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FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DA AMÉRICA LATINA

Unem-se os Estados Inidos aos países latino-
americanos declarando a necessidade de
prosseguir nos estudes - Possível criação
de um fundo ou banco interamericano - Co-
mentário do "New Ycrk Times" sobre a Con-

ferencia Econômica de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 28 — Os Estados, de perito? reunidos em Santiago, ba-1 to econômico" dos paises de aua rC'

Unidos se uniram, hoje, à América scado numa resolução da Confcrên-j gião. Recomenda ainda que o Conse
Latina declarando a necessidade dc cia de Quitandinha, para a criação lho Interamericano Econômico faça
prosseguir no3 estudos encaminhados de um Banco Interamericano dc De-! um estudo, e embora não fixe prazo
para se encontrar fórmulas políticas senvolvimento Econômico, para que chegue a conclusões, assi
que permitam ampllur o financie- O documento destaca a recomenda.'nala que deve scr realizado com "ur
mento do desenvolvimento econômi-jção dos Estados Unidos pedindo que|gência". -»
co da América Latina e aceitou, ao|sc dediquem todos os esforços pos- Os técnicos devera oter em mente,
mesmo tempo, considerar a possível, sivels para a utilização dos atuais: também, a opinião dos Estados Uni-
criação de um fundo ou banco dcs-1 organismos de créditos, cm lugar dcjdos, particularmente, a respeito do
tinado âs regiões menos desenvolvi-: criar outros. j sexto ponto das resoluções em que
das do continente. Ao mesmo tempo, contudo, assina- se recomenda que "os governos mem-

Uma subcomissão da Conferência, la o ponto dc vista dos lajino-ame-
Econômica aprovou o projeto de re-jricanos que "estimam que um orga-
solução que alguns paises tatino-ame-j nismo financeiro internacional que
ricanos .lisseram que representava! opere cm harmonia com os organis-
"uma grande demonstração dc coope-|mos Internacionais dc financiamento
ração da parte dos Estados Unidos", existentes poderia contribuir, subs-
O projeto passará, agora, à comissão. lancialmcntc, para o desenvolvlmen-
de desenvolvimento econômico c, pos-j
tcrlormenlc, será apreciado pelo plc-<
nário da conferência.

O representante dos Estado; Uni-;
dos declarou: "Pode ser que não re-:
presente, totalmente, o que todos nós
desejamos, mas, sem dúvida c o de-:
nominador comum mais elevado quci
tc pode conseguir".

VITORIA
DOS DEMOCRATAS
NO WISCONSIN
MILWAUKEE. Wisconsln. 28 — 0

bros adotem medidas conduzentes i
dar maior estimulo possivel ao flu
xo de capitais privados e de técnica
para a América Latina". U.P.

COMISSÃO PERMANENTE
DA O.E.A.

BUENOS AIRES, 28 — Por propôs-

I Concurso Internacional
de Piano
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Proclamado vencedor o jovem
pianista austríaco Alexandre

Jenner
Após longa e ansiosa expec-

tativa do grande público que
ontem à noite superlotou o Tea-
tro Municipal, ouvindo e aplau-
dindo o último grupo de can-
dldatos que, nas proVas finais,
tocou com orquestra, velo, afi-
nal. a decisão do júri: venceu o

I Concurso Internacional de
Piano o jovem pianista austria-
co Alexandre Jenner. que apa-
rece na gravura. Hoje à noite,
Alexandre Jenner sc apresenta
no Municipal e, segunda-feira
i noite, realiza recital, no "Gol-
den Room" do Copacabana.

NAUFRAGOU NO RIO DA PRATA
O "CIUDAD DE BUENOS AIRES"
Suicidou-se o comandante — Chocou-se com o navio
americano "Mormarc Sur " — Salvos quase Iodos os

passageiros è tripulantes
BUENOS AIRES, 28 — Naufragou

no rio da Prata o navio argentino
"Ciudad de Buenos Aires", com 230
pessoas a bordo, sendo 141 passagei-
ros e 89 membros da cquipagem.

O acidente sc deu perto dc meia-
noite, devido a um choque com o
navio americano "Mormarc Sur", por
causa da neblina.

O "Ciudad dc' Buenos Aires" dei
xará o porto dc=ta Capital às 17 ho
ras para o, põrlo uruguaio dc Con
cepción.

Numerosos passageiros c tripulan

barcações, inclusive lanchas equipa- cuja sorte sc ignora totalmente. O
das com médicos, enfermeiros e me-fato doi náufragos terem tido espa-
dicamentos. ! lhados por diversos botes de salva-

O "Mormarc Sur" sofreu apenas| mento, que os conduziram a portot
avarias ligeiras. argentinos e uruguaios, impede, na'

Segundo as informações fornecidas' momento, saber-se exatnmente «e a
pelos residentes na área em que se] catástrofe prpvocou outras vitima»,
deu o naufrágio, a zona de profun-

i didade da água em que o nu-amo se
deu é escassa e alguns passageiros
conseguiram 'chegar à costa a nado,
enquanto os restantes eram recolhi

além dos dois menores e do lamen»
tável suicídio do comandante Brl»
zucla.

A bordo dc um avião militar che»
garam onze feridos, inclusive uni

Os demais colocados foram: 2.° (empatados) — Sergci
Dorenski (russo) e Giuseppe Pòstiglione (italiano); 3.° —
Michail Voscressenski (russo); 4.° — Claude Albert Cop-
pens (belga); 5.° — Támaz Vazáry (húngaro); 6.° —
Edwin Kowalik (polonês); 7.° — Agustin Avievas (ameri-
cano); 8.° — Fernando Lopes (brasileiro); 9.° — Nelson

ta d"as"deTeEa"çõcs"'dõ"Chiierp^raguai Ffcirc (brasileiro); 10.° — Arthur Moreira Lima Júnior
e Peru, o grupo de trabalho da Co-| (brasileiro) c 11.° colocado — Martha Pariente (argentina).

0 1.° colocado c também vencedor da melhor execução
dc música brasileira. A melhor mazurka de Chopin, dispu-
tada entue brasileiros, coube a Fernando Lopes.

dos pelos botes do próprio "Ciudad, 1uatl'° em «tado grave.
de Buenos Aires" e do "MormarcI Segundo uma jovem professora, 0a
Sur". Inome Nelly Maria. Cortl, passageira

— O "Ciudad de Buenos Aires" tem!"10 navio naufragado, éste recebeu
3.754 toneladas, 105 metros dc com-í violento esbarro justamente às 22 ho»

tes do navio argentino foram salvos,' prlmento por 13 de largura e 4 me-!ras e mela- A Professora, que esta»
tros de pontal. Fora construído cm" "a 3lla "bine, com sua mSc, da
1914 nos estaleiros Birkcnhcad, dajidade dc 57 anos. declarou: "Vimog

Mor- j
7.88G toneladas, 144 metros de com-
primento e 20,7 metros de largura,
tendo sido construído cm 1944 cm
Mississípj, nos Estados Unidos.

O local exato em que se deu o
Oitenta pessoas foram transportadas! acidcnte é a 123 quliômetros desta

para a localidade uruguaia de Palmi- capital, paragem conhecida por Gua-
ra, cinqüenta para a ilha de Martim zwlto. F.P.

Garcia a uns 50 quilômetros desta
Capital e outras ficaram a bordo du

recolhidos dos botes de salvamento
do navio naufragado para o
marc Sur",

A Prefeitura Marítima declarou que
houve apenas passageiros e tripulan-
tes com lesõc insignificantes.

SUICIDOU-SE O COMANDANTE

lado direito, c nos pusemos a correr
para o convés, como todos oi outros
passageiros". F.P.

REFUGIADOS
POLONESES
NA DINAMARCA

missão clc Comércio Exterior da Con-
ferencia Econômica Interamerlcana
decidiu a criação de uma Comissão
Permanente da Organização dos Es-
tados Americanos que será encarre-

uma embarcação, devendo ser trans- BUENOS AIRES, 28 - Uma nota ne™Pqu"Aabmfdonar.™ ? ftívilfíS
portadas para Puerto Tigre. altamente dramática do naufrágio do Passageiros "Batory", da Polônia, cm

Eni face das primeiras informações, navio argentino "Ciudad de Buenos'sua PaES»6cm polo porto desta capl»
que falavam cm catástrofe, seguiram! Aires", ocorrido ontem à noite lias ÍS'' pedindo asil° Político à Dlna»

.,, a ,..„ at,, A, marca serão acomodados num catte»ua do rio da Prata: o comandan-1 para o local do desastre diversas em-

O chileno Felix Ruiz observou que democrata Wllliam Proxmire foi es-1 gada de estudar os fatores determi-
colhido pelo Wisconsln ara substi-
tuir o finado senador Joseph MacCar-te, evidentemente, alguns governos

queriam ir mais longe no campo de:,'^; "rcpVibTicalTo,' 
»;,» eleições real.

criar um Banco Interamericano "ou-] zadas ontem, derrotando o ex-go-
tros (obviamente Estados Unidos) fo-
ram mais longe do que pensavam".

A resolução recomenda, especifica-

nantes, nos paises americanos dc pro-j
dução, da tendência dos preços e daj
procura dqs produtos básicos. Essa] pcionado

vernador Walter Kohler, um republi- i decisão está contida num projeto dei
cano "Elscnhowcrista", ..-ela esmaga-] resolução que será estudada pela Co-!
dora contagem de 116.000 votos. ] mj«fio do comércio Exterior.Proxmire, clc 41 anos de idade, pe-i .

mente, que o Conselho Econômico e div ao governo dos Estados Unidos I A delegação dos Estados Unidos,
Sodial convoque uma comissão espe- a Imediata eliminação da burocra- contrariamente à opijilão dos outros
ciallzada.de representantes .governa- ci,a a, íil". dc qu? éle Possa se .dlri- ' 

patscs opôs-sc. entretanto, à inclu-ciauzacid up icpieaciuaniLs i,o\Linj ir jmediatamente a Wash ngton e . . .„ ,
mentais a fim de que realize os estu- F.fpmVr posse cio cargo. sao "° Pr°Jeto de um Parágrafo cn-
cios necessários no empenho dc bus-] O Wisconsln elege um senador de- carando: l.«) a conclusão de acordos
car fórmulas e polítl.-as que pcimi- mqerátà pela primeira vez, desde sóbre produtos de base. especialmcn-
tam ampliar o financiamento do dc- »'jjfctZ}ó£*/,Kl?í,rna,í 'ol £!& tt *ôbl'e «* "lvei? dos W™'- 2°> '•
.«envolvimento econômico lalino-amc-!St'So portentoso'5. '""possibilidade de ser estabelecido um|
ricano. j Proxmirfc teve 435.4B7 votos contra j sistema de créditos para os casos que

A resolução acolhe as recomenda-; 318.894 de KphlfT; .faltando apurar os preços dos produtos relativos ai
ções da reunião de representantes i ap£nas, 2 ""las

Eisenhower decq
com o ataque da Rússia

O presidente americano declarou que os ocidentais
apresentarão» em Londres uma proposta que cons-

titui uma primeira etapa do desarmamento
WASHINGTON, 28 — "Ê uma pro- que hoje dc manhã entregou à im-

Os candidatos independentes,

DECLARAÇÕES DE STASSEN

] ésses acordos caiam abaixo desses ni-;fundT*dccèpçãô" p"a"ra todos"" os 
'que 

Iprensa, 
"na 

Casa Branca. LONDRES, 28 — Harold Stassen,
JunJveis. 3.0) criação de um sistema dí! desejam verdadeiramente a paz ver | O presidente . dos Estados Umdcs, [cheíe da delegação americana

governamentais a íim de que realize toí FftS^ tivÈraS Í5.00Ò Votos;""' "" 
í vc,5; ;>•"'. L"a<-«° ue um s„«jna "*;""^'" 

