 16145 31

VLOJAS
Avenida Rio Branco, esquina

de Almirante Barroso
Aluga-se uma (de um total de 15) situada

no majestoso edifício Marquês de Herval —
antigo Palace Hotel — O acesso a êsse edifí-
cio,, que tem 15 lojas, 7 sobrelojas e 660
apartamentos, é feito por ampla galeria onde
estão localizadas essas lojas. Todas com o pé
direito de 4 metros e ventilação mecânica. —
Informação na Imobiliária Civia — Divisão de
Administração Predial — Travessa do Ouvi-
dor, 17 — Loja — Telefone: 52-8166. 16104 3«

DEPÓSITO
LOJA

Aluga-te no centro, esplêndido depósito com ai seguintes medidas!
10,00 mts. de frente x 75,00 mts do fundos.
Instalações de água, gás, força, luz.
Suporta peso por metro quadrado de 14.000 quilos.
ConstruçSo nova, bem calculada e plane|ada.
Possui escritório de 10,00 mts. x 15,00 mts.
Entrega Imediata.
Ver h Rua Camerino n.° 89. Tratar i Rua Visconde de Inhaúma

n.<> 84 — l.o andar. Tel. 42-1018. SANTA ISABEL S. A.
16102 38

VENDAS D I V E »R S A S
VENDO mAqulna calcular R. C. Allen,
«Utrlca, fazendo a_i quatro operações.
Preço 30 mil .luzeiros. Tratar íones
.->_! 4485 e 22-3131. 14310 83
MAQUINA DE COSTURA SIN«ER.
oortátil, nova, americana, maleta dc
•ouro, ou 1 dei pé Singer. com motor,
mportada, nova, motivo de ter 2;

timbóm 1 cazeador Singer. A Rua
¦>ta. Clara, 166, na portaria, com o
SR. JOS*:. 14800 89
CÃMÃRA POLAROID — Vende-se
nova, Ura • revela fotos Instantânea-
mente, com seis rolos de filme. Tel.
22-8544, 18055 89
MICROSCÓPIOS — Blnoculares il-
timo modêlo. novo s| uso, equipa-
nento completo — Vendo 2 impor-
:idos. Facilito pagamento — 37-2663.

24966 89

ENCERADEIRA "Eletrolüx", com ga-
rautla de dois anos, com escovas *
(lanelas sem uso. vendo por Cr$....
3.800,00. e um aspirador com garan-
tia. por Cr$ 3.500 — Porte ver a qual-
quer hora — Rua Barlio da Tftrre, 81
ap. 102, 2«. blcco — Tel. 27-5424.

KI-ECTROLUX — Vendemos dc ultl-
mo tipo Bi. por Crf 4.900,00. com
dois anoa da garantia - "Encarolux".
c. 3 anoa d* garantia da t&brlca. Fa-
aetnoa troca», consertos, reforma». A
Oaaa Tinoco n»o engana, hi 15 anos
a senlgo das donas de casa. Rua Vis-
cond* de lr>h»uma 134. 4°. and., gru-
po 42« — Tcl. 33-47*37. .

16124 89
NOVIDADES AMERICANAS — Te-
levlsôet — Máquinas de escrever e
fotográficas — Rádios Flashes ele-
trínlcoa — Filmes coloridos — Fitas
Hl-Fl para gravar — Molinete» — Is-
quelros — Aparelho* da barbear *
multai outras novidades. Venha ver
«ua Aires Saldanha. 96 apto. 1201.

VENOE-SE preços d* ocaslfio 1 re-
volver Colt 32, oxidado, cano longo,
registrado na Policia, quase novo por
CrJ 8.000,00 — 1 cesta Natal com 3
litros champagne francesa e 3 litros
whisky King George — 1 gda.-roupa
novo, grande, pau marfim por CrS
8.000,00 — 1 console, 4 cadeiras e co-
luna Chipandale por Cr$ 4.000.00 —
Títulos Sulacap saldados participando
ano corrente lucros; valor resgate da
Cta. Cr$ 6.500,00 por Cr* 8.000,00 —
Rua Montenegro 17 apto. 101, nSo hA
telefone. 2492S 89
MOVEIS — Vendo lindo aofá S.500,
quarto casal, claro com colchBo de
molas 15.500 — Prado Júnior 145
apto. 404 e mais um g. vestido claro
e moderno está íste Barata Ribeiro
503 apto. 904 — Observe.

24984 83
VENDO URGENTE e mutto barato —
Lindas mesinhas de centro em 'vá-
rios estilos, mesinhaa para o lado do
sofá. com tampo em pelica, em estilo
inglês, móveis em jacaTandá em es-
tilo holandez tais como: 2 lindes con-
soles. 1 cômoda bonita com 4 gavetas,
1 secretaria com escaninhos, 1 linto
console maior. Secretaria * poltrona
em mogno tampo de couro e metaes.
vasos de seorês. canto* barrocos, pi-
nhas de faiança, sofasinho de 2 lu-
gares, 2 cadeirinnas para recanto, Bis-
cults, lustres de «ristal. luminárias,
vários tapetes nacionais. Gravuras,
Quadros a óleo, miniaturas, bar es-
pelhado c«tilo chipandale, biombo,

vitrines de pendurar, fruteiras várias,
iabat-jour*. poltronas diversas, bibe-
[losts, vasos etc. Tudo Realmente ba-
rato * aceita-se oferta. Ver até is

:22 horas A Av. N. S. Copacabana 861
apto. 512, em frente a Colombo.24983 89
UNDERWOOD ELÉTRICA — Vendo,
nova na embalagem ortfinal. com
carro d* l«- • fita eôpla — 47-S»;
cr. MARIO. 673*3 89

MAQUINAS fotográficas, retlna
completamente equipado com
projetor de filmes etc., filtros e
uma Contax com lentes ielefoto.
Rua Feri 86. Jardim Botânico.

17033 89
MÓVEIS CHINESES — Familla ame-
ricana, deixando o pais, vende linda
sala de jantar chinesa e outras peças,
lâmpadas, etc. Telefone: 27-7075.

3606 89

POR MOTIVOS DA VENDA DO
APARTAMENTO, vende-se 5 tapetes
persas, vários móveis de jacarandá
antigos, pratarias e quadros antigos
c demais pertences. Tratar na Av.
Copacabana, 1194, apto. 1103. NSo.há
pechincha. 21009 89

MAQUINA DE ESCREVER Reming-
ton, vende-se, portátil. Ver A Rua Re-
pública do Peru, 305. Portaria.

1893 89
SELOS'— Vende-se uma coleção
de sêloe. Telefonar para 47-6557.

24931 89
PROJETOR BELL HOWELL — Mo-
dêlo 57, s* noro. eom gravador de som.
Vende-se. Absolutamente novo. Telef.
22-0169, com SR. WALTER. Preço CrS
60.000.00. 15162 89
TELEVISÃO PHILIPS, tela de cine-
ma. tipocoasôle. Vehde-se por 25.000
cruteiros. Ver todos os dias das 10
As 13 horas. A Rua Gomes Carneiro.
80, apto. 403. 20007 89
VENDO Câmara Kodak, 8 mms, com
estôjo couro tiracolo, Cr$ 6 mil: apa-
relho pressão Tycos. Cif 4 mil. Am-
bos embalagem de fábrica. SR. RE-
NATO. tels. 22-9823 ou 46-3492.

4002 89
PELES — OPORTUNIDADE! —
Vende, reforma, lava e modela
artisticamente. Forra-se colchas
de Yiouniu. Preços interessan-
tes. Especialistas estrangeiros. -
Atende a domicilio. • At. Rio
Branco, 120, sala 807 K « L. -
Tcl. 22-9529.

«6619 69

COFRES — Vende-se cofres e arqui-
vos de aço.prensa, mitoeis de escri-
tortos. Compram-se cofres usados. Na
rua Teófilo Otoni, 120. TeL 43-4548.

19009 89
LEICA HI F SUMICRON f: 1.2 com
estôjo, em embalagem original nova.
Base Cr$ 20.000,00. Tratar Av. Copa-
cabana, 1032, apto. 410 das 18 âs 20
horas. 17008 89
MAQUINA DE SECAR ROUPA —
Vende-se ótimo estado ver tratar. Rua
Republica do Fera 305. Portaria.

1892 89
PESSOA QUE EMBARCA para os
USA recebe pedido de encomendas
legais para entrega em trinta dias.
Tel. 37-8405. 1898 89
CINE — PROJETOR 16 mm Keystone
Continental de luxe 1957 recém-che-
gado dos EE.UU. na embalagem. —
Ocasião: CrS 10.000 — 47-6457.

S4880 89

PROJETORES BELL HOWELL e De
Vry Bantan 16 mm, amboa com pos-
sante ampllficador, 2 malas e 2 altos
falantes, ideal para cineminha. Oca-
s!5o: 47-6457. 24979 88
ENCERADEIRA ELECTROLUX nova
último tipo CrÇ 4.000 aspirador Elec-
trolux CrJ 3.000. ventilador inglês Ve-
ritys giratório mesa e parede gran-
de. 40 gm. pá novo CrJ 4.000. vende-se
Av. AtHntiea 923-603 — 57-25S0.

24978 «9
MAQUINA DE CAUSTAR — Miami .
disco. Vende-se em bo_n estado. Ver
e tratar ru» do Rosário 133 • 3° ar.JÚLIO. asou 89

AMERICANOS VENDEM ÜLTI
MA SEMANA — Sofá e poltro
nas espuma de borracha, secreta-
ria e poltrona mogno claro, cô
modas, mesas, rádio halicrafter
etc. material de pesca, máquinas
fotográficas, roupas de homens,
senhoras e menino, HI-FI porta-til. Rua Peri 86, Jardim Botânico

17032 89
PROJETOR BELL & HOWELL —
Vende-se, recém-chegado dos EE.UU.,novo, último modêlo 385 C. A. so-noro, 18 mm, na embalagem original.Tel: 43-6350. 21066 89
MAQUINA DE ESCREVER — Royal —
Seml-portátil — luxo. Absolutamente
nova — Na embalagem original —
Treze mil cruzeiros — Sr. WALTER- Av. Rio Branco, n. 173 — 12» an-&*r. 18046 89
MAQUINA escrever Remington QuietRitter, luxo, semiportátil. último mod.,nova, tl uso, embalagem fábrica, 14
mil cruzeiros. Tel. 36-0651. 21054 89
MOTOCICLETA — Vende-s* uma.
marca Jawa, aso 1955, 150 cx*. Ver e
tratar i Rua da Conceição, 59-A, Cen-
tro. com o SR. ALBERTO ou PI-
MENTA. 21021 89
FAMÍLIA que se retira do pais ven-
de urgentemente todos oa móveis e
aparelhos elétricos de sua residência,
inclusive cristais e porcelanas. Tele-
fonar para 47-2052 para maiores de-
talhes * para marcar hora para v-
sita. 18030 89
PARKER "61" — Ultimo modelo, dou-
rada na embalagem disponho por pre-
eo excelente. Fone: 47-7064.

4028 88
APARELHO DE JANTAR — Vendo
c! lí* pecas, porcelana Norita_c c
friso dourado chá * café. Te_. 28-3120.

^ 150(4 16

CADEIRA PERPETUA — MaracanS— Vendo, por Cr$ 25.000,00. Tratar
pelo tel. 37-3537. 4030 89
VENDE-SE máquina Singer portátil,tôda equipada com farol motor e com
todos os pertences para coser e bor-
dar. Estado novíssimo. Preço de oca-
sião, urgente. Ver á rua Pontes Cor-
rêa 114 — fundos apto. 101 - Andaral.

18078 89
ASPIRADOR ELECTROLUX, últiçno
modêlo sueco, vende-ae, Ã -Rua Sta.
Clara, 166, apto. 910. Caso a pessoanão se encontre, falar com porteiro.

ASPIRADOR Z ENCERADEIRA Elec-
trolux suecas, último modelos novos,
vendem-se, na Rua Voluntários da Pá-
tria, 166. apto. 102. Botafogo. 14801 89

CHALÉS CHINESES, rosas vermelhas
e brancas (seda bordada); mantilhas;
porcelana de Rosenthal pera jantarcompleta; jogo de cristal para mesa
ei copos p/ vinho, coloridos, c/ 72
peças; 2 fogóes de gás, sendo 1 ama-
ricano ( os 2 por 2.000,00); tapetes: 1
tapete de Arrayolos de 2x3; televlsSo
de 17 pe.; relógio de bronze antigo;
contador manoelino em jacarandá an-
tigo, por Crf 7.000,00; móveis de ja-carandá antigo*; 3 estátuas de már-
more Pescador e Pescadora (portu-
guê.«es); 2 vitrines pequenas, por Cr$
4.000.00; lamplóes belgas de opallna
pintada. * muitas outras miudezas.
Ver Rua Esteves Júnior, 57. sobrado,
esq. da Rua Ipiranga. 16108 89
PARA GRAVAR SUA VOZ ou música,vendo aparelho novo, para grava-
çâo em fita, apagando automática-
mente a gravação desejada. Também
pode gravar telefonemas, «tc. Aceito
troca com televlsSo, máq. de «*ere-
?sr, binóculo, etc — Av. AIÜM. Bar-
n-oso, C, sala Í01. Ttl. 42-S077. SOUSA
DIAS. ITOS] 19

ESPINGARDAS — Por motivo deviagem vende urgente e baratissimo
uma automática Brawlnlng e Uma Le-
tender de 2 canos 16 cl. Av. Copa«
cabana 748 ap. 502, até 18 horas.
.i ,

PARKER 61 — Vendo uma, pena ou-
ro, tipo luxo. Preço 1.300.00. Fone
32-4671, S. JAIRO. 25003 89
VENDE-SE 2 máquinas calcular e-*"«
tricas Ezo Facit novas • Rua 1'fTi-
guaiana 118 - sala 813. 4015 89

TjTj*xi*\nj~j\Anj*irLrL**-~-i—t^v***" *AAAAA*^AA0AAAAf*AfSA^0^AiAAA*A0!*m**\ ¦¦»¦»¦

MOVEIS ESCRITÓRIO — Vende-se
um bureau c| 6 gavetas e tampo de
vidro c| 1,50 x 75; 1 cadeira giratória
de mol*>s; 2 bureaux menores, cadeiras
etc. Ver das 15 âs 17 horas, na Av.
Rio Branco, 138, sala 1.201.

4051 80

VENDE-SE a vista pela melhor ofer-
ta, um barco, motor de popa Arqui-
medes de 12 HP. com apenas 12 ho-
ras de uso. Tratar com Wilson, Tel.
22-4073. 25045 89

MODAS E BORDADOS
VESTIDOS — Vende-se diversos ves-
tidos usados em ótimo estado, de vá-
rios preços, baratlssimos. Festas, pas-
seios e esporte: blusas etc. — Vêr
quarta, quinta e sexta-feira das 14
âs 17 horas. — Tamanhos de 42 â 48
Rua Dias Ferreira 214, Leblon — Tel.
27.7439 _ Pede-se obséquio de obser-
var o horário.
CASACO DE PELES — Vende-se es-
plêndldo casaco de "mouton doré"
absolutamente novo manequim 44|48.
Iníorm. pelo tel. 57-7885 depois das
18 horas. 25046 Bi
A~NORUEGA ^Rua Gonçalves Dias,
78, 3.» andar — Salas, blusas, artigos
de cama e mesa, especialmente em ar-
tlgos de 19. Preços das fábricas, des-
contos especiais para revendedores.
Telefone 52-8331. — 10128 El

MODISTA aceita feitlos, sports e t**l-
ilettes, para as noivas de maio. Preço
multo módico. Tel. 37-5921. Atende a
domicilio. 1921 81
VESTIDOS — Modelos franceses e ita-
lianos, vende-se urgente, motivo via-
gem. Preços excepcionais. Telefone
47-6383, diariamente, 14 até 19 h ras.

11672 81

MODISTA PORTUGUESA costura com
rapidez e esmero, para senhoras, a
preços módicos. Rua Barata Ribeiro,
582, apto. 202 (entre ás ruas Raimun-
do Correia e Dias da Rocha), PoJtj 4,

8833 81

MANEQUIM — 44 A 54 — Costureira
especializada em vestidos gTandes e
em pequenos — Tem modelos pron-
tos — Av. N.S. Copacabana, 1150 —
Apto. 813 — Tel. 27-3121.
COSTUREIRA — Executa-se com per-
feição os mais belos moe_elos de ves-
tidinhoa para criança. Rua Duvivier
li — Ir- ro, — TeL: 17-1479.

I2«* Sl

PELES — Vendo 1 casaco íi, P«lt.
gris. e 3 peles renard argentée. Telef.
23-8181. r. 765. Marque hora psra ver,
em Ipanema. SR. XAVIER. 1602S Bt
MALHAS, conjuntos, casacos, swetcrs
maravilhosos, mando ao domicilio p|
escolher, vendo a vista e a prazo —
Tel.: 27-6203.  21059 81
COSTUREIRA — Reforma, conoerta
• confecciona qualq-jer vestido d*
noiva, baile, passeio ou eirwrte —
Rua Barria Ribeiro — Taaet
57-4503 « 37-0718. 373 8),

UTO!
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ESTRONDOSO SUCESSO !