Sacarem'termos tão" des"-]quê aludia, assim, ao discurso pro
o* estudos necessários em que se te-| Proxmire disse hoje que "estou an- amortização para o caso dos preços, giSgSJJ as propostas apresentadas Inundado ontem cm Londres por Va-
nha presente as-^propostas da Vener;cIoso para Iniciar minha tarefa no; desses produtos, passarem o nivel IJ subcomissão de Desarmamento das.lerian Zorin, acrescentou que se^ de-
ruela e Cuba para a criação de um
furído de desenvolvimento econômico,
assim como o projeto de, um grupo

Senado"
Os democratas tém agora 50 sena-

dores contra 46 dos republicanos. —
U.P.

passarem o
normal. A delegação dos Estados Uni-

(Continua na 4.a página)

TERIA SGLICITADe-tíGENGA
O PRESIDENTE DA SÍRIA

Estaria a Síria passando armas deZ contrabando a
elementos subversivos da Jordânia e Líbano —¦

Henderson em Beirute
CAIRO, 28

que se realizará em fins de.se
tembro em Washington, pelo se
cretário de Estado Westrick. Nos
círculos da futura delegação ale-

;mã informa-se que todas as_ es-
O jornal "Ai Ahram"i Presidência do Conselho para confe- As autoridades ieniénitas fofam in-J peculações em torno de possíveis

Nações Unidas, em Londres, p»lo Ca-
nada, França, Grã-Bretanha e Esta-
dos -Unidos", afirmou o presidente
Eisenhower na- declaração escrita

disse hoje que o presidente Kualll, renciar com
da Síria,» solicitou ao seu gabinete
três meses dc licença, a fim de fa-
zer uma operação da vesicufa na Sui-
ça. Despachos de Damasco dizem que

Sami Solm. F.P.

DECLARAÇÃO BRITÂNICA

LONDRES,

via observar que o ataque do dele-
gado russo contra as propostas oci-
dentais "coincide cpm à declaração
na qual a Rússia se vanglpria de
ter realizado progressos no desen-
volvimento de armas capazes de pro-
vocar destruições maciças em qual-
quer parte do mundo."

I O chefe da Casa Branca acrescen-
itou que as potências . ocidentais cs-
itâo terminando cm Londres a apre-
«entâção de uma proposta que cons-

! titui üma primeira etapa do desar-
'mamènto e que conteria, êíiíre ou-
itrps. as cinco medidas seguintes:

l.o) Cir uma certa medida de pro-
teção contra um ataque de surpresas

deral Àlémã será representada na 2°i suspender durante'dois anos
Conferência Mundial de Moedas, a experiência dê armas nucleares;

3.°) velar para que o íspaço aéreo
não seja utilizado à grande altura
senão para fins pacíficos e n3o mi-
Mar*s; . , , .

4.°) fixar um período durante o
qual não será produzida nenhuma
matéria fissivel para fins militares

REPRESENTAÇÃO
ALEMÃ
NÀ CONFERÊNCIA
MUNDIAL
DE MOEDAS
BONN, 28 - A Repúblic? Fe-i^TTniaísa;

sembléia geral do Fundo Mun
dial

Depois dêsse período os estoques
existentes dè armas nucleares come-
çarão a diminuir sob o efeito de sua
adaptação para fins pacíficos;

5.°) iniciar a redução dos efetivos
militares e dos armamentos.

Em sua declaração, o presidente
dos Estados Unidos salienta que se-
ria "trágico" que as propostas im-
portanlcs do Ocidente, em Londres,
"fossem rejeitadas, pela Rússia .entes

Conferência do Desarmamento, de-
clarou que tem ainda esperança dc
que as negociações das potências oci-
dentais com a Rússia poderá ser
salva apesar de Moscou ter repelido
as propostas do oeste para o desar-
mamento.

Nos círculos bem Informados de
Londres se informou que o dele-
gado americano tentará conseguir a
aceitação russa à sua 'proposta mi-
nima de "céus abertos", que trata
da inspeção aérea da zona do Ar-
tico.

A tentativa será feita por Stas-
sen na reunião de hoje. U.P.

te, quando o navio afundava, sitiei-
dou-se, na sua cabine. F.P.

AS PRIMEIRAS VITIMAS

BUENOS AIRES, 28 — Os círculos
bem informados confirmam que o co-
mandante do "Ciudad de Buenos Al-
res", capitão Silvério Brlzucla, sui-
cidou-se pouco depois da colisão de
scu navio com o americano "Mormac
Sur",

Segundo as mesmas fontes, duas
crianças desapareceram no sinistro:
um bebê de 18 meses, que caiu na
água desprendendo-se dos braços de
seus pais, e um menino dc 7 anos,

lo, segundo se informou hoje.
A policia recebeu a oferta da sra,

Dagny Plum. proprietária do Castelo
de Smidstrup, que foi residência do
príncipe George da Grécia.

A sra. Plum declarou r.uc colocart
os refugiados nos 50 aposentos do
castelo. U.P.

VISITARÁ
OS ESTADOS
UNIDOS
O REI DE
MARROCOS

CONTINUA GRIPADO
O MINISTRO
ALKMIM

BUENOS AIRES, 28—0 Ministro
da Fazenda do Brasil, José Maria
Alkmlm, continua hoje convalescendo
da gripe de que *ol atacado e espe»
rando que os médicos lhe dêem alta
para regressar ao Rio de Janeiro.

Anteontem à noite o Ministro vol»
tou a ter febre, porém ontem passou
o dia melhor. •

.Sua esposa continua também com
gripe e de cama.

Alkmlm disse que, tão logo receba
alta dos médicos, regressará ao Rto
de Janeiro "no primeiro avifio".

Também estão atacados de gripa
o dr. Edmundo Barbosa da Silva,
chefe do Departamento Econômico

RABAT, —Marrocos, 11 — O rei
Mohammed V partirá no dia 16 de
novembro próximo para os Estados! dos Miaistério das Relações Exterio*
Unidos, numa visita oficial de duas rei do Brasil, e o embaixador João
semanas, segundo se anunciou hoje Carlos Muniz, porém ambos já ca*
cm fontes autorizadas. U.P. |tS,o se refazendo. U.P.

REORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS
PERONISTAS NUM PARTIDO

formadas oralmente, quer cm Lon-;mudanças de relações entre moe'
dres, quer em Talz, a respeito das]das são injustificadas. Opina-se
intenções das autoridades britânicas; nesta capital que não de tarefa do
de prosseguir as .pcações até quelFundo Mundial a estabilização

28 — Indica o Forcign as tropas iemenltas dc.xassem o ler-|das moedas. Isso, antes de tudo,
Kuatli apresentou seu pedido duran- Office que a Grã Bretanha informou ritório do prot«torado. 3) Não foi .diz respeito aos países que tar
te uma reunião do gabinete a que, o lêmen que a aviação britânica! realizado ataque algum contra o ter-l |em 

Uma política ímiacionista.
esteve presente o novo Chefe do Es.- continuaria a bombardcr.r as posições;ritório iemenita. As bombas utiliza-! Alem disso, a Contei-encia nao
tado-Malor, o Major'«onerai Afif! ocupadas pelas tropas- icmenitas nojdas não poderiam provocar os efei- r<'l>res£nt;i mais <u> Jjue uma. a.,-

cl Bizri. Acrescenta a informação queprotetorado de Aden até a retirada tos de que fala o comunicado da le-
o presidente comunicoi< ao gabinc-!dessas tropas. Referindo-se a um co-!gação dò lêmen. 4) São inteiramen-
te que os exames médicos realiza-,municado publicado hoje dc manhãjte inventadas", consequentemente, as
dos cm Alexandria indicaram que nesta Capital pela legação do lêmen,¦ acusações contidas nesse comunica-
éle precisa realizar uma operação.declarou o porta voz .lo Forcign do.
para extrair cálculos iiillárcs, e de'Office: 1) As posições ocupadas pe-l Esclarccái o porta voz, por outro n'0v'a~ nesse campo, principalmén-ípãzdomundo."
um periodo de convalescença dc três ias l.opas icmenitas e que foram lado, que não era empregada qual-|{e na Europa, compete a OEEC uma eventual rejeição dessas mo-
meses. Os médicos, segundo Kuatli, atacadas pela aviação Itánica en-! quer tropa terrestre britânica contrae a União Européia de Pagamen- postas pela Rússia, acrescenton. "con- ronistas.
recomendaram a Suiça como local contram-se no maciço Djebcl Ba- as forças icmenitas. F. P. to. I. F. |denaria a 1\umani.d_a^.e_J.?,.,ul1l„{!ll,"''° O Par
para a operação e o repouso. j hat-Shuquair. no Interior das fron

teiras do protetorado dc Adcn. 2

Editorial do semanário neo-peronisla "Palabra
sugere também o rompimento com

os antigos líderes
Argentina

e do 
"seu 

Banco e nao terá m^m° de terem sido sèriamenlc cs-
"Jrevê __ ,

trocará
ã^da de trabalho. Preve:se a?f|^«^^ ^ ^2^°
em círculos restritos se trocara|~'|ísenhcwer qualificou, por outro
pontos de vista sobre as relaçõesjíad., as propostas ocidentais t,e "par-
entre as moedas. Uma orientação.ticuiarmente significativas para

BUENOS AIRES. 28 — 0 semana-
rio neo-peronista "Palabra Argenti-
na" propõe hoje, mini editorial dc
primeira página, a reorganização das
forças peronistas num partido com
novo nome, a fim de tomar parte
nas eleições gerais de 23 de setem-
bro próximo. Ao mesmo tempo, su-
F,eve também a publlcaçáo o rom-
pimento com os antigos lideres pe-

tido Peronista foi posto

constituintes de 28 de Julho o o
próximo pleito geral."Palabra Argentina", contudo, diz
que o total de mais dc dois milhões
dn votos em branco depositados nas
urnas a 28 de Julho só preoisa -ser
organizado para devolver à Casa Ro-
sada um governo neo-peronista. Diz
o editorial: "Náo basta que o povo
permaneça unido em torno de suas
bandeiras e seus homens; é mister que

ARMAS CONTRABANDE\DAS
SIRIA A JORDÂNIA

DA

Negadas /ISTAMBUL, 28 — Um informante
ocidental autorizado revelou hoje que
a Siria está passando armas dc con-
trabando aos elementos subversivos
da Jordânia e Líbano.

'Temos provas defintlvas disto",
disse o Informante em Istambul.

A declaração foi feita em momen-' «j ,
tos em que o subsecretário dc Esta- '><?»' transportes aCMOS
do americano, Loy Henderson, se pre- „(,,/f dcOrdÒg militares

as acusações
do Paquistão

KRUCHEV PREPARA A
destruição de Malenkov

O desterro do ex-primeiro-ministro na Sibérja não .
sufocou os temores do secretário do Partido

comunista

os | rios provinciais,
os tes da CGT, íoram privados dc seus comissões provinciais e clc

para as eleições'e que os "fóruns" patrocinados por
bairros.

do exército da Jordânia

HENDERSON NO LÍBANO

BEIRUTE, 28 — Loy

LONDRES, 28. O chefe do Partido
Comunista Kruchev, prepara a des-
Iruição total de Georgi Malenkov,

NOVA DELHI — F.m resposta ou sCja, do homem a quem mais te-
àv acusações recentemente feita pc-
lo Ministro das Rc!açõc? Exteriores,

disse que os sírios »a Assembléia Nacional daquele país,
d, que hsvlam aviões soviéticos er. «m. ^'^^^J^Uj^ RUSEAS CONTRA A mi:::Dl

para paia abandonar Ancara com des
Uno a Beirute a fim de conferenciar
com os funcionários libaneses sòbve
a crise siria.