PROCÓPIO
COMEMORA 40 ANOS DE TEATRO
Com o sucesso de riso e emoção"ESTA NOITE

CHOVEU PRATA"
de PEDRO BLOCII

Bilhetes à venda a partir das llh 30m
Hoje n0 TEATRO DULCINA

HOJE, às 21 hs. — AmanhH, vesp, c/ preços reduzidos
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LIVROS USADOS
Compramos pelos melhores preços,bibliotecas e livros — Rua Rosário,137, tels.: 52-7719 - 32-9534.
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DISCáS USADOS
womp.amoi avulsos ou coloçõei

Atendeme$ o drTiIcílio
22.8631 ,

QUITANDA, 19 i
S. JOSÉ, tO

AZ TECA REGINCIA
PRESIDENTE ROSÁRIO
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ESTRÉIA SEXTA-FEIRA, DIA 10, AS 21 HORAS

TERNOS USADOS
COMPRO A DOMICÍLIO

Pago por um terno' 
Cr$ 1,000,00
Tel! 22-5568

DIVÓRCIO
Novo casamento no México, infor

mações grátis. Máxima atenção. Tra-
vessa Ouvidor, 38, 2°., sala 25 —Tel:
52-1334. 3566

DETECTIVE
Diplomado e com longa prática emInvestigações, exclusivamente parti-cularcs. Idoneidade, sigilo e êxito ga-rantldos. Tel: 45-7178 - BECHARA.Dia e noite. 22070

VA li MS
Fabricamos a envidraçamos em duro alumínio a em

madeira de Ia. fabricação própria. Telefone: 42-4339 e
52-5568 — J. MARTJNES — E$t. Rua Araújo Porto
Alegre 56, «ala 59. 7382

Leilão Judicial — Hoje •— Engenho de Dentro
PRÉDIO E TERRENO

»» — RUA DANIEL CARNEIRO — (9
Macnifico prfdio tírreo, rdlrlcado em terreno que mede 1,3o por

22,49 de fundo». Dlvlde-je o prédio em 2 quartos, I salas, eoiinh»,
banheiro • drprndínrlas, tem mais um puxado noi fundos tom

1 sala, I quartos, torlnha, W. C. — O leiloeiro PACHECO devida-
mente autorliado pelo Exmo. Sr. Dr. Juix de Direito da 11» Vara
Civel na açlo que move Moacyr de Almeida Ribeiro tf mulher «
outro» contra Rosa de Almeld» Rocha e outros, venderá em lellio,
HOJE, quarta-feira, l de maio de 1SST. ás 4 horas da tarde, em frente
ao me»mo. Vide anúncio detalhada no "Jornal dn Comírdo" de hoje.
Maiore» detalhe» com o anunciante tel. 22-1314. tsus

ESTATUA EM MÁRMORE DE CARRARA ASTENIA SEXUAL
. Vende-se bela obra do prof. "Romanelli" representando a péroladuas m/lças numa concha que se abre, denominada "Conchlglla" Um

quadro grande representando o campo cm França, colheita do feno," beloefeito de lusr, obra do pintor francês E. Labltte, denominado »A Cam-ponesa". Outro quadro menor representando o rio Sena trecho de Paris,docas, obra do pintor francês Fournier. Estátua representando umvelho camponês, em terra-cota, muito expressivo. Ver e tratar n RuaSete de Setembro n. 63 - 4.» andar, sala 401, das S,3» ás 12 e de14,30 as 17 horas. 20002

INDÚSTRIA
Devido falecimento sócio e afastamento outro, vende->e, localizadaterreno próprio 1.440 mts2. área construída 450 mt*2. situada 600 mU.da variante Rlo/Petrópolls, equipada 7 prensas. 4. tornos, 5 furadeiras,muitas outras máquinas e linha de montagem artigos boa colocxçáo.Dispõe 3 contas cauçáo e facilidades desconto até Cr$ 1.000.00o mensaisValor total fábrica 4.000.000 dos quais divida garantida 1.000.000 até5 «nos. Sócio retirante aceitaria pagamento suas quotas I.100.0N parcela-damente. Também estuda-se fusio com outra Indústria. Telefonar DaZilda 23-5945 ou 57-3670 depois 20 h. «$04

Voronof revolucionou a Medicinademonstrando a possibilidade da res-
.tauração das «jnergias perdidas e dovigor sexual. Chamamos pois a aten-çâo d» classe médica para a íórmu-Ia do "Tonoklen" (comprimidos),destinada 4 restauraç&o das funções
genitais. Nas drogarias ou pelo re-embolso. Caixa Postal 4, Tijuca, Rio,tel: 48-3087. Peçam literatura grá-
ü£; '•_ 22817

PERSIÃNAS
VENEZIANAS
Suas perslanas náo funcionam re-gularmente? As cordas ou cadarçosestáo esgarçados? Procure o quantoante» o médico em 58-4943, que teráimcdlaUmente atendido. Serviços ga-rantldos com orçamentos grátis.

DETETIVE LUZ
íncarrega-se de quaisquer servi-ço do ramo. Sigilo absoluto. RuaPedro Américo, 241 tels: 25-8762 —25-9236 

18011
Dê elegância ao j/apartamento

Pintora especialista em muraisexecuta qualquer sugestão cm "11-
Ma8™' e quart0 dc crianCa - Tel.3'-*2*9- ' 2506
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES

BOElTo HOnMtWí,í,e ~ Tel: 22-7293.
-. ... 12852
FÉRIAS - VERANEIO 

'

m^í.™ima Iazenda com instalações
Srtí!1?*8 .?. com todo 'onfôrto. Pas-
w «S«íam"L'r- .Precos módicos Tel:51 -8458 — Sr. LIDIO.

ROUPAS USADAS
COMPRO A DOMICÍLIO,

Pago. por um torno 800,00
COM APRESENTAÇÃO DESTE

ANUNCIO PAOO MAIS 10%
Tel: 22-1683

'jjl 17072

LIVROS USADOS
MOEDAS ANTIGAS

Compro tel: 42-9530
14803

AR CONDICIONADO
Instalações e consertos,

tel: 25-5810 — WILSON.
Oficina

17863

MEIAS NYLON
Tela de Aranha, 90 cruzeiros, ma-lha 66 a 70 cruzeiros. Casa ZILDA,rua Santana 223. 23965

Investigações Particulares
Para qualquer finalidade, eflcién»

cia e sigilo comprovados. Executa-se para qualquer'parte a atende-a*
a qualquer hora e por preços bara-tísslmos. Comprove informando /
pelo tel: 42-6967 — LARRT.

6230»

.COMPRA-SE TUDO
Cristais, porcelanas, bandeljas d*

prata, casas completas, pianos, gela-dclras. máquinas, jóias antiga», co*fres, moedas etc. Tel: 52-5538. Do-mingo 47-1258. 25041
T E L E F 0 N \

Cedo um comercial 22 com exten-sio. Cartas para a- portaria dést»
Jornal 18075. _^ iJ07»"VENDO 

PARA
PARTICULAR

Ar Condicionado 3/4 H.P. Mod.57 R.C.A. ainda na embalagem —
Tel: 27-3988 entre 20 e 22 hs. comsr. ALBUQUERQUE. 250SÍ

FÍLMES 16 M/M
Vendo 6 filmes franceses, no-vos. Particular, Cartas a 16038,neste jornal. 16031

Indicador turístico de casas de alta classe
Centro

S^ÜROFaRMINA
tViTAK \E U1ANDÓ rRAUCBCO ClffONl&Giir Hl* n HAKa)7-filÕ|

ÁGUA PRÓPRIA
DO SUBSOLO

Descoberta c Localização dos melho-
res Veios D'água subterrâneos com o co-
nhecido PÊNDULO HIDRÁULICO. Perfu-
ração de poços semi-artesionos. Capta-
ção técnica e eficiente de Nascentes na-
turais. Eng.° Ernesto Weikers — Rua
Aprazível, 74 — Telefone 22-0886 — Rio.

28343

ARAME
FARPADO
Cimento: Mauá - Paraíso
T: .4- 3a¦ uuul
Galvanizados
Arame preto
Ferro redondo

COFECIL - COMÉRCIO DE
FERRO E CIMENTO LTDA.