O informante
se concentram na agitwção no seio

me.
Peritos em assuntos russos disse-

sidcrável da população que ainda
apoia o trio expulso, e, .mais que
ninguém, a Malenkov. Por outro
lado. Kruchev depende do apoio dc
marechal Zukov e, portanto, do
exército russo. U.P.

na'adquira uma conformação orgânica
de perigo incomensurável- pnr um u 

~ 
^"^""petõ"gÕvCiiio' Revolucio-lquc lhe permita atuar e manifestai-

período indeterminado »£ e qs an parlamentares, se".
E o presidente concluiu: ministros, governadores e funciona-! - Propõe ainda o mesmo semana-

Um^os,qja^ais0nCabandonarem^adosír;os provinciais, bem como dlriBen-;rlo que a organização abranja as

nossos esforços para procurar
meios de poupar êsse perigo á hu-1 direitos políticos
manidade e estabelecer uma paz jus
ta e duradoura." F.P.

REJEIÇÃO RUSSA
LONDRES. 28 — A Rússia rejeitou

hoje, definitivamente, o . plano oci-
dental para a suspensão das provas
nucleares.

Seu vlce-mlnlstro das Relações Ex-

DOENÇAS POR
"AUTO-AGRESSÃO"

CANCIA — APLICAR-SE.
PENA DE DESTERRO

ACachcmlra c que aparelhos russrs primeiro-nv.
,, . achavam-se transportando material, direção do Partido, em julho passa-o rei Husseln acusou a bina dc mediante acordo secreto firmado en- do a"im como sua designação parafomentar o frustrado complô comu- tre R U.R.S.S. c a República dos Es- 0 jarg0 de administrador dc umanista na. primavera passada. U.P. M^Uggg o primeiro mtaiíjro ccntral clélrica na Sibéria, ll3o su.

no Loksabha (Câmara Baixa) o* se-U°car*m. aparerWmcntc. os temores
guinte; itfo secretário do Partido Comunista

, ,.: ,' 
"Fogem" inteiramente à ve«lade as' kruchev lançou, ontem, um ataque;vagabundagem devida a pobreza e à

,. . QC . • alegaçcScs formuladas pelo Paquistão,; inesperado porem enérgico contra
enviado especial do secretario ameri- Tratam-se de vôos criados, inteira-!.Malenkov, acusando-o de haver sido
cano de Estado, chegou a esta capi-mente pela imaginação dos dirigen-j instrumento de Lavrenti Beria, que
tal tendo sido recebido no ncropor- tes do Paquistão. Não existem ba-ifoi "executor-chefe" de Stalin.
to por Regis Sa Daka. secretário-ses estrangeiras cm Cachcmiia c'j,i-! 0 ataque de Kruchev foi publicado
gerai do Ministério dos Negócios ^{^¦^g^^^g^A "Kommuni.f. órgão do Partido

LONDRES. Um projeto de lei. pu-
bllcado, oficialmente, quarta-feira
última, revela a alta incidência da

(Continua na 4.* página)

terlores. Valerian Zorin, principal de. ;

^tdVesevr^;noCTtb.comJãõ Os trabalho» do Congresso Europeu de Hematologia
de Desarmamento das Nações Uni-1 
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_ 0 sexto Con-.mo ameaça transmitir,

fe^S^fcSaot r .esso Europeu ^ ««natologia dedU; tiver

tretanto. em com=saâoccm=^^ ,, „,,,. ..,.....,

k pessoa que

"Palabra Argentina" podem servir
de veiculo para que, no momento
apropriado, "se decida, flnalmentt,
o processo a seguir nas eleições da
fevereiro",

O editorial repele a violência e a
conspiração como meios dc alcançar
o poder e afirma que, so o Partido
Peronista < Ilegal, "devemos encon»
trar a solução para que êsse mesmo
partido — com o rótulo quo lhe so»
Ja permitido participar nas cleiçõea
— repita o triunfo de 1046, quando
o povo teve do eacolher entre Bra»
den e a Argentina". Sprulllen Bra-
den cra então o embaixador dos Ei-,
tados Unidos na Argentina.

A idéia da conveniência de se or»
ganizar um partido neo-peronista,
no entanto," náo é exclusiva da"Palabra Argentina'". Ricardo Bai»
din, um dos dirigentes do Partido
Radical do Povo, simpatizante do
governo, já sugeriu que se permita
aos peronistas se reorganizarem po»
lltlcarr.tnte.

Os observadores peronistas não
afastam a possibilidade de que ..a
organize um partido neo-peronltta.
Com efeito, acreditam que talvess o
govéino permita essa organização, a
fim dc dividir as fileiras da opoat-

sofrido uma tranfusáo. uma;çáo entre o Patrido Radical Intran»
..doença gravíssima: a repatite deislgente. de Frondizi. que procura

Ainda misteriosas,às sessões da _..
nos até o Ocidente tenha terminado, ".-uto-agress&o

de apresentar seu plano. | porquanto somente foram descober-
Ontem Zorin rejeitou a proposta itas há seis anos, as "auto-agressões

principal do plano para a- Inspeção \ parecem responsáveis por_ grande nu- ^^^-^ 
, .,„. „,,,., „,.,„, ,.,,., : ,,,.,,,.„ ,,

tua[Si j peronistas, e os partidários acérrl»
No campo da leucemia, cujo exa- mo» de Peron, agrupados em scu pró-'

mo aprofundado ainda não foi int-lprlo partido. U. P.
ciado, os especialistas têm sua aten-

"céu aberto", c indicou que faria o j mero de doenças, entre as
mesmo com relação ao último ofere-Idem ser classificados certos reuma
cimento ocidental de suspender porUismos, nefrites e anemias,
dois anos as provas nucleares. U.P.

trangeiros. cia. occêtparído-se o que transportou Comunista. O tom do ataque, segun-
"A minha viagem não se reveste °s lideres soviéticos Km ícv ê Bul- do a opinião <ios peritos, indica que

dc nenhum caráter extraordinário 8nnin quando de sua ida a Srinasar. se está travando uma nova batalha
pois estava marcada há'muito tem»]"^^ J_^j*,8it>'$*!#¦ •» "«.pelo domínio do poder no Kremlin
po", declarou Henderson ao desem- aparelho "Üyushin
bafe**. ; avião soviético aterrou em Leh, poisf

Resenha Internacional

BUENOS AIRE8, 28 — importBntea
temas de caráter econômico serão

dois cientistas franceses de Toulou-
se, drs. Biurmc c Ducos. que dcs-

A origem dc«as auto-agressões re-1 cobriram um remédio contra certas| tratados na reunião que hoje reall»
siüirh na "traição" de -ertos pro-graves hemorragias devidas k leuce-lzará o presidente provisório Aram-
cessos de defesa. Com efeito, esque- mia. Seu método de fabricação de,buru. com os ministros das pastaf
matizando ao extremo, pode-se di- plaama. diferente do praticado em militares e econômicas e os altoi

reage Par'» (centrifugaçáo mais lenta) lhesichefes e oficiais das íôrças armada*
T[.lpermitiu verificar que o plasma, da Argentina.

assim obtido detinha as he-1 Originalmente se havia Informado
BOLÍVIA

Pouco depois,

A Bolívia íníormou que
tratava cie um òs peritos dizem estar convencidos de La Paz e o

nlulm'dc que nem tudo anda às mil mara
. . vilhas na organização comunista

zer que o organismo humano
a qualquer agressão ÍMicróblos, ..-,

. I _ O submarino peruano »lq^

tO¥Érn0lC-:^redn°s PLSS&d&tfS :rrr.regot%ode,acaorntCecertrq«: &U> tretco. ou preparado de outra!da conduta política d

«T.U.TJr.i V*«i» «lhe •*> Q«e " encontrava desde a ,« anticorpos sejam desnaturados, í°™a-
S 

2fa52£2a'%S adam S^iUaSS Ml* P»ssa<u no KÔ,,° *-W,H*»» »*ressor' a tal P°nt° «u« co"-; í!nalmen,e
• 
?nòrnp"™C'";r.rUV^ IS: tribuam para o ataque do organismo ^nHss.mométodo^or^um 

mé-
M miihôrs; d* dâl&res d;i dfvlda co-.  !.,_ _.., .-i dfde onde provieram.

foi revelado vim Inte-

; dico americano de Detroit, o dr. Tur-
n emiacln de TurlFr ní*° existem em Leh bases C gani-| .."~ " i N" ». , 3"í mimoei aa Divina -j„... . an\. .,,hn- -rinn. ameri-

um. r»i,«.|Ma rim 7adRS c'slm "ma Pista de »i«ri««m 1. Kruchev, que expulsou Malenkov, merclal boIlvlína n0J E.4j,d0, Unidos ?ÍÍÍ?0I" '„d1?il,m'fflS*o °Iq5ta«"| 
A hipótese do mecanismo das au

7- ? S ,t entievista 
com improvis;!d:l utllirada apenas por apa-' juntamente com o cx-mlnistro das;e pxisM europeus. c*ao*X* iq">que confirma-:^ de sangue s« tornar impossível

Charles Malik, ministro dos Ncgó- rcmos "Dakotas". Jamais aviões so-:Rdatões Exteriores Molotov. o ex-
cios Estrangeiros, a respeito da qualivléllcos ou outros quaisquer aviões es-i vice-primeiro-ministro Lazar Kagí-j CHILE
nâo quis fazer nenhuma declaração trangeiros transportaram material ou novlch e o ex-ministro das Relações

c- por dois cientistas poloneses. dr5ÍPr,a T,a »e«Ma< ¦ Prá"«a in«"fdo
P. Milogrom e I. Lille Szyskowlcz.; ™» »«ulha »té à ™àiHe do ester-

kcw. o qual, no caso duma transiu-
ornar Impossível
prática inserindo

à imprensa, e em seguida esteve na Provisões para os Estados dc Jammu: Exteriores Dmitri Chepiloy. possuic Cachemira. Da mesma maneira,,,., .„,,„ i „„j.- a, n,-,J-ÍI ií,,,t,,
posso afirmar que não foram firma-j^ojc todo ° podcr da R
dos quaisquer acordos secretos rela-'d

5.500,00
Maquina» de costura Phillips,

de pé, 5 gaveta», para coser e
bordar, 10 anos d* garantia, peíd
preto excepcionai de SiÕO.OÕ a
varejo. Mandamos para qualqujr
parte. Distribuidores no Rio: —
PCUSÊL £ CiA. S.TOA. — Sui
Miguel Couto, 111 — t.° andar.

T109

" Colorado"O cargueiro argentino -v.oiorauu ,i Q ..Times« criticacem 10.0M toneUdas de trigo a bor-: americano, Foster Dulles. pordo. encalhou ontem no Canal de Cha- ¦
despacheis, ce fontes 

'&apfU^\^l^^

GRA-BRETANHA
i do Instituto de Hematologia de Var-jno- Dèsse modo^ ° P,asma P«n«ra|

o secretário de ,óv,3 M ,8 apresentaram os re.|no sangue. ísse método pode preatarj
j importantes serviços nos casos aejçlo »e produziria a renuncia de u»H

vlpório. a 1". dc maio de 1938. quan-
do assumirão o poder as autorida*
des que forem flelta» no pleito pre*
sldenclal de fevereiro, mas nos elr»
culo» autorizados s< indicou que a
tema principal girari em torno da
problemss econômicos t »;ue «e sdo-,
tarão medidas para conter as despe*
«ss do governo.

Em conseqüência da nova orientai
sultados de seus trabalhos. A se'

ésses trabauos quaisquer acorcios secretos raia- ""¦ ^-i---,""* ~- » -*i -:cao. lerruono. ac iwaggaian». i^cau.. nali.... d. ,eu Dajs Que dese! tivos ao estabelecimento de bases!dizem que Kruchev. aparentemente,,sendo descarregadas 1.8C0 ,oncIadas.;!jm "isilar 
a China Comunista. A.~r.aéreas. 'sente a pressão do repto de seuside trigo psra «Hviar o navio e. no ccntou 

"que -n3„ deve scr da compe- mento melhor, t, talvea. a um trata-; ****"•
Anteriormente, fontes oficiais de!adversários, «strndò inquieto ao sa-imrsmo tempo, ee efetuam reparações tfncia do secretário de Estado o pro- mento da auto-aire«*o. Os dois cl-i

Nova Dclhl. informaram ier Inteira-'ber que êstes ainda "oxfctèm". €m scu casco

queimaduras graves, t nos ferlmen- dos ministros que Integram a equHet», crer nos cspcoaiisia."., esses iraoa-,-- ,• -¦¦¦-— —r —,-  . — _. ".. , ,*
re"'-'lito* abrem o caminho com conheci-i »»»• «undo aa velai íicam lnutíli- pe econômica e seria dissolvido

r. P Ccnsslho Sconômíco e Socía!. V. P^

blema de onde vâo ou devem estar íntistas poloneses conseguiram, com
ESTADOS UNIDOS

os correspondentes dos jornais dos t!c]4o #m ^^ ongatBeo dtEstadr- Unidos ummente imaginárias rs declarações for-! Muitas dessas, fontes opinam que
:doUljd.m.uíto «nÍp^,d^HExt"n'í>I seus íortes a,ardM das «^n1» vl"! ~."*r"- ;«'-"' "•"-"»• itlpo particular, que seria suscetível
aviões runo^" tivessem atcrrldò em sítas a P"í3 C Ber",m ***** Io' O Senado aprovou um projeto d* GRÉCIA \** t™ desaparecer essa luta entre
Cachemjra. ;ram aPtnas uma cortina de fumo |r| aumentando em HJ por cento o" ;os meios de defesa tío homem.

' Fon'c^ oficiais t>aaui«tanee.« tem;Para ccultar sua verdadeira preo- ;salário de um milhão t melo de fun- o Conselho da Europa rennlr-se-ã' Paralelamente a ésie vastíssimo
insistido nc<tâs" acsKacóe<; têndn ,o. cupaçâo. clonários públicos. O projeto foi apro- em Pari» no fim de setembro próxl- problema dns auto-agreiíôe». o» con
datía. sido' sempre 

'categoricamente'- DMos cfrcu,°s esclareceram que >aío por B9 rotos contra II. Entre-mo * ouvirá um reUtóri» do chan- ^^1,^ 0UTÍram
.refutadas nela índia. 

* "' ''.até agor, ni0 há «m repto cürc £ tanto «ortrident, Elíenhower tutxia „!-- .-- HseSrtAe. ds irtanda. tA- ^ a ..-„'./í.,m« i ji»^, j. v„r«K.„ r-»_ anunciado com unteerdrneia que trt, bre o probK-m» dr Chipre. O chance- :r ,O mais recente düsmentído fo! o ftíinido 
à direção de Kruchev. Con.,t(1)mária , ilif ,ument0, po? consi. Ur MacBr!de chegou i Atenas para Mm-rison. „ue ,pmenuram ura mé-

apresentado pelo sr. Ministro da De.:tudo. c possível que éste conheça !dírà.te |Bfiat*rio, sendo posuvet que conferenciar com ai autoridades gre-jtodo Q«e permite acurar, no aangse.
m fesa da Índia, Krishna Menon. 1SL 'ben» a existência dt um ifrjjw, con- {«ponha seu veto ao mesmo. gas antesde elaborar seu retatírio. isinala demonstrativo» de que O mes-

uma comunica
iss. dst. H&yí e
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2 —-Jl CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 20 do Afoito <l<- 1057 1.* Caderno -*

ií Imagem dos Estados Unidoso
Foi Marco Polo o primeiro eu-

líopeu a descrever os costumes c
liabitos dos países do Oriente, too

: «.versos dos hAbilos e costumes
•dos poises da Europn. Com o pó-
Il-iplo dns grandes descobertas, .n

literatura européia íol enrique-
Ifcida com a descrição das manei-
•ras de viver dos povos ditos exó-
ilicos. E assim se vulgarizou um
•novo conhecimento, o de que os
: habitantes das diversas regiões
•da terra possuíam, além do cn-
Ijractcrlsticns físicas diferentes,
•padrões de comportamento que
.divergiam dos padrões de compor-'tamento dos povos brancos e ci-
^Vilizados.¦ Êsscs povos n3o brancos c nao'¦ 
Civilizados, conhecidos como bár-

Jbaros e selvagens, não sc vestiam
!.e nem sc adornavam como os eu-
;ropeus. alimentavam-se de ma-"lieíra 

diversa, tinham outras téc-
;nicas pnra cultivar o solo e criar
•os filhos, outros Deuses e outros
^rituais. Falando antropológica-
•mente, esses poves possuíam "p.i-
Idrões dc cultura" diferentes dos'"padrões 

dc cultura" dos habi-
Itantcs da Europa.' Não é raro ver-se viajantes
ispressados ou pessoas mnl infor-
¦tríadas pretenderem definir um
Itoovo ou uma nação por uma só
•característica, que é logo irrcfle-
Itidamente generalizada. Como
•aquele diretor de instrução pú-
Iblica do romance do Eça, ao per-
•feuntar ao Carlos da Maia, quo
Ilresidira algum tempo na Inglater-
•ra, se por lá havia poetas, escri-
;tores de pulso como os dc Portu-
•gal, ou se por lá era tudo car-'vão.

Essa maneira leviana de jul-
."gar países e culturas estranhas
•Inao pertencem apenas aos dire-
.'tores de instrução pública dos

tiortugais 
dêste vasto e disseme-

hante mundo, mas faz parte do
conhecimento de muita gente boa,
ihascida na França ou na Ingla-
lierra, nos Estados Unidos ou no
Canadá. Para os norte-america-
inos, por exemplo, todos os sul-".«imericanos 

são mestiços do tipo
bomumente encontrado no Mexi-'fco, 

usam "sombreros", íalam es-•banhol, vivendo nas "plantações"'bu 
em pequenas aldeias. Quan-

.Ho me encontrava em Baltimore,
Ünde fiz bons e inesquecíveis ami_

Í;os, 
e planejava regressar à pá-

ria bem amada, ninguém ne
aconselhava a trazer um carro de
passeio, mas um "station wagon",
porque o Brasil era o pais das
grandes plantações de café, pois
hão?

Porém dêsse pecado não esca-
bam os nossos patrícios, que tam-
pém possuem falsos conceitos sô-
pre nações e povos estrangeiros.
Entre nós, muita gente, inclusive
[pessoas que sc orgulham dos seus
conhecimentos profissionais, não
çazem uma idéia justa dos,Esta-
[los Unidos, recorrendo a genera-
lizações nem sempre verdadeiras,
tulpa de sua ignorância, mas cul-
ba também do cinema americano,
fabricado ao gosto de Hollywood,
» de certa imprensa amarela, que
nem sempre divulgam os aspectos
teais da vida americana. Ou mos-
tram apenas o seu lado fútil, sem
he preocupar com as coisas sé-
Irias que por lá se fazem. Ou sô-
mente exibe a grandeza material,
litravés da visão dos arranha-
)|éus de Manhattan e dos automó-
freis que inundam as inigualáveis
listradas americanas.

Entre nós, pouca gente sabe do
iue se faz, nos Estados Unidos,
no campo da educação, da assis-
fencia social ou da pesquisa ci-
Irntifica. Porém quase todos co-
nhecem o último ''hit" da Broad-
tvay, a nova' histeria dos salões,
fl último escândalo do Reho, a
íidade do divórcio. Para muitos
brasileiros, ser americano, ou
kmericanizar-se, é vestir calças
fblue-jeans", beber coca-cola na
pôca da garrafa, dançar o "rock'
b' roll". Outros pensam que tô-
ias as mulheres americanas sâo
oelas como as estrelas do cinema,
i que todos os homens são milio-
bários. Recentemente, um brasi-
feiro, homem de negócios, vindo
3os Estados Unidos; afirmou pela
televisão que por lá não há pes-
loas pobres. Nada tenho a ver
íjom isso, mas gostaria do saber
tomo se sentiriam os executores
lio "Social Security Act", se ti-
Cessem conhecimento dessa afir-
inativa.

Em sã consciência, ninguém po.

dé julgar um pais po
do

or lho ter co-
nhccldõ uma cidade ou uma rc-
gião npena.s. Ninguém está apto
n definir um povo por um só tra
ço da sua cultura. Especialmcn
to se o pais so chama Estados
Unidos e a cultura é a america
na, resultado da Imigração e"aculturação" dc muitos povos.

Cometeria erro quem dissesse
que todos os Estados da união
americana são altamente Indus-
trializados, depois de ter percor
rido n secçao Este do pais. Ou
quo são um vasto campo de trl
go, depois de ter visto as planl-
cies do Kansas. Ou imenso poçode petróleo, depois de ter viaja
do pelo Texas ou Oklahoma. Ou
vasto deserto, depois de ter co-
nhecido os terrenos áridos dos Es,
tados do Sudoeste.

Muitos americanos vivem à
margem do Atlântico ou do Pa
dlico, e dependem do mar. Ou
tros vivem no centro, e depen-
dom das lavouras e dos rebanhos.
Outros vivem nas montanhas ou
nas planícies, c dependem do sub
solo.

Muitos americanos descendem
de anglo-saxõcs, e são orgulho-
sos disso. Porém outros são des
cendentes de franceses, italianos,
espanhóis, portugueses, alemães,
russos, irlandeses, japoneses, in
dios, negros, etc.

Muitos praticam o protestan-
tismo, mas outros são católicos,
ou pertencem à lei de Moisés.

Muitos americanos moram em
modernos apartamentoss finamen
te mobilados, alguns vivem nas
aristocráticas mansões de Hyde
Park, no Illinois, porém outros
residem em cabanas ao pé das
montanhas ou rios "slums" das
grandes cidades, razoáveis tradu
ções das nossas "cabeças de por-
co".

Nem todos os americanos pos-
suem o mesmo tipo de comporta
mento, variando êste de acordo
com a descendência da família, o
nível sócio-econômico, crenças re
ligiosas, grau de educação, pre-conceitos, tipo de habitação, vi-
ztnhança, etc. A família Mande-
sa, residente nos Estados Unidos,
continua a exibir os mesmos ri-
gidos padrões de comportamento
do país de origem, sem adotar os
hábitos de vida da populaçãoamericana de ascendência anglo
saxônica. Em menor escala, o
mesmo acontece ' com a família
hispano-americana, que vive nos
Estados do Sudoeste.

E dentro de uma mesma cida-
de, o comportamento não é uni-
forme. Os habitantes de Nova
York, por exemplo, não possuemos mesmos hábitos de vida. Os
moradores de Brooklin, operários
e caixeiros na sua maioria, têm
idéias, costumes, maneiras de ves-
tir, horários de trabalho, que não
são compartilhados pelos que vi-
vem em Greenwich Village, o
bairro boêmio dos artistas.