Ruo da Alfândega, 98
Sala 702 — Tel. 23-5154

•61308

.caWírás antigas
Qlto e> duas cadeiras de braço e

tm? ,m\sà,red0ntla com tr«» tábuas,lei. 25-8443.  18028"ESPINGARDAS

^mS^S^?^Hermanos . Também de 1 canodesde 3.200,00. Carabinaa "Winches-
í« •„ Câl- aí' W«»oUs "CZ" cal.W5. Garruchas cal. 320. Revólveres"Taurus" cal 32. Muniçáo de tô.laespécie. Anzóis "Muatad"' norueeué-ses. "Molinetes" marca J.H. Im-portaçfles próprias, j. j. LANOEP.I— Rua Teófilo Otonl 113, 5<>. andar"¦«a- Tel: 23-0247.. Cable: jos-LANG — Rio. jQ2jj" 

cTl c h o E i r 0~
Faz a reforma em qualquer pon-to da cidade ou subúrbio. Tel-32-0027, com o sr SIMÕES.

16074

CR$ 1.000,0G
"Tlnturaria Aliança" compra sua»roupas usadas de homens, «enhorase crianças. Vamo» a »eu domicilioTelefonar para 22-4846. AvenidaMem de Sá 103 — 52-7964.

Panorâmico MESBLA
[-¦>'. Dlstinçfto e bom gosto' " r Almoço — Chá a Jantar

musical
Rua do Passeio, 42-56 • 11° and.

Tel.: 22-0946

I SUBWÀY
AMERICAN BÀR

Ar condicionado
Especial: RUSSA e

FRANCESA
Av. Rio Branco, 14 - aub-

solo — Tel. 23-1166.

SMOKINGS
ALUGAM-SE

"BAURU
Preferido da paladar carioca.

Av. Venezuela, esq. Sacadura Cabral
(EstaçSo Rodoviária da Praça Mauá).

HABIB
Rcst. Árabe de Alta Classe
R. Senhor dos Passos n. 182

Tel. 43-1974

i
fi"

Copacabana

Cantina
SORRENTO

Prene.iç» gostos» da ItállftAv. Atlântica, 280-A P^

ARISTON
Cozinha francesa •
italiana. Próximo à

Clnelándla da \
Copacabana

Rua Santa Clara, 18-A

• ¦

^©MIIW®
"Um prato para cada paladar"

Rua do Ouvidor, lt

ALCÂNTARA
.rrr- Cozinha Italo-BrasUelra

Rua Don Gerardo, 76/80
(Praça Mauá)

Alugamos smokings, casacos, fra-
quej. ronpas de casamento. TINTU-RARIA ALIANÇA. Arenida Mem deSá. 103. Tel: 23-4848.

16158

TERNOS USADOS
COMPRO A DOMICÍLIO
Paga âté CrS 1,000,00

Tel; 22-4435

é Danúbio Azul
¦ Schbchtpl.itte - Bratwurst

- Kibeia e a conhecida
feijoada da caia

Av. Mem de Sá. 34 - 7el.: 22-1354

RÉGIO
Refeições comer-

ciais em ambiente
fino e agradável

Rua Chile, 33 - Sobreloja

Darton — Com. Repr. Ltda.
Rua Santo Amaro. 36-A - I* 10

ó-.c
LAG6A

Cozinha Internacional
Serviço de Bar

Av, Epitácio Pesioa, 638
T. 27-9100

fartraelfecreío
Choirasco — Pizza — ÇWheia

R. Mirq. Abrante», 96

c.
Churrascaria Paulista

OivlrU-f* bm 4 sallei
Diagnífleo» da mal» mo-

'<xí?f dema casa de ramo
Rua Senador Vergueiro. 11-15

Organizado pela Extebior i_ de Fi"o-
paganda. — Tela.: 42-0137 • 41-Mtt
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Al IMO DE BAIXEI

JARUSSI REAPARECE NO "PRESIDENTE VARGAS íí

O filho de Esquimault vem preparado de Cidíide
trazendo uma bagagem recomendável - Canavial,
mas condições de êitrain", é o principal adversário -
retorna na eliminatória dos mais novos vitoriosos -
mais credenciada do ''Nove de Maio" - Prograirías

bado e domingo

Jardim,
em óti-
Tirano

Urge, a
para sá-

Kita semana teremos a disputa de dolt clássicos,-dando prosse-
oulmento ao calendário carioca. No sábndo, o "Nove de Melo" pira
éguas nacionais e, no domingo e "Preildente Vargas" também para
nacionais iem distinção de sexo. t.

O primeiro reuniu oito éguas num campo equilibrado, embora
Urge apareça com maiores credenciais. Mat-Tua, no entanto, que. é
¦ "top welght" da carreira, é forte adversária da defensora do
itud Peixoto de Castro e ai demais Inscritas apresentam potilbl-
lidades de vitória, apesar de situadas num plano mais abaixo.

O "Preildente Vargas", por tua vez, apreienta um campo mais
numeroso, despertando também maior interesse. Isto porque, mar-
ci o reaparecimento em pistas cariocas de Jarussi, um valente fl*
lho de Esquimault, vencedor do "Conde de Hexberg" e do "Grande

Crlterlum" da temporada panada. Jarussi vem preparado de Cl-
dade Jardim, trazendo dois segundos lugares para o campeio Adil
e uma vitória tôbre Jerez, outro bom elemento da turme de três
enoi na paullcéla. Como principal adversário de Jarussi aparece
Canavial, que anda em grande forma e que ostá a espera de uma
grama leve, onde corre de verdade. Ultra, Jaimlno, .Mangai e
Quebec sao outroí que apreientam possibilidades de vitória, enrl-
quecendo o campo da principal carreira da semana.

Outra prova que chama atenção é a eliminatória dos mais no-
vot já vitoriosos, que reuniu seis competidores, entre os quais s
destaca Tirano, um tordilho do itud Paula Machado tido em bo
eonta por leui responsáveis e que não fol feliz em lue últlm*
apreientação, quando fol alcançado em pier)» dliputa. Tirano vo1-
ta recuperado e pronto para mostrar suas qualidades, enfrentando
adveriárioi que náo infundem multo respeito.

A seguir apreientamoi oi programai organlzadoi pare lába-
do e domingo: ' •

?'¦'->">¦'--- ¦"**''i >j .*." í&êsê
* . :À

• COnHIDA DE SÁBADO

1" páreo — às 13.40 horas — 1.500
metros — Cr$ 55.000,00 — (Pista de
Grama) .v

Ks.
lfi Jatft-uard 2, 54' " ¦- --¦¦ 54

56
52
60

1. Jacfquard .
Maypú . ...
Parncambl
Gardú . ..,
Tio Glullte" Pampurlno
Desgosto . .
Tripoll . ..
Next . .....

9 52

2' páreo — às 14,10 horas — 1.200
metros — Cr? 70.000,00.

Prosperson .
Newton . ...
Sauterne . ..
Verbo

Kansas Gay
B Tapuia . ...
7 Cósmico . ..

Ks.
2' 54
5' 34

S* j>áreo — às 14,40 horas — 1.200
metros — Cr? 75.000,00. , ,

Ks.
57

4 55
T c5

r.5
3 55

— 1 Estuardo 
— 2 Mncan 
( 3 Wincthou 
1 4 Nauta . ..'

I 5 Brachetto 
( 6 Pedro Bala  2 53

4" párço — "Prova Especial" às 16,10
horas — 1.600 metros — Cr$ 100.000,00.

Samurai . .
Rlgoleto . .
Rufiendas .
Helvético .
Camabis . .
Hotspur . .
Solfêjo . ...
Gil Blás . ..
Pekim . ...

K3.
PS
52
57
63
33
57
99
58
.53

8" páreo — Prêmio "Nove de Maio"
— às 15,40 horas 1.600 metros —
Crí 150.000.00.

Ks.
Urge 
Illora . .....

Vesta
Imperatn . ..
Mas-tua . ,..
Clndcrela . .
BcvoluçÃo .

La Ballerina

60
59
57
56
62
61
57
61

6<* páreo — às 16.10 horas — 1.000
metros — CrS 70.000.00 — (Pista de
Grama) — (Betting). \

Ks.

4» páreo — às 15,10 horas
metros — Cr$ 70.000,00.

1-.2C

Ks.
Ormai . .
Sudanês .
Malialú .
Sarraceno
Crlterlon .
Upas . ..
Uiba . ...
Caplnz.-.l .
lan . ".

10 Wisnitz .
11 Smallah ." Clálron .

55
10 55

55
55
55
55

12 55
55
Õ5

11 55
55" 55

•" *¦ '''; ''íiCjtt**-' ¦ ¦
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B* páreo — às 16 10 horas — 1.200
metros — Crí 70.000,00.