A sociedade americana é uma
sociedade em transição dentro de
um mundo em transição. Lá se
desenvolve o maior "meltingpot"
que já houve no mundo. E não
se pode pensar em uniformidade
por enquanto, se bem que todos
os americanos sonhem com lindas
casas, automóveis de luxo, edu-
cação universitária para os íi-
lhos, um nivel de vida desfru-
tado pela mais alta classe média
do país. Somente os ideais são
uniformes nos Estados Unldos —
anseios de vida mais feliz, dentro
de um clima de segurança e li-
berdade.

José S. Rocha Filho

UM INQUÉRITO

O carioca conhece tanto o inglês
(um pouco mais) quanto o francês

32,1 % (inglês) e 28,0% (francês) da população do Ri0 falam, lêem
ou traduzem os dois idiomas — Mercado de trabalho, razão da pre-
ferência — O carioca garante conhecer... o português — Pela ordem:
espanhol, italiano, alemão, árabe, latim, grego, hebraico, polonês e

chinês — Os jovens são os poliglotas
Citando o Correio da Manhl, que

abordou o problema da opção pelo
Inglês ou pelo francês nos cursos gl-
naslais, o IBOPE (Instituto Brasllel-
ro dc Oplnlfio Pública e Estatística)
divulga os resultados do inquérito a
que procedeu sabre o nssunto, con
clulndo: "No panorama atual — pela
declaração do carioca — Infles c
Francês (segundo oa idiomas que dis
se conhecer) correm mais ou menos
equilibrados, seguidos de perto pelo
espanhol, entendendo*se esse "conhe.
cimento" como capacidade de con
versaçío, de tradução ou de leitura".

RAZOES DA PREFERÊNCIA

Revela ainda o Inquérito: "A língua
Inglesa vem em primeiro plano
(32,1%), com pequena diferença do
francês (28,0%). SSo resultados fá.
cels de interpretar, se nos detivermos
numa análise do mercado de trabalho
da capital do pais. Se atentarmos
para as Inúmeras solicitações diárias
de colaboradores que conheçam o
Idioma inglês, correspondendo geral-
mente a poslçSes de boa remunera
çSo salarial, paralelamente, a oportu-
nidade do estágio no Exterior para
as atividades técnicas; as viagens de
instrução especializada; a Imperiosa
necessidade de, pelo menos, ler o
inglês ou o francês, para o contato
com o livro superior".

OS OUTROS

Os outros Índices de conhecimento
de línguas revelado pelo carioca: es-
panhol, 21,8; Italiano, 8,0; alemão, 5,5;
árabe, 1,5: latim, 1,3; grego, 0,5; he-
braico, 0,5; polonês, 0,5; e chinês,
0,3%.

Nota: o carioca disse conhecer Iam-
bém.;. o'português.

JOVENS SABEM MAIS

31,3% dos que foram ouvidos dis-
seram conhecer outra língua além da
nossa aqui no Rio. Os homens — re-
vela ainda o IBOPE, revelaram ligei-
ra vantagem quanto ao conhecimento
de Idiomas. Em relação às mulheres,
ficaram com vantagem de uns 7%.
Importante: 6 no grupo mais jovem
(18 a 24 anos) que está o mais forte

0 IAPC E AS PIONEIRAS
SOCIAIS

No palácio das Laranjeiras íoi
assinado, ontem convênio entre
as Pioneiras Sociais e o IAPC,
pelo qual, em três grandes nú-
cleos residenciais serão imediata-
mente instaladas escolas prima-rias pára as populações infantis.

O convênio íoi assinado pelasra. Sara Lemos Kubitschek e
o sr, Agenor Pedreira, presiden-te do IAPC, que se fazia acompa-
nhar do dr. Aben Athar Netto,
procurador-geral da autarquia.

Segundas vias de certificados
fornecidas no mesmo dia aos reservistas

do Exército
cel. chefe da l.a CR, solicita

a publicação do seguinte:
— A l.a Circunscrição de Re-

crutamento, avisa, ao público que
a 2,a Secçao está em condições de
fornecer, no mesmo dia em que
o cidadão requerer, 2as. vias de
Certificado de l.a, 2.a, 3.», Cate-
gorias e Isenção do Serviço Mili-
tar, desde que as fichas documen-
tárias estejam na CR.

II — O cidadão que tiver per-
dido ó seu Certificado deve com-
parecer a l.a Circunscrição de

DOENÇAS DO CORAÇÃO
PREVENÇÃO — DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO
Eletrocardlograma — Ralos X — Ausculta eletrônica — Oxtgenloterapla

DR. EUGÊNIO DÂ SILVA CARMO
Prática nos hospitais dc Nova York, Chicago, Ann Arbor, e Boston

Féllow do "American Coílcgc of Cardlology"
Membro da "American Hcart Assoclatlon"

Consultório: Rua México, 41 - s/1.201 — Fones: 32-6225 e 57-4488

Doenças cia Pele e Cabelo
tratamento dos cravos, espinhas, cc/.cmas. F.xtraçfio definitiva e sem cl-
eatrlz dot pêlos do rosto, sinais c verrugas — Pelada — Queda do cabelo.
DD D I D E C Prat Hosp. Berlim, Paris, Viena, Nova York.

I\. I I l\ L J Rua México, 31, 15,". Tcl. 22-0425. Das 3 às S.
11403

O mais variado
estoque de pneus
com ou tem câmara
para carros de
passeio! Completo
sortimento de
Baterias Firestone,
25% mais potentes!

HITRICIDADE
BORRACHEIRO

PNEUS

Tíre$tone W^7>

SEM CÂMARA

^ Campeão Sapwmo
ViTKÍrHlld «— não cobramos o

conserto dos pneus Sem Câmara I

STflBEN PNEUS LTDA,
Av.H.S.de Copacabana, 1344/50 -Tel. 47-9017

RIO DE JANEIRO

Recrutamento, na Praia de São
Cristóvão, 95, munido de 5 fo-
tografias tamanho 3x4 (não ser-
vindo de 5 minutos).

III — Os cidadãos residentes
em outros Estados da União, quevierem à CR, requerer Situação
Militar, devem trazer 5 íotogra-
fias tamanhos 3x4 (não servindo
de 5 minutos), o certificado de
Alistamento Militar da Delegacia
de Recrutamento, do bairro em
que residiu e o-atestado de resi-
déncia.

IV — Dias de requerimento:
quartas e sextas-feiras das 11,30
às 16,00 horas.

— A entrega da 2.a via po-dera ser feita, diariamente das
11,30 às 17,00, exceto às segun-
das-feiras.

Pedc-se às pessoas interessadas
que não compareçam à CR, sem
trazer todos os documentos exi-
çidos, para evitar a perda de
tempo, telefone antes para 54-3425
e 48-5465.

CONVOCADOS
Todo brasileiro, alistado ou não,

(Continua na 14.* página)

reduto dc quantos sabem Idiomas.
Observa aquela organização técnica:"K certo. £ a camada que vem ten-
tlndo mali de perto n importância
do conhecimento de Hnguai na vida
prática de trabalho, onde at ofertas
são expressivas aos qué dominam
idiomas, e é a parcela que enfrenta

também o problema do livro técnico
em auas carrelrai, traduçSes quo li*
cam multo aquém da realidade..,
Ao lado disso, as viagens de lnslrtr
i.'.:io especializada ao Exterior, as B61-
lat de Estudo, os estágios, o velho de
sejo dos Cursos de Extensão Univer
lUárla".

Aspecto colhido durante a reunião, ontem, no Ministério
da Educação e Cultura, para tratar do programa das festi-

vidades comemorativas da Independência

FESTIVIDADES
DA INDEPENDÊNCIA
O programa comemorativo — Estarão presentes
o presidente da República e altas autoridades —

Concentração de ginasianos e universitários
Com a presença de todos os

seus membros, reuniu-se, nova-
mente, ontem, no auditório do
Ministério da Eduação, a Comis-
são Executiva das Festividades
Cívicas Comemorativas da Inde-
pendência do Brasil, designada pe-
lo ministro Clóvis Salgado. A me-
sa foi presidida pelo professor He-
li Menegale, diretor do Departa-
mento Nacional de Educação, ten-
do como secretários, os professo-
res, José Salvador Julianelli e Al-
íredo Colombo. No decorrer dos
trabalhos, ficaram assentadas as
normas das festividades,
as seguintes:

Antônio Carlos. Essa concentra-
ção está marcada para às 8 ho-
ras, saindo da praça fronteira ao
Ministério da Fazenda para a
Praça do Congresso.

O DESFILE
A banda marcial do Corpo de

Fuzileiros Navais abrirá o des-
file. Em seguida virão as ban-
das do batalhão de Guardas, do
Ministério da Aeronáutica, da
Polícia Militar, da Polícia de Vi-
gilância e outras bandas que abri-

o desfile.que sãoilhantarã0

ABERTURA EM COMEMORA-
ÇÕES

As 9 horas do dia 3 de setem-
bro, na Praça do Congresso, será
executado o Hino Nacional por
um coro orfeônico de duas mil
vozes, regido pelo maestro Silva
Brandão. Venficar-se-á, após, a
chegada do Fogo simbólico pro-
cedente da cidade de' Leopoldina,
em Minas Gerais. Também será
entoado o Hino à Bandeira. Em
seguida, o presidente da Repú
blica pronunciará uma oração sô
bre a magna data. Haverá o can-
to do Pagé e o desfile dos heróis
do Brasil.

A CONCENTRAÇÃO

Antes de se iniciarem as co
memorações, todos os componen
tes que tomarão parte na paradada Semana da Pátria, deverão es-
tar na Praça do Congresso, onde
formarão, em írente à Avenida

ÁREA INTERDITADA À PESCA
A Divisão de Caça e Pesca, do

Ministério da Agricultura, por so-
licitação do chefe do Estado-
Maior do I Exército, itnerditou
para a prática da pesca, amanhã,
dia 30, no horário das 9 às 12 ho-
ras, a área circunscrita entre os
meridianos que passam pela Pon
ta do Marisco e pelo Pontal de
Sernambetiba, numa distância de
6 quilômetros da linha do litoral
e com a flexa máxima de 6 mil
metros. Naquele dia e horário, o
Arsenal de Guerra do Rio de Ja-
neiro realizará uma jirova de ti-
ro real sob a direção do major
Paulo Ferraz de Andrade, o qual
pelos telefones 28-1305 e 48-2334,
atenderá para informações e en-
tendimentos pessoais urgentes.

DE PORTUGAL
* IMPORTAÇÕES DE ANGOLA RETOMA-

RAM O SEU RITMO NORMAL

VÁRIOS COLÉGIOS
Após a passagem das bandas,

seguirão os alunos do Colégio Pe-
dro II, do Instituto de Educação,
da Escola Carmeia Dutra, do Co-
légio 15 de Novembro, Escola
Ferreira Viapa, João Alfredo e
demais colégios federais e muni-
cipais. Também alguns colégios
estaduais far-se-ão representar,
destacando-se entre eles, o Cole-
gio Salesiano Santa Rosa, de Ni-
terói, que formará com novecen-
tot e cinqüenta alunos, acompa-
nhados da banda do educandário.

60 PEÕES
Sessenta peões do Rio Grande

do Sul, também, estarão presen
tes às comemorações da Indepen-
déncia do Brasil, dando assim
maior brilho às festividades.

GINASIANOS DE VÁRIOS
COLÉGIOS ESTADUAIS

O Colégio "Luiz Freire", de Ca-
choeira de Itapemirim, Colégio"Paraguaçu Paulista", do Estado
de São Paulo, e Instituto "João
Pinheiro", de Belo Horizonte tam
bém enviarão seus alunos para
tomar parte nas comemorações.

A COLÔNIA PORTUGUESA
DESFILARÁ

Cento e cinqüenta membros da
colônia portuguesa, vestidos a ca-
ráter prestarão seu concurso, des-
filando.

OS UNIVERSITÁRIOS
ESTARÃO PRESENTES

Os jovens universitários desfi-
larão, participando do cortejo com
carros, alegóricos. O desfile será'encerrado com um corso de nu-
merosos veículos produzidos pe-
Ias fábricas da indústria automo-
bilística nacional.

SERÁ DISTRIBUÍDA
MERENDA

Os representante dos colégios
que formarão, deverão se dirigir
ao 11° and. do Ministério da
Educação e Cultura, onde serão
distribuídos cartões que darão di-
reito a merenda aos participan-
tes da parada. Também naquele
local, serão distribuídos tabele-
tas com que deverão desfilar os
colégios, trazendo o nome de ca-
da estabelecimnto de ensino.LISBOA, 28 - Sobreviventes'dos liceus para solucionar o pro-dum combate ocorrido ha meio blema. ANI

século depuseram ontem ramos dc
flores nos túmulos dos seus an- IMPORTAÇÕES DE AN-tigos camaradas de armas. GOLA

gx^áe^s^e^à^tevTl^^ RUANDA, 28 - As importaçõesE carTS
devido à idndp rins çnhrnvivon ! ""V03* Pel9 que se observa nos
rorâSíre&fl1^ estatísticos, agora publica-
cou conhecida peía batalha dê dos- As -"W-acoes expandiram-

aestroçaram e perseguiram de- inpr-.(,a „im.anm ,.„ ¦ i <iai inn
pois até a vitória completa 20' —ÍSot ArTr™ 1-491.260mil guerreiros Caumotos. dos, "„D, LT.rnr A WTm„mais ferozes de Angola. Com es-j FEIRA VINÍCOLA INTER-
sa brilhante vitória das armas NACIONAL
portuguesas, conseguida devido LUBLIANA (Iugoslávia), 28 -,
ao comando de Alves Roçadas. íi- Portugual estará representado na,rpml!,tendo dJn,he'T0 ao camb'°„ cs" E
cou restabelecida a soberania Feira Vinícola Internacional que pccial para boLsistas- a08 ««'"dan-
portuguesa na província da Huíla. vai realizar-se nesta cidade de 4 tcs que se encontran\ «tudan*
ANI a 15 de setembro. As amostras?0 .no «trangeiro devidamente

MERCADO DE MOEUA Ide vinhos portugueses, que vãojlnÍ"ltos «•••.•"••, estabelecimento
LISBOA, 28- Mercado livre de 

"competir 
com os melhores vinhos "£&•*£¦ *__* *_%&__*¦ 1__

moeda em Lisboa no dia 27: cru-: J. 
Europab^â^fe^ *ífiBtft

.^^^I-^riArl? 
° 8d 2ad°la da ÍClra- Brasil, em resposta * uma consulta

feita pela nossa reportagem em vir-
tude das Insistentes notlciaa que
circulavam pela cidade. A remessa
de moeda para o exterior quer da
parte da familia do bolsista ou da

. parte do governo on InsUtuiçio pa-
LISBOA, 28 - A enorme aflu- ros lutaram tôda a noite contra trocinador» da bolsa, devera ser efe-

ència de candidatos aos liceus c as chamas nas matas de Mon- mada através de um banco qualquer,
às escolas técnicas cria proolc- dim de Basto, mas não consegui-lapas ter sido adquirido o dólar no
mas quase insolúveis às autorida-; ram evitar que íôssem totalmen- cambio livre,
des escolares portuguesas. A ma- te destruídas. i Dessa forma o dólar que uia anti-
trícula nos liceus teve de ser sus-i Dezenas de milhares de pinhei-- gamente a crs 45.70 para manuten-
pensa por se ter verificado ser ros, além doutras espécies, íica-|çao de bolsistas, uri que aer cora-
muito superior o número de can-'ram completamente carbonizadas prado agor» ao preço de mercado,
didatos do que os lugares vagos| apesar dos esforços empregados; cerca de seg, maia caro.
nos estabelecimentos de ensino, para circunscrever o iogo. A des-i bolsistas da cafés

O _ subsecretário da Educação truição das matas, que perten-j os bolsistas da campanha d»
reuniu-se ontem com funciona-1 ciam ao Estado, represente um j Aperfeiçoamento de Pessoal de te-
rios superiores do seu ministério, prejuízo que se eleva a milha-!«-no superior." segundo ne» declarou
a vai reunir-se com os reitores; res de contos. ANI 'o «r. Almlr tt caatro. diretor da-jae-

TRIGO E GRAMÁTICA
fui encontrar no "Diário do

Congresso" debate curioso na Cã-
mara a propósito da "operação
trigo". •

Otaclllo Negrão de Uma disse
que ofereceu um boi para não en-
Irar na contenda, mas agora não
aceitava uma boiada para sair de-
la. E então mediu força a valer
com diversos colegas.

Começou, porém, pela gramáti-
ca, procurando corrigir Raimundo
Padilha, Éste empregara em dis-
curso a expressão... "para inceii-
livar o consumo com países es-
trangeiros de produtos agrícolas".
Negrão gozou o "consumo com",
achando que Padilha devia tirar
patente do emprego dessa "regên-
cia nominal inadequada".

Mais adiante afirmou ter o
deputado udenista "escrito esta
gulodicc dc semântica: expandir
o comércio interior dos Estados
Unidos com as nações amigas".

A seu ver, "interior é o que cs-
tá por dentro dc nós, o que fica
dentro dos nossos limites". Padi-
lha acha que 

"interior" vai até os
limites das nações amigas dos Es-
tados Unidos" — comentou.

Prosscguiudo, aduziu que nesta
história dc semântica a UDN pe-
riclita. E den o exemplo do cole-
ga que outro dia afirmara "que
nesta casa o divisor de águas cn-
tre a Maioria c a Minoria cra ca-
da vez mais profundo". Divisor de
águas — exultou — segundo se
aprende nas escolas primárias, é
a linha dc cumiada, mas para o
representante da eterna vigilância
ê linha dc profundidade.

Foi por aí alem malhando no
português udenista, sem que Padi-
lha lhe desse resposta. Mas quan-
do sc referiu "à mania louca dc
jazer oposição, de insultar, dc ca-
limiar", Padilha protestou, empra-
zando-o a provar a acusação.

Otacílio vitorioso: — "Mas aí
está a seu lado, um à direita e
outro à esquerda, deputados que
usaram os adjetivos mais ferozes
contra nós."

Entrou o velho Flores da Cunha,
que já estava sc amolando com a
gramaliquice do mineiro: — "O
nobre orador acabou dc cometer
um erro dc regência, dizendo "aí
está" cm vez dc "àí estão".

Houve risos. Otacílio agradeceu,
c, desculpando-se, ajuntoit que,"como 

qualquer mortal, cra sus-
cctivel.de erros dc concordância".

— Vossa excelência não ê o
mais indicado a falar sobre gra-
mática nesta Casa — atalhou Car-
los Lacerda.

Nessa altura Negrão, mudou dc
conversa, entrando no caso do tri-
go. Sua posição é lastimável, que-
rendo defender o indefensável —
aparteou Padilha. Ouça-me, para
não i cometer cincadas — respon-
de Otacílio. E Mário Martins:.—

Êssc acordo do trigo vai prejtt-
dicar os agricultores". Nâo sç me-
ta. V, Exa. não entende nada dis-
so — retruca Negrão, o mesmo
dizendo depois a Waldemar Rupp.

Sou homem capaz dc falar sô-
bre qualquer assunto — insistiu
Mário, informando que Otacílio,
quando ministro do Trabalho, proi-
biu o trabalhador dc rir c dc can-
lar.

Dcsaguizado entre os contendo-
res, tendo o presidente chamado a
alenção. Waldemar Rupp retornou
aos apartes c Otacílifí jogou-lhe
esta: — "Nào me venha com tri-
go-papcl."

Foi de amargar. A questão do
trigo-papcl quem a,conhece bem
c até já a contou por alto no Sc-
nado é o Mem de Sá.

Mário Martins meteu Perón no
debate e Negrão disse: "Não
estou usando aqui nenhum do-
cumento secreto. Isso é especiali-
dade do senhor Carlos Lacerda."
Tenho piedade dc vossa excelen-
cia — volveu Mário. E como Rupp
citasse informações ojiciais do
Serviço dc Expansão do Trigo,
Otacílio explicou que tais infor-
mações "foram dadas para quem
sabe ler c escrever", o que levou
Padilha a concluir: — ' 

posl Ota-
cilius, nihil..."

AU Itight

O LADO HUMANO — Recebi o se-
guinte telegrama: "Catete, 1030-8-27
— Acabo de ler sua bela crônica "O
Lado Humano" e venho manifestar
ao ilustre escritor meus agradecimen-
tos pelas suas delicadas e expressi-
vas palaví-.-., que multo me senslblll-
zaram. Saudações cordiais, (a) Jus-
celino Kubitschek, presidente da Re-
pública." ,

AUMENTO GERAL DE 30%
PARA OS BANCÁRIOS

Proposta apresentada pelo presidente do Tribunal
Regional do Trabalho — Possível acordo —
Nova audiência no dia 5 de setembro — Aeroviá»

rios discutirão hoje o aumento — Sapateiros
cm reunião

O juiz Amaro Barreto íormu-
lou, ontem, aos bancários c ban-
queiros, na audiência de conci-
liação, uma proposta dc aumento
nns seguintes bases: 1) 30% ge-
rai. 2) Minimo de 1.400 cruzei-
ros. 3) Teto de 4.000 cruzeiros.
4) Vigência a partir dc 1.° de
julho. Tanto os diretores do Sin-
dicato dos Bancos, como os dos
Sindicato dos Bancários, não re-
ceberam com desagrado r. prono-
sição do juiz-jjrcsidonte do Tri-
bunal Regional do Trabalho. Da
parte de alguns dirigentes dos
empregados houve alguma rea-
ção contra o minimo. Isto por-
que os bancários estavam reivin-
dicando 45% com o minimo dc
1.900 cruzeiros.

POSSÍVEL UM ACORDO

A essa altura podemos infor-
mar, com segurança, que há pos-
sibilidade de um acordo entre
banqueiros e bancários. A pro-
posta do presidente do Tribunal
Regional do Trabalho será sub-
metida à consideração da próxima
assembléia, a ter lugar nos pri-
meiros dias da semana aue vem,
possivelmente na segunda-feira.
Quanto aos banqueiros, há, por
ora, alguma simpatia pela propôs-
ta do presidente do TRT. O sr.
Inar Dias de Figueiredo, que an-
tes estava firme nos 20%. falou,
ontem, em 26,337» como elevação
do custo de vida no período com-
preendido entre o aumento an-
terior e os dias atuais. Quer di-
zer, já está admitindo mais 6r,'o
do que ofereceu aos seus empre-
gados, náo sendo difícil, ao que
parece, chegar aos 30%.

DECIDIRÃO AS ASSEMBLÉIAS

Decidirão as assembléias sobre
as bases sugeridas pelo presiden-
te do TRT. Foi o que disseram
na audiência de ontnm os srs.
Inar Dias de Figueiredo, presi-
dente do Sindicato dos Bancos, e
Huberto Menezes, presidente do
Sindicato dos Bancários. Antes,
porém, dessa assembléia não ha-
verá nenhum pronunciamento
sobre greve.