Ks.
56
56
56
36
36
56
55
06

1'Redoma .
Hannah .
Alusiva .
Eçaruna .
Tuna . ..
Inhangá .
Auréola ." Imperata

6" páreo — às 16.10 horas — 1.200
metros — Cr$ 70.000,00 — (Betting).

Ks.

f 1 Slnhé Dona 10 55
Fair Gagel 55
*arandena ^5
Fcrrupcm *• ™
Itajubá 55.
Star Llght **5
Fronteira JJ
Fuligem 55
Sea Vcnom 12 M

10 Cldra  }' 55
11 Mlichlef  11 5°
12 Força Cava  7 55

7» páreo — Grande Prêmio "Presi-

dente Vargas" - (Clínico) -às 16.40
_ 2.000 metros — Crí 250.000,00 -
(Betting).

Ks.

í
55

10 53
55

. 58
53
55

3. 55
58

11 53
55
55

Lamlré 
Voraz 
Tagliavlnl . .
Cnlbüaté . ...
Ricaço 
Lord Afíonso
Colar 

a X.ézinho
9 Pcnstock . ...

10 Vai 
11 Vésper
12 Collgny
13 Garrafão . ...
•" Guarda . ...

14 34
54
54
,)4
54
54
54
54

10 54
12 54
13 51

54
11 54

54

Jarussi
Quebec

Ultra 
Pretencioso .
Jugurta

8 He de France.
Mangaz
Solvejo

Canavial . ...
10 Jasmlno . ...

" Abduzir . ...

8" páreo - às 17.10 horas — 1.500
metros - CrJ 60.000,00 — (Betting)*.

Ks.
58
56
56
54
36
34
52
51
Bi
56

Tesoro }
Pistolero J
Bom Dia *
Quefir »
Cardeal J

S Saci »
7 Outubro *' 
8 Gullicre »
9 Oulncas Borbi »
" Quibori . ..'."..." 1"

7" páreo — ás 16.40 horas — 1.200
metros — Crf 70.000,00 — (Betting).

Gviaha  10
Apry  6

Nyasa  -2
i Gaveta

Quimanda .
Toyama . .,
Capriola . .
Garante . ..
Royal Filly

10 Gualisca . .
11 Vivai

Ks.
54
54
54
M
54
54
54
54
54
54
54

VASCO.

8» páreo — às 17.10 horas — 1.900
metros — Cr$ 84.000,00 — (Betting).

Ks.
56
30
54
54
58
34
34
54
54
56

í-i Fórum 7
Ipê-Roxo 5
Horban 3
Monte Polar 8
Hotspur 4
Seu Macedo 10" Duque ' 6
Ulysses I

S Coeur Joie 2" La Ballerina 9

CORRIDA DE DOMINGO
*J« 

t>àreo — às 13.40 horas
metros — Crí 70.000.00.

1(1 Bola Sete 
2 Bodocó 
3 Ijojsé 

•j 4 Cimbronasso
J 5 Expresso do Sul

6 Hemisfério 
7 Typhoon the Sacond.
8 Temor 
9 Ichang 

•f* pareô — às 14.10 horas
metros — Cri 75.000.00.

- 1.600

Kj
5 36

56
Et
36
56
56
32
5S

1 — 1 Tirano
S — 2 Mlsler Bagé

j 3 Korovin . ..
} 4 Sanakan . .

I S Bolzano . ..
| 6 My Rat . ...

- 1.400

Ks
3 54

.V páreo — às 14,40 horas
metros — CrS 73.000.00.

54
1 54
4 54
b 54
1 50

1.400

J — 1 Delicatessi
1 I » M>* Kve ..

1 3 Vigill* . ..' Partidária .
Riba

6 Catuana .
Coruai . .!l

Ks.
M
54
30
54
M

54
34

(Continuação da l.a página)

mente vem jogando sem Índio,
Paváò, D^ulnha e Dida, está
ameaçado de sofrer novos des-
falques. Todavia, considerando
a- tradição do embate e de am-
bos sempre se agigantarem na
cancha sejam quais forem as
circunstâncias, nos obriga a
aguardar o resultado com reser-
vas.

DESFALQUES EM PERSPEC-
TTVA

No Vasco como jà frisamos,
apenas nfto jogará o goleiro C.
Alberto que.se contundiu no
prélio de Governador Vaiada-
res. No Flamengo existem dú-
vidos em relação a Edison, Luiz
Carlos c Henrique que na im-
pc4ssibllidade de jogarem sc-
rfto substituídos por Luiz Ro-
berto, Duca e Milton, sendo que
neste caso Joel seria deslocado
para o comando entrando Mil-
ton na ponta-direita enquanto

vDucn ficaria numa das meias.

QUADROS PROVÁVEIS

O Vasco se apresentará com:
Hélio: Paulinho e Bellini: La-
erte. Orlando e Coronel: Sabá-
rá. Livinho, Vavá, Walter e
Pinga.

O Flamengo com: Ari: To-
mires e MlltonCopolilo; Jadir,
Edison (Luiz Roberto e Jordan:
Joel (Milton*. Moacir. Luiz
(Joel). Henrique (Duca) e
Babá.

A partida terá inicio às 31
horas.

VASCO X FLAMENGO ATRA-
VÊS DOS TORNEIOS RIO-

SAO PAULO
Em 1950 — Flamengo 1 x

Vasco 1; Em 1951 — Flamengo
2 x Vasco 2: Em 1952 — Vasco
1 x Flamengo 0: Em 1953 —
Vasco 1 x Fl>amengo 1: Em 1954

Flamengo 4 x Vasco 1: Em
1955 — Flamengo 2 x Vasco 1.

Síntese — Jogos disputados
6; Vitórias do Flamengo 3:

Vitórias do Vasco 1. Empates 3.
Tentos pró-Flamengo — 10;
Tentos pró-Vasro — 7.

Jarussi, vencedor do "Criterium de Potros", e do "Grande

Criterium" da temporada passada, reaparece esta semánr
com as honras de favorito

MATINAIS
Foram os seguintes et exercícios anotados «ita semana:
ESPERIDIAO — 1.200 tm 82".-
N6GA FUL6 — M00 em 92"3/5.
SICILIANA — 1.40Ó «m 9V4/5.
JEREBA — 1.400 éin 91". : *«
HIGUERO — 1.4Ó0 èm 106"3/5. '
EL AMIGO — 1.600 em 108".
UBATIM — 1.400 «m 93"2/.". x
JACQUARD — 1.500 em IOV'í/5.
PROSPERSON — 1.200 em 78"3/5.
NEWTON — 1.200 em 80"2/5.
SAUTERNE — 1.200 em 81".
VERBO — 1.200 em 80".
TAPUIA — 1.200 em 79".
WINETHOU\— 1.400 em 92"2/5).
SOLFÊJO —1.500 em 99"2/5.
GIL BLAS — 1.500 em 102". .
PfeKIM — 1.600 em 108".
URGE — 2.040 em 140"4/5.
ILLORA — 1.500 em 99"1/5.
IMPERATA — 1.600 em 107".
LAMIRE' — 1.000 em 64"3/5.
RICAÇO — 1.000 em 68".
LORD AFFONSO — 1.000 tm 66"2/5
OOLAR — 1.000 em 66".
PENSTOCK — 1.000 em 66".
VAL — 1.000 em 66".
VÉSPER — 1.000 em 66"1/5.
APRY — 000 em 80"3/5.
ROYAL FILLY — 1.000 em 66".
ICHANG —1.300 em 87".
TIRANO — 1.400 em 93".
KOROVIN — 1.400 em 92"3/5.
BOLZANO —'1.300 em 87".
DELICATESSE — 1.400 em 92"3/5.
VIGÍLIA — 1.400 em 95".
SUDANÊS — 1.000 em 68"2/5.
UPAS — 1.000 em 66".
UIBA — 1.200 em 80".
WISNITZ — 1.000 em 66".
CLAIRON — 1.200 em 78".
FORCA CAVA — 1.200 em 81".
ULTRA — 2.040 em 141 "3/5.

JUGURTA — 2.040 em 139"3/5.
MANGAZ — 2.040 em 137"l/5.
CANAVIAL — 2.040 em 136"3/S.
JASMINO — 1.600 em 110".
PISTOLERO.— 1.600 em 106"3/5.
QUEFIR — 1.400»em 92"2/5.
CARDEAL — 1.000 em 64".
OUTUBRO — 1.300 em 88"3/5.
QUINCAS BORBA — 1400 em 98".