GREVE E O JULGAMENTO

No decorrer da audiência, o
juiz Amaro Barreto declarou que
se houver o perigo de uma gre-
ve, determinará o julgamento ime-

diato do dissídio coletivo suscl-
tado pelos banqueiros. No en-,
tanto, o presidente do Sindicato
dos Bancários garantiu que não
há, por enquanto, essa ameaça, se
bem que não pudesse se respon-
sabilizar pelo desfecho da assem-
bléia dos seus colegas. E disse
que a diretoria do Sindicato cum-
prirá o que íôr deliberado pela
classe.

A OUTRA AUDIÊNCIA

Será a 5 de setembro n secun-
da audiência de conciliação. Nes-
se dia os banqueiros e bancários
dirão se concordam ou não com
a proposta do presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho. Nes-
se dia, será assinado acordo, ou,
então, decretada a greve dos ban-
cos. s

A SITUAÇÃO NOS ESTADOS

Continua inalterável a situação
nos Estados. Em São Paulo, ca-
pitai, o movimento dos bancários,
que até há alguns dias estava
calmo, tomou nova feição. Foram
afixados cartazes em alguns lo-
cais da capital paulista com
ameaça de greve. Em Belo Ho-
rizonte os banqueiros suscitaram
dissídio coletivo. E amanhã, os
bancários da capital mineira fa-
rão uma passeata de protesto
contra o decreto 9.070, — que
proibe as greves.

AEROVIARIOS E A CAPFESP

Reúne-se, hoje, à noite, o Sin-
dicato dos Aeroviários, para um
debate sobre a situação da CAP-
FESP e a nuestão salarial. Os
associados dêsse sindicato ainda
não se fixaram em uma porcen-
tagem nem nas demais reivindi-
cações que farão Darte da cam-
nanha salarial. Mas quanto à
CAPFESP o ponto de vista dos
aeroviários já é conhecido: acham
uma instituição mal administra-
da, necessitando, urgentemente,
de mudança radical na sua admi-
nistração.

SAPATEIROS EM REUNIÃO

A diretoria e a comissão de sa-
lários do Sindicato dos Sapateiros
apreciará, hoje à noite, auestões
ligadas ao aumento de 40% de-
cretado pelo Tribunal Regional
do Trabalho.

ATOS OFICIAIS
Energia elétrica para Fortaleza

zeiro, compra 36 .
da 38,5; libra, compra 73 escudos AN*.
50 centavos, venda 76 escudcs;i SÉRIE DE INCÊNDIOS
tívÂ.' 3I%2Arf CaÍ°tS 30 Cen': LISBOA, 28 - Prossegue a sé-tavos, \enda 28,60. ANI rie trágica de grandes incêndios

em Portugal. Mais de mil pessoasPROBLEMA ESCOLAR e algumas dezenas de bombei-

Bolsistas no Exterior

0 Banco do Brasil não aceita
remessa de dinheiro

O dólar tem que ser adquirido no câmbio livre
e remetido por qualquer outro banco

O Banco do Brasil nio está mais;!a Instituição, vêm recebendo as
tuas remunerações mensais normal-.
mente, sendo o dinheiro enviado:
através de um banco particular.

Os portadores de bolsas Integral-
le mente financiadas pela CAPES, atu-

almente em estudos no exterior, tio
cerca de trinta, estando este nume-
ro repartido entre Europa e Esta-
dos Onidos.

O presidente autorizou a liberação
de recursos da ordem de trinta ml-
lhões de cruzeiros, para prossegui-
mento das obras de melhoria do sis-
tema elétrico de Fortaleza, abasteci-
do pela Usina de Mucuripc.

Conclusão da jábrica de leite cm
pó, do Ministério da Agricultura —
O Ministério da Agricultura foi au-
torizado, pelo presidente a executar
obras no valor de CrS 520.900,00 rela-
tlvas à conclusão do EdificrS da Fá-
brica dc Leite Evaporado e Leite cm
pó, na área territorial do Centro Na-
cional de Ensino e Pesquisas Agro-
nõmicas, no quilômetro 47 da anti-
ga rodovia Rlo-Sfio Paulo.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
Aprovadas as previsões orçamenta-

rias — O ministro aprovou as pre-
visões orçamentárias dos Sindicatos
da Indústria do Trigo do Rio de Ja-
neiro, das Casas Bancárias do Rio
de Janeiro, dás Empresas dc Seguros
Privados e Capitalização do Estado
da Bahia, dos Contabilistas dc San-
ta Cruz do Sul dos Trabalhadores na
Indústria da ConstruçSo de Rio
Grande, dos Oficiais Marceneiros dc
Fortaleza, dos Trabalhadores nas In
dústrias de Cimento, Cal e Gísso dc
Salvador, dos Metalúrgicos dc Jun
dlal, do Comercio Atacadista dc Gê-
neros Alimentícios dc Santos, da ln
dústria de Artefatos de Ferro dc SSo
Paulo, dos Trabaínadores nas Indús-
trlas dc Trigo, Milho, Mandioca c
Arroz e de Doces e Conservas Ali-
mentidas, de Pelotas.

CENTRAL DO BRASIL
Licenças Especiais — O diretor con-

cedeu, nos tírmos do artigo número
118, da Lei n.o 1.711, de 2S-10-1952,
licenças especiais de seis meses aos
seguintes servidores daquela ferro-
via: Alfredo Augusto Gonçalves, Eri-
berto Vieira de Rezende e José Ce-
sar Alves Pereira. •

Remoção de servidores — Por ato
de ontem, o diretor removeu, do

Departamento de Planos o Obras, da
Superintendência Geral de Engenha-
ria para a 2a. Superintendência Re-
glonal dos Transportes, os engenhei-
ros Samuel Goltsman e Luiz Antô-
nio Flutt e, da Superintendência cG-
rai Administrativa para o Dcpartn-
mento, o servidor Mário Montenc-
gro.

AprccnsSo dí passes e cartões de
identidade - O diretor baixou porta-
ria, recomendam,o a apreensão dos
seguintes passes c cartões de identi-
dades emitidos pela Estrada o que sc
encontram extraviados: passe núme-
ro 4.766, pertencente a Alfredo José
de Oliveira; passe número 9.000. per-
tencente a Gentil Garcia da Silva;
passe número 7,727, pertenconte a
Ismar dos Santos; passe número 1.303,
pertencente a Ouvldio da Silva; pas-
se nos. 13.544 e 1.635, . ertencente,
respectivamente :: Benedito Jcsuino
e Cícero Araújo dos Santos c passe
número 16.075, bem como cartão de
identidade número 74.974, pertenecn-
tes a Delly da Silva Maia.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Permanência no Brasil. — Recebe-

ram despachos favoráveis oa pedidos
de permanência no nosso pais dos sm-
guintes estrangeiros: Raul Dias Fl-
dcl. Sayma Rysncr, Manuel 'Hotmev
Fridman, Jacov Zlgman, Claus Vi--

landt Abergach. 1b Malgaard Loren-
sen e Leon Szatkowntk.

Cassada a permanência. — Foi cas*
sada a permanência de Serafin da
Costa Azevedo, português, residente
no Distrito Federal.

Continuam cumprindo pena. — No
Departamento do Interior e da Jus-
tiãa estão, com despachos de ind€fa-
rimento, os pedidos do indulto ou co-
mutação de pena formulados pelos
condenados abaixo relacionados: João
Eváristo Vaz, José Torquáto, Avelino
Rodrigues da Silva, Wanderley Lopfls
de Morais, Orozlmbq Nnrdl dc Vas-
ccincclos Lobo, JoSo Luiz do Souza,
José Bueno doa Santos, José Maria
Raimundo, Benedito de Oliveira, Jo-
sé Bento da, Silva, José da Silva Me-
la, Pedro Joaquim Coelho, José Ge-
raldo Espíndola, JoSo Moreno Loba-
do, Jaime Ferreira Rodrigues, Alfredo
da Silva Marques, Arnaldo Augusto
Tavares, Luiz Tomaz Bezerra e Ed-
mundo Carvalho Mineiro.

Respondeu a -processo. — Salde Ba-
darane, residente no Território do,
Acre, requereu naturalização e o dea-.
pacho dado pelo dirctor-gcral do 6r-
gSo competente do Ministério 6 és-*
te: "Junte certidão de Inteiro teor
da sentença no processo em que lol.
absolvido, c ainda novos atestados
policiais o prova atual do rrielo de-
vida".

Arquínados dois pedido» de perma-
nência. — Os pedidos de permsnên-
cia no nosso pais de Rosa Dias Del-1
bono, uruguaia, residente em SSo Pau-
lo, e Antônio Maria Esperanza llcal y
Pcrez, cubana, com residência no Dit-
trito Federal, íoram arquivados. .

Admissão. — Na função do auxiliar
de expediente do Serviço de Assis-
tência a Menores foi admitido, a tl*
tulo precário. Hélio Scudlérc.

DR. EVANDRO UMA
VASOS E CORAÇÃO'

EI.ETROCARDIOQRAMAS
Av. Copacabana 542, 5o. Tel. 37-0922.

23744

DR. GILVAtl TORRES
Impotência. Doenças do sexo e ürl-

nárins. Pré-nupclal — Assembléia, 93,
s. 72. 42-1071, daa 0 às 11 e 15 as 18.

4270

BANCO DE MINAS GERAIS
86 Departamentos em Minas

Filial: Rua Buenos Aires, 48
A. Mourõo Guimarães-Presidenta
IL Ferreira Guimatões-Vite-Presidonli

RtMM!^^^! 8

DR. CARLOS RUDGE
Urologia — Cirurgia. — Eváristo da

Veiga. 16. sala 1303 — Tel. 22-3762.
59302

DR. FERREIRA FILHO
OCCLISTA

Assembléia, 104 - a. 301 — av. copa-
cabana. 542 - a. 602. Tels. 43-S34S —
36-1041 e 37-8978.

BENEDÍCT0 BARROS
E

Gustavo Philadelpho Azevedo
ADVOGADO

Ar. Almirante Barroso n.» 17
4.° andar. TeL 42-6723

Hoje na TV RIO
às 20,35

0 OUTRO LADO DO CARTAZ
EDU SEM A GAITA

com Leon Eliachar como

garoto propaganda
RAIITA EMAPUNIU rKIU
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COOPERATIVAS DA ESCANDINÁVIA
para a solução do abastecimentoExemplo

BATIZADO A BORDO DO "HUMAITÁ"

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA
"Peixe voador" o nome recebido opôs a imersão — Exercícios reali-

zados ao largo da ilha Rasa
RUMO À ILHA ItAZAO presidente da República, a

convite do ministro da Marinha,
esteve na manha de ontem a bor-
do do submarino "Humaitá", ca-
pitànea du flotilha.

O chefe do governo chegou áo
Arsenal de Marinha em compa-
nhia do general Nelson de Melo,
rios comndantes Paulo Antônio
Teles Bardy, Marcelo Ramos e
Silva, além de vários oficiais de
scu gabinete, sendo recebido pelotitular da Armada, almirante An-
tônio Alves Câmara, que se acha-
va em companhia dos almirantes
Renato de Almeida Guillobel,
Paulo Bosisio, e Jorge do Paço
Matoso Maia. Após os cumpri-
mentos, o presidente da Repúbli-
ca recebeu as continências mi-
litares prestadas por Uma com-
panhia do Corpo de Fuzileiros
Navais, ouvindo-se a execução do
Hino Nacional. Em seguida, o
presidente dirigiu-se ao submari-
no "Humaitá" que se encontra-
va atracado ao cais norte da Ilha
das Cobras, sendo recebido pelocomandante da Flotilha, capitão-
de mar-e-guerra Herman Gonçal-
ves Martins e pelo comandante
Lourival Cruz, oficiais e guarni-
ção formada. Por ocasião da che-
gada a bordo ouviu-se uma sal-
va de 21 tiros dada pelo Centro
de Instrução "Almirante Wanden-
kolk". Todos os navios que se
encontravam nas proximidadesestavam com as suas guarniçõesformadas cm postos de continén
cia.