/'

NO MUNDO DO IATISMO .
(Continuação da. 1.» página)

cidos do late "Gaúcho" que já andou por mares nunca dantes nt-
vegados. fazem questão que os brasileiros, em 1959, recepcionem os
argentinos em Paquetá. que para eles é uma das ilhas mais pitores-
cas do mundo. Pela intimidade que-gozam nos meios veleiíos do
Brasil, êsse é um compromisso que devemos assumir desde já. Esta
nota foi-nós fornecida pelo sr. Marcos Merhy e ja domingo pusc-
mos de sobreaviso os possíveis anfitriões do Paquetá Iate Clube.
Receberam a noticia com entusiasmo e estão certos que não de-
cepetonarão. .?

O dito casal — Marcos Merhy — fêz questão também de acen-
tuar que estão construindo uma bela residência na ilha e se pron-
ta na ocasião, farão questão de participarem das homenagens. E
bom que a A.B,V.O. que será a principal responsável pelo evento
leve a titulo de crédito esses, dados. ,

Outras nota portenha 8 desta feita referente a. Santos-Rio dês-
te ano, é que o famoso comandante e construtor naval argentino,
German Frers, está no firme propósito de correr com o seu "Fjord

IV" a mais longa regata em águas territoriais brasileiras. .

• Mencionamos outro dia o.iatista John Wagner. Náo o conhe-
ciamos perfeitamente nem agora temos um esboço completo de

sua personalidade. Adiantamos porém, que se trata de um verda-

deiro "gentleman" e apesar de não poder aspirar a maiores êxitos
no seu "Maagcn" c um dos grandes desportistas da vela de oceano

da metrópole. Sua esposa é paulista de quase 400 anos e embora
sem ser bairrista como fêz_ questão de acentuar, ficou um tanto

deslocada quando certa vez numa cidade do interior de S. Paulo,

o sr. John Wagner quc é americano, fêz questão de declinar calma-

mente sua condição de carioca, quando cercado de descendentes di-

retos de bandeirantes.  

ótimo em tôda a viagem com Dar-
ke de Mattos fazendo "blague"
dirigida para os do "Barracuda".
•'Vamos rlzar a "grande" na pri-
meira forra. Pessoal "cambar" e
assim por diante. No caminho ás
lindas praias do litoral fluminen-
se. depois is "Maricás" e já se di-
visava as ilhas do "Pai e MSe".
onde na sua enseada demos uma
rápida entrada já que os Teixei-
ras tinham parentes por ali. Al-
iguém fssestou o binóculo e viu
banhistu. Fernando Pimen'.«**l,
por deferfncia do «comandante fi-
cou longas horas no timão. Nem
barco por perto. Cooacabana apa-
receu e o desejo de chegar «m
terra se apossou de todos. Darfce
de Mattos tinha proposto jantar
no Iate Clube e logo nova saída
para a Ilha Grande ou Paquetá.
Declinamos do convite. A reda-
ção estava perto e nio se poderia
perder a oportunidade de noticiar
a vitória do "Singoalla'* tue a
«ta altura já sabíamos vwrtadtír.
Despedimos dt todos e partimos
rumo i redação.

DIÁRlO...
(Continuação da 1.* página)

comandante da "Haydée" temen-
do um desastre fêz sinal, dizendo
para soltar o cabo. Desistia, as-
sim pramaturamente do salvamen-
to. Darke de Mattos respondeu
que àquela altura só tinha uma
alternativa, caminhar para trente.

A ansiedade aumentou. Prepara-
mos' a máquina para algum íla-
grante inesperado. A operação, fi-
nalmente, foi coroada de plena
êxito. Alivio geral. Tomos levan-
do a "Haydiée" para o scu anco-
radouro. quase no fim do canal
e muito além de onde pouco an-
tes tínhamos partido, .lá apoitada
esta no seu ancoraáouro natural
toda a tripulação da "Haydée"
formada na proa mandou efusivos
agradecimentos que £oram retri-
buidos. Antes Roberto LM tinha
.convidado pt da "Castalia" para
deswr em terra à jtuím de tomar
um brinde. O .convite fol recusa-
do to>b a alegação de que se fa-
ita tarde. Voltamos e atingimos
novamente o mar s'tc. Tempo

A reunião de
amanhã

Montarias oficiais
c forfaits

1» páreo — ás H.10 horas — 1.300
metros — Cr$ 50.000,00.

Ks.
1 ( 1 Jiimndá. Js. Baffiea A6< 2 Sheila. R. G. Martins S6

a Táxi Girl, M. Teixeira 5g
Stack, G. Almeida .18
Garra, J, Silva M
Dnntésco, A. Nahld 58
Gomo, A, Carvalho 54

D Esperidiüo. P. Labre il
Ncninha. L. Vieira.. 58

10 Jondl. E. Gibson 54" Gamianl, L. Lins 54

2" páreo — às 14.40 horas —
metros — CrS 55.000,00.

— 1 Pliime Dorèe, O. Ullóa..
( 2 Nega Fuló, M. Silva

Mojica. I. Amaral
Because, A. G. Silva
Pérfida, C. Paranhos

fi Farsália, .1. Tinoco" Hol'ands. R. G. Martins...

3° páreo — As 15,10 horas — 1
metros — CrS 70.000,00.

1.400

Ks.

Siciliana, L. Diaz
Jereba, A. G. Silva
UmbrlH, L. Rigoni
Careless. D. P. Silva....
Supimpa. D. A. Silva...

8 Cretana. A. Barbosa....
7 Baforada. D. .Moreira..." Banzai, E. Castillo 

50
50
50
50
50
50

400

Ks.
57
55
55
55
55
55
55
55

Outras rioticias na 2.* página

4" páreo — às 15.40 horas — 1.500
ijietros — Cr$ 70.000,00.

Ks,
1 ( 1 El Mayoral, J. Tinoco  56

" Embate. .7. Barros  56
Equivoco. U. Cunha  56' 3 Dangerous, O. Macedo  53*¦ 4 Retinto, A. G. Silva  66

5 Oédro, L. Diaz  56
fi Dlmanche, M. Henrique.... 56

Brevllle, M. Silva  66
Imperlales, L. Rigoni -56
Brazcnfacc, N. Plrelro  56

5" páreo — às 16,10 horas — 1.600
metros — CrS 60.000,00 — (Bettinel.

Ks.
1 Doutorsinho, P. Labre  53

1 2 Hlguero, D. P. Silva  56
Sião, J. Ramos  56
Oviedo, L. Rigoni  50
Dourando, L. Diaz  60
Haralém. M. Silva...  60

7-.Tlm.my, "U. Cunha  54
HallaÒ, A. .*íerl  <0
Iria. W. Andrade ......... 54

'IO El Amigo, P. Taváréí  58
11 El índló, J. Tinoco  fií
12 Calil. A. G. Silva  H

6» páreo — "Policia-Militar do DU-
trito Federal" — às 16,M horas -
1.400 metros — Cr» 70.006,00 — (Bèt-
tlng).

2 ¦

K*.
K5
55
65
55
55
55
55
55
55
55

Uta, E. Castillo" Ubatin, M. Silva
Mais Lindo, M. Henrique
Bem Bom, W,-Andrade..
Bacearat, L. Diaz"Banjo. G. Almeida......'.
Malvinero, A/G. Silva...
Cascador, J. Ramos 
Ulano, N3o correrá
Maneador,-U. Cunha
Saráu, O. Ullôa  65.

10 Marciano, J. Tinoco  55
11 Smart, A. Barbosa  55
13 Pinta Lorde, I. Amaral— 55

i
T páreo — às 17,10 horas — 1.900

metros — Crí 66:000,00 — (Bettl*-"1
Ks.

Tantalito, L. Rigoni  56
Rapineiro, NSo correrá  54
Baicurl, T. G. Silva  52
Chivi, J. Tinoco.
Bálsamo, M. Silva
Spttflreson, M. Ozcri
Januário, P. Labre
Maçista. A. G. Silva

, 9 Firebolt, J. Silva
il Impulsivo, R. G. Martins..•"10 Blue Sky, D. P. Silva

11 Romântico, E. Furquim
12 Grifoni, U. Cunha" Faraoun, G. Almeida

OS ESTREANTES DE
AMANHÃ

Três animais vão estrear na
tarde de amanhã, na Gávea. São
êlcs*

EI Amigo — masculino, ala-
zão, S anos, Rio Grande do Sul,
Mister Fox e Àcta, de criação
do sr. Alberto Svhons e de pro-
priedade dòstud Oswaldino Brum.
Treinador: Adolpho Cardoso.

Bem Bom r— masculino, cas-
tanho, 3 anos, Rio Grande do
Sul. Ourobruxo e Bijour Nôir,
de criação da sra. Otávia Bopp
e propriedade do stud Augusto
Maria Sisson. Treinador: W.
Attianesi. ,,

Maneador — masculino, tordi-
lho, 3 anos, Rio Grande do Sul,
Mister e Bienvenida, de criação
do sr. Edgar de Araújo Franco
e propriedade do stud Porto Aíe-
gre. Treinador: Geraldo Mor-
gado.

Somente por...
(Ccntinuacão da 1.* página)

falta de tempo para a preparação
da equipe.

NO MÍNIMO SESSENTA DIAS
Que prazo julgaria necessário

para treinar o selecionado para a
"Copa do Mundo"? i

Para a realizaçáo de um traba-
lho meticuloso, acho que seriam
necessários de sessenta a noven-
ta dias.' E' imperioso um contato
longo eom os Jogadores, nfco s6
para conhecer-lhes tfldas as vir-
tudes técnicas, e delas tirar eon-
clnsSes do quanto poderão ren-
der no gramado, como também
o Udo dlsdpHnar, as suas reaçSe!
quer diante dos adversários quer
no contato com os companheiros.
Em suma: i preciso conhecer o
jogador e o homem.

O FUTEBOL BRASILEIRO
NAO REGREDIU

v — O elemento humano do fute-
boi brasileiro é fabuloso -- res-
pondeu Fleitas Solich, quando in-
qulrldo se concordava eom tese
de que faltam grande valores pa-
ra a formatáo do selerionado na-
eional. E continuando: — Nio há
carência de bons Jogadores, pelo
contrário, existe abundância. O
Brasil pode formar nio nma. mas
diversas seleçSes capazes de re-
presentá-lo ronmcnamrntr em
qualquer parte do mundo.

O tato do futebol hraiileiro nio
ter rido feliz bo recente certame
snl-americano serviu de pretexto
para que afirmassem ter èle regre-
dido. Nio concordo, pois do men
entender está em piem aictnsio.

O Juízo a respeito do valor do
futebol brasileiro, ao momento,
nio t>ra4ux a verdade. E' oriundo
da mentalidade predominante, '

qoe, se vence é o melhor, ie per-
de 4 • pior. Esu meuulldade é
qoe precisa ter modificada para
que ale m ec.xetaiu excessos.

MOSAICO

EGOS DE CIDADE JARDIM
Ao Icratitar o "São Paulo"

pela terceira .vez consecutiva,
Adil completou a vigésima
primeira vitória nas pistas em
trinta e çluas apresentações,
totalizando dez milhões, qui-
nhentos e vinte mil e qui-
tthentos cruzeiros em prêmios
(neste total está incluído o
prêmio de terceiro lugar obti-
do no "Pclleprtnt" e ejtimado
em trezentos mil cruzeiros).
Desses triunfos, vinte foram
registrados em provas clássi-
cas e o outro numa prova es-
pecial que faz parte do calcn-
ddrio clássico bandeirante —
o "Bento de Paula Souza". Em
Cidade Jardim, Adil conquis-
tou dezenove vitórias conse-
cutivas, feito jamais alcança-
do por outro corredor, tendo
vencido por três vezes o "Ge-

neral Couto de Magalhães", o
"Criação Nacional", além da
maior prova ão turfe paults-
tano. Como se vê, é excepcio-
nal a campanha de Adil, que
iniciou suas atividades mo-
destamente, tendo corrido oito
vêza antes de deixar a cias-
se dc perdedor. Resumindo.
Adil correu trinta e duas vêze?
para conquistar vinte e um
triunfos, cinco segundos, doir
terceiros e dois quartos luga-
res, entrando duas vezes des-

, colocado, sendo que, em uma' 
delas, terminou no último pôs-
to.

* * *

Luiz Riooni participou .da
festa bandeirante, sfendo mui-
to ovacionado. O freio para-
naense conquistou um bonito
triunfo com Hamilcar, fazen-
do- jus aos aplausos recebidos
e demonstrando a velha cias-
se. Correu na expectativa,
sempre junto aos paus, apare-
cendo entre os primeiros no
direito para lopo liquidar com
as pretensões de Halibut, quc
vinha folgando na vanguarda.
Tocando energicamente, em
franco corttraste com o piloto
do adversário, Rigoni deu uma

lição aus jóqueis de Cidade
Jardim, qttc ainda tem muito
de. aprender para chegar ao
seu nivel.

* * #

Jerez levantou o handicap
tradicional da sabatina, der-
rotando com autoridade o
/ranço favorito John. Araby.
Confirmando a carjeira ante-
rior, quando obrigou Jarussi
a dar tudo que sabia para der-
rotá-lo, Jerez firmou uma po-
sição de dcstdoue na turma de
três anos, reyclando-se um
animal valente e fundista,
pois, quando dominou a car-
reira, 7tão encontrou maiores
di/ieuldades em conter a atro-
pelada dc John Araby, cru-
zando o espelho com sobras
risíveis. Vitória dc escol, que
demonstra a grande evolução
do filho de Solar Glen nesses
últimos tempos e o credencia
a maiores feitos, de vez que
Johú Araby é um dos expoeu-'cs da turma liderada por Ca-
loral, notadamente cm dis-
âncias.dc meio fundo.

V í,í v

Arthur Araújo está brilhan-
io em Cidade Jardim c, em-
bora não ocupe uma. posição
de destaque na i estatística de
ióqueis, e sem dúvida o me-
lhor piloto do momento no
turfe bandeirante. Venceu
duas carreiras na semana —r
com Renoir, no sábado, c co?n
Just Rose, no domingo — sen-
do que com a égua, correu o
fino, pois a mesma vinha de
um compromisso severo na
véspera quando foi segunda de
Iri-Mirim.

jp >|c >jc

Boa impressão deixou a po-'rança Calcuttá, quc fêz sua
estréia nas pistas vitoriosa-
mente. Filha de Royal Forcst
em Cantata, irmã portanto de
Canaletto e Canavial, derro-
tou com facilidade a adversa-

ria Dulce, que também estrea-
va com as honras de favori-ta. Acontece quc Calcuttá, quee oriunda do Harás Guaiiaba-
ra, foi vendida nos leilões, cn-
quanto Dulce -jicou reservada
para a defesa do stud Seabra.
Isto, no entanto, nada Mgni-
fica, pois o) preço dispendido
na aquisição dc Calcuttá foielevado — quatrocentos c cin-
qüenta mil cruzeiros.

* * .*
Jamaica, uma filha de

Chnstma's Festival cm Esqui-
va, levantou a eliminatória
aos mais novos já vitoriosos,
derrotando os machos no pri-meiro encontro com eles, Ja-
maica, quc continua invicta
nas pistas, pois estreou ven-
cendo disparada das potrancas
perdedoras, revelou qualitfa-
des e pode ser considerado o
melhor "two 

years" do mo-
mento em Cidade Jardim.

* * *
Tomba foi a heroina do

handicap de velocidade, der-
rotando com firmeza a franca
favorita Patrícia, que ainda
foi dividir o segundo postocom Snooker. Vinda de boa
atuação no clássico "Veloci-
dade", quando foi quarta eo-
locada, perto da vencedora
Patrícia, desforrou-se agora,
obtendo expressivo triunfo e
demonstrando ser uma égua'própria 

para distâncias curtas.
Nesta carreira, Tirafogo nada
produziu. Correu entre os pri-
meiros na fase inicial e de-
«apareceu na hora decisiva,
terminando o percurso com-
pletamente apagado. Fica
comprovada, mais uma vez, a
superioridade dos animais de
Cidade Jardim, pois aqui «a
Gávea, Tirafogo é um corre-
dor de destaque, sendo o re-
cordista dos mil e quinhentos
metros da areia.

Pequena história da Copa do Mundc
No último dia de abril, pela

3a. vez, a sekçáo brasileira iria
tentar a hegemonia do futebol ¦
mundial. Nas duas outras opor-
tunidades, a nossa represen-
tacão, por ingrata coincidência,
foi derrotada logo na estréia.
E ainda por mera casualidade,
tanto em 30 como em 34, o Bra-
sil classificou-se, sem que para
tal, se visse empenhado, por
desistência das equipes adver:.
sârias. '

De qualquer forma, o nosso
prestígio futebolístico já esta-
va firmado no Velho Mundo.
E isso era comprovado pela
quase unânime oninião da cri-
tica européia. Remanescentes
do último certame, realizado
na Itália,, eram Lulzlnho, Leo-
nidas, Patesko e Martim. Leô-
nldas, entrementes, era o maior
cartaz da nossa equipe, sendo .
admirado pela torcida italiana
e pelos cronistas que em 34 não
haviam presenciado senão 90
minutos do jogo colorido e ma-
labarístico do centro-avante"colored",
" 

Com o capitulo de hoje, en-
cerrámos o "roteiro da seleção
brasileira em seus preparativos
locais" para o in Certame
Mundial.

A segunda fase preparató-
ria do selecionado, efetivada na
Trança, será a.«aunto de noaso¦•róxlmo relato.

> DIA 17 — O presidente da
CBD, Luiz Aranha, regressan-
do da Argentina e sendo abor-
dado pela reoortagem do "Diá-
rio de Noticias" de Porto Ale-
gre, sôbre a seleção brasileira,
declara entre outras coisas que"esta. era a melhor que já, se
formou até agora".

DIA 20 — E' constatada a
fratura da clavícula de Wal-
ter, um dos goleiros convocados
para o Campeonato da FIFA.
Anuncia-se que o referido Jo-
gador nfto mais embarcará
para a Europa.

DIA 21 — Termina o periodo
da concentração em Caxambu.
Os brasileiros seguem nessa
mesma data para S&o Paulo,
onde realizarão um treino em
homenagem à torcida paulista.

DM 22 — No Parque Antár-
tica, em Sfto Paulo, os Jogado-
res requisitados pela CBD, exi-
bem-se ante o uúblico local.
Após 90 minutos de açÓM, re-
gistra-se um empate entre o
quadro Branco e o Axul (4x4).
Os tentos foram da autoria de

Favorito... ,
(Ccntinoacio da 1.* página)

Riberto; Maurinho, Dino, Gi-
no; Maneca e Canhoteiro.

Palmeiras — Laercio, Mucio
• Martin; Maurinho, Valdemar
e Gersio; Renatinho, Fernan-
do, Mazzola, Nardo e Colombo.

CATÃO MONT1S JÚNIOR
SERA O JUIZ

Para diripr a peleja entre
São Paulo e Palmeiras, foi es-
colhido de comum acordo o ár-
bitro Catão Mon*..'? Junic,-, es-
tando o inicio do prélio previa-
to para as 21,15 hora$. S.P.

(XVIII)
A seleção brasileira en-
cerra seus preparativos
em canchas -locais —
No dia 30 de março de
1938, o "Arlanza" cpn-
dúzia a representação
da CBD à França —
Escalas em Salvador e

Recife

(de Eduardo Macedo Galdo)
Perácio 2, Niginho e Hércules,
para os "azuis" e Tim 3 e Lul-
zinho, para os "brancos".

Quadros: Anil — Batatais (Ta-
deu); Domingos e Juvenal; Bri-
to, Martim e Afonslnho; Álvaro
(Roberto), Romeu, Niginho
(Carvalho Leite),. Perácio e
Hércules — Branco — juran-
dir; Carnéra e Junqueira: Zézé
Procópio, Brarjdfio e Argemlro;
Lopes, Lulzlnho, Leònidas, Tim
e Patesko.

Destacaram-se no coletivo:
Tadeu, Junqueira, Domingos.
Lopw, Leònidas e Tim. O za-
gueiro Junqueira foi chamado
à última hora para suprir uma
lacuna.

DIA 23 — Foram confirmados
os nomes dos seguintes jogado-
res, para integrar a delegação
do Brasil a m Campeonato do
Mundo:

Batatais, Tadeu, Nariz, Jaú,
Domingos, Zézé Procópíb, Bri-
to, Martim, Brandfto, Afonso,
Argemlro, Lulzlnho, Romeu,
Leònidas, Tim, Perácio, Patcs-
ko e Hércules.

Faltam 4 Jogadores para com-
pletar a lista.

DIA Vi — O matutino "O Es-
tado de Sfto Paulo", tecendo
consid,erações sôbre o treino da
véspera, realizado.no campo do
Palestra Itália, após frisar a
deficiência das duas retaguar-
das, o que está espelhado pelo
placarde de 4 a 4. destaca a
atuaçfto dos avantes Leònidas,
Luizinho, Tiín, Niginho, Perácio
e Hércules.

DIA 24 — A CBD reserva pas-sagens no "Arlanza" 
para a de-

lcgaçfto brasileira. As despesas

de ida e voltam somam 150 mil
cruzeiros. ."*•/*!

DIA 26—0 que sucederia
em 54 — ignorância da en,tidade
máxima do esporte brasileiro
sôbrc regulamentos da FIFa!
sucedera em 38. Falava-se em
23 ou 24 elementos, como o li-
mite máximo de inscrições. Veio
a confirmaefio: símiente 32 ele-
mentos de cada concorrente.

«•*?-'

DIA 28 — ultimo treino dos
nossos "scratchmen" 

em can-
chás nacionais, antes do em-
barque para a França. Eis os
detalhes: \

Locai: Estádio de São Ja-
nuário — Contagem final*:
Azul 9 x Branco 2 — Quadros:
Branco — Tadeu; Jaú e Nariz;
Zézé; Brandfto e Algemlro; Al-
varo, Luizinho, Leònidas, Tim
e Patesko. — Aaul — Batatais;
Domingos e Juvenal; Brito,
Martim e Afonslnho; Lopes,
Romeu, Niginho, Perácio e
Hércules. Os melhores — Lcô-
nidaj e Domingos, ambos, eom
grande atuação.

DIA 30 — Com destino à
França, embarca a delegação
brasileira ao próximo Campeo-
nato Mundial de Futebol, O na-
vio "Arlanza" íará escalas em
Salvador e Recife, sendo que os
Jogadores se exiblrfto nas duas
capitais.

A representação está assim
constituída: .

Chefe — J. M. Castello
Branco; Superintendente —
Irineu Chaves; Secretário e de-
letrado ao congresso da FIFA:
Dr. Célio de Barros. Técnico —
Adhemar Pimenta; Cronistas
— Afrânio Vieira e Oagliano
Netto; Jogadores: Batatais e
Walter (goleiros): Domingos,
Machado, Jaú e Nariz (zaguel-
ros); Zézé Procópio, Martim
Silveira, Afonslnho, Brito,

; Brandão e Argemlro (médios);
Roberto, Lopes, Romeu, Luizl-
nho, Leònidas, Niginho, Perá-
cio,. Tim, Hércules e Patesko
(dianteiros).

Se-ruiram ainda: Everaldo
Lopes (secretário do "Jornal
dos Sports"). Este Jornalista,além do jornal onde trabalha
representará o vespertino "O
Globo". Afránio Vieira, urr
dos cronistas oficiais, enviari'•reportagens 

para "A Noite"
onde é militante e ainda par;
o "Jornal dos Sports".

CONCÍIETIZA.SE HOJE..
(Continuação da 1.* página)

os passes do atacante Jalr e do goleiro Laércio, podendo a transarser avaliada em 2 milhões de cruzeiros. Está assim de parabénsPalmeiras, pela aquisição que vai concretizar amanhã pois Form!
e um dos mais completos jogadores de defesa do futebol brasileiro
deverá éle completar um setor de há muito falho no quadro pt
quito desde a saída do argentino Luis Villa.

SOMENTE AMANHA CONCRETIZAR-SE-A A TRANSFERÊNCIA
O epflogo do caso, começou na noite de ontem, com a autori: '

ção dada pelo Conselho Deliberativo do Santos ao seu presidente pa
que negociasse o passe do jogador, mediante as cifras já citadas,
esta manhã, num encontro havido entre os presidentes Athié Jorr
Couri e Mario Benni, que contou também com a presença do sr. Ar
tur Capodaglio, diretor de futebol do Palmeiras, o clube esmeraldino
apresentou oficialmente sua proposta, recebendo do Santos o pedi-
do dc què a mesma só fôsse dada amanhã, pois o presidente santista
desejava apresentá-la uma vez mais aos seus companheiros de direto-
ria. Fiéou então decidido que amanhã pela manhã a resposta final
será dada, podendo-se desde já adiantar que a mesma será afir-
inativa.

"A PROPOSTA NAO V BOA. E' ÓTIMA"
Tivemos ocasião de palestrar com os dirigentes presentes ao en*

contro, deles recolhendo a impressão de que são as melhores possi-
veis as relações existentes entre Palmeiras c Santos. Tivemos tam-
bém ocasião de ouvhr do presidente santista a seguinte frase, que
parece terminar com qualquer dúvida existente sôbrc a transferência
de Formiga para o Palmeiras:

— "A 
proposta que «cabo de receber do Palmeiras náo é boa. «

ótima e amanhã espero.que o .asstEto já esteja definitivamente r*>
solvido. S. P.