Imediatamente, o "Humailá"
suspendeu ferros e rumou com
destino as proximidades da Ilha
Raza, conhecida como área Afir.
Acompanhou essa unidade o seu
irmão gêmeo, o "Riachuelo" e o
contratorpedeiro "Bertioga" quefèz a escolta.

Inicialmente o "Riachuelo" rea-
lizou o primeiro mergulho, com
a finalidade de proporcionar ao

No Brasil doii representantes das organizações
eoonerativistas do Norle da Europa — Compras,
importações e até fabricação direta, para ó con-
snniidor —- 22.000 lojas cm toda a Escandinávia
— Escritórios de compras em Santos, Londres e
Valência —- 300 mil sacas de café brasileiro —
—— Falam os srs. Karl Lindskog e Mogens Efholm,

sôbrc finanças, café e futebol , .
mandante da Flotilha de Subma- HeDresentanle, do COmé r c I o claro, pelas compras dos Estannos mantendo a tradição de que j^HS^S-jâàiR^M'dói Unidos. Quando os Estados

'grsV Karl Lindskog, da Suécia e Unidos compram muito, os preços

Esteé

os visitantes que regressam
reino de Netuno têm de ser ba-
tizados, fêz urna preleçâo sôfcre
o cerimonial e batizou o presi-dente da República com o nome
de "peixe voador", fazendo, em
seguida, a entrega do diploma
alusivo ao ato. Também foram
batizados o ministro da Marinha,
almirante Antônio Alves Câmara,
com o nome de "peixe rei"; o ge-

Novo fórmula médica
proporciona

ume
RÁPIDO

PARO A TOSSE
E A DOR DE
mmmm

Tão suavizam-i... as Novas
Pastilhas Vicie são realmente
medicinais pois contím os
ingredientes calmantes dc
Vicie VapoRub, e Cetamium,
o poderoso antisseptico que
deitrói milhões de germens
por simples contato I

hio í que í alívio!

(õV Gostosíssimas
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Flagrante colhido durante a visita, ontem, do presidente
Juscelino Kubitschek ao submarino "Humaitá"

chefe do governo e comitiva, uma
cena pouco comum em águas
oceânicas. A manobra foi rápi-
da e perfeita, tendo o "Riachue-
lo" desaparecido da superfície co-
mo se fosse um monstro marinho,
para emergir dez minutos após,
cem maior velocidade ainda, mos-
trando a sua proa "em sentido ver-
tical, para, logo após, tomar a
sua posição horizontal. ,

Apreciado o mergulho do "Ria-
chuelo", que estava sob o coman-
do cio capitão-de-fragata Fernan-
do Gonçalves Reis Viana, foi da-
da ordem pelo comandante do"Humaitá" para "dispositivos de
mergulho".

O mergulho durou cerca de
quarenta minutos e atingiu a pro-fundidade de 30 metros. O che-
fe do governo percorreu todo o
submarino indagando de tudo e,
à certa altura, também dirigiu a
manobra do

neral Nelson de Melo, de "pei-
xe espada", o comandante Teles
Bardy "peixe vermelho". Enfim
todos foram batizados.

REGRESSO
Ao desembarque, cerca das 13

horas e 15 minutos, íoram. presta-
das novas continências. Antes de
deixar o submarino, o presidén-
te pediu ao comandante da flotí-
lha que elogiasse os membros dá
guarniçâo dos dois vasos de guer-
ra, pela perfeição das manobras,
bem como transmitisse aos mes-
mos os seus agradecimentos pe-
lc; momentos a""" ^veis que lhe
foram proporcionados.

NÃO HOUVE SESSÃO
NA CÂMARA MUNICIPAL

Por falta de número não se reuniu
ontem a Câmara do Distrito Federal.'Humaitá^ fírman- Responderam à chamada, na hora de

do-se no leme de direção por ai- abertura dos trabalhos, apenas 14 ve-
guns minutos.

BATISMOS A BORDO
Ao voltar à superfície, o

readores, sendo entretanto necessária,
pelo Regimento da Casa, a presença
de pelo menos 17 vereadores para

CO- lue a CAmara possa funcionar.

Banco Moreira Salles S« A.
lima instituição tradicional

Agências urbanas no Distrito Federal
Botafogo - R. Voluntários da Pátria, 201
Catete - Rua do Catete, 120
Copacabana - Av. Copacabana, 1165
Leblon - Av. Ataulfo de Paiva, 1160
Madureira - Rua Maria Freitas, 73
Ramos - Rua Cardoso de Morais, 594
Tijuca - Rua Conde de Bonfim, 262

Candelária - Rua da Alfândega,
Castelo - Av. Graça Aranha,
Lapa - Avenida Mem de Sá,
M. Floriano - Marechal Floriano,
Pilares - Avenida Suburbana;
São Cristóvão - Rua Fonseca Teles,
Vila Isabel - Av. 28 de Setembro,

19
81

122
126

6725
3

231

Sucursal-Rio — Rua da Assembléia, 23

Mogens Efholm, da Dinamarca,
chegaram ao Brasil, a fim de ins-
pecionar o setor de compras da-
quela importante organização dos
países do Norte da Europa. Via-
jando num avião da SAS. am-
bos se dirigem para São Paulo,
de onde irão a Santos, cidade em
que a organização possui escri-
tório próprio, destinado a efetuar
as compras que a "Kooperativa
Forbundet" de Estocolmo e "Nor-
dlsk Handelsforbund" de Cope-
nhague fazem, permanentemen-
te, no Brasil. Mais tarde, os dois
homens de negócios virão ao Rio
de Janeiro, onde' permanecerão
alguns dias, estabelecendo con
tatos com autoridades e o embai
xador da Suécia, antes de retor-
nar à Escandinávia.

VIAGEM DE INSPEÇÃO
O "Nordisk Handelsforbund" é

o agente comprador de alimentos
para todas as sociedades coope-
rativas da Suécia, Dinamarca,
Noruega, Islândia, Finlândia, ou
seja toda a comunidade escandi-
nava, perfazendo um movimento
que, em 1956, atingiu a soma de
56 bilhões de cruzeiros. Com es-
critórios próprios de compras em
Copenhague, Londres, Valência e,
agora, também em Santos, a or-
ganização se desenvolveu para se
tornar uma das mais importan-
tes da Escandinávia, não só do
pento de vista da distribuição ali-
mentar, como também monetà-
riamente, pelas somas que movi-

sobem; ao 
" 

contrário, são mais
acessíveis. ,
,— A tendência econômica inter-
nacional é de prosperidade?— Já esteve melhor, nos últi-
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sr. Karl Lindskog: "Café e futebol
fazem a Brasil famoso na Suécia"

Mogens Efholm, diretor do "Nor-
disk Handelsforbund":

De Santos para o consumidor

mos meses. Atualmente, há uma
tendência de expectativa, o quealiás sempre se apresenta depois
de uma ascensão contínua. Desde
a crise de Suez, sentia-se esta as^
censão, que chegou a um paradeiro, agora.

COOPERATIVAS EXEM-¦ PLARES
Falando sobre o funcionamen-

to das cooperativas da Escandi
návia, os visitantes explicaram,
que as mesmas funcionam sob aforma de pequenas sociedades lo-
cais, reunidas em centros maio-
res, que, por fim, têm todos os
seus interesses gerais centraliza-
dos na "Nordisk Handelforbund".— Na Suécia, 680 sociedades
cooperativas possuem mais de oi-to mil lojas, cada qual uma pe-quena sociedade por si mesma,
reunindo dezenas de milhares desócios - informou o sr. Lindskog,
As sociedades cooperativas, alémdo seu setor de aquisições e im-
portações, possuem fábricas pró-prias .de sabão, borracha, brin-
quedos, chocolate, alimentos en-latados.

22.000 LOJAS

Xossos anúncios não sio .tão gráfica*
mtnte bem feitos como os dfles. .Vem o
seu trxto está cheio de palavras tâo in-
siniianles t envolventes,

Xào acompanhamos o SEU estilo,
como eles não acompanham os NOSSOS
preços.

Kossos anúncios são exatos c venla-
deiros como uma noticia. Xossos anún.
cios não empregam subterfúgios ou tru-
quês dc desenhos fictícios para enganar
os incautos.

Anunciamos, cm ponto-chave da cida-
de, apartamentos por Cr$ 56S.000.00.
Apartamentos, idênticos são lançados, ent
artísticos anúncios, 50% .MAIS CAROS,
Esta espantosa diferença c a parte que a
economia popular paga à sofreguidão de
lucro fácil que se quer disfarçar sob a
roupagem dc vistosos anúncios,

Xosso orgulho não está na moldura
gráfica dos belos, anúncios, nem em suas

palavras pomposas, mas em proteger a
economia, popular, vendendo 50% MAIS
BARATO.

Enquanto ELES cobram pela cota dt
terreno dc um apartamento de 23 m2
Crf 292.000,00, nós cobramos pela cota
de um apartamento de 29 m2 — ou se-
jam 6 m2 A MAIS — Cr$ -13.100,00. Êste
c o nosso estilo,

Xossa firma não usa a publicidade
para forçar vendas a preços exorbitou-
tes, Xossos anúncios, dicendo a verdade,
destinam-se a esclarecer o público, alcr-
tando-o contra a exploração e a ga-
ttància.

SANTOS VAHLIS
Incorpora e vende imóveis desde 1933

Rua da Assembléia, 104 ¦— 4.° andar — Tel.: 42-7395

/ 84620

I

menta. Daí o cuidado com quesão examinados todos os proble-! jas,.nque fazem a vendamas da cooperativa, através dei mentos da cooperativa

— Em toda a Escandinávia -
toma a palavra Mogens Elfholm
7 possuímos cerca de 22.000 lo-

de ali-

Bebidas gasosas provocariam câncer
Conclusões do dr. Carlos Collado depois de 40 anos de experiências

viagens de inspeção periòdicamente feitas pelos seus diretores a
todos os centros de aquisições, a
exemplo do que fazem, atualmen-
te, os srs. Lindskog e Efholm aoBrasil.

,400 MIL SACAS DE CAFÉ
, POR ANO .

Quink AZUL REAL LAVAVEL
i
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Basta üm pouco dc água
c sabão... c a Quink Azul
Real Lavável' sai taciimen-
tr da roupa c das mãos.
Se deseja . segurança, use
a Quinlc Lavável. Para
permanência, exija Quink
Permanente. Quink con-
tém soh-x, que limpa e
protege qualquer caneta.

No Brasil, compramos anu-
almente cerca de 300 mil sacas

| de café, sendo a aquisição totali
da cooperativa de 400 mil sacas— informou o sr. Lindskog, na
rápida entrevista que concedeu à
reportagem no aeroporto do Ga
leão, enquanto o seu avião se

I abastecia para prosseguir a via
:gem. — Além do café compra
mos bananas, cacau, laranja ecastanhas, de caju. ,Essas compras são feitas a
dinheiro, ou através de algum
convênio de troca de mercado
rias? Sempre e tudo a dinheiro,
É claro, dentro dos convênios co-
merciais entre o Brasil e os pai-ses da Escandinávia, porém nun-
ca a título1 de troca de mercado-
rias. ,

FINLÂNDIA, O MAIOR
COMPRADOR

Entre os países da Escandi-
návia, qual é o maior compra-
dor ao Brasil? ,Acredito que seja a Finlân-
dia, que consome grandes, quan-tidades do café, tipo Rio. Por si-
nal, êste tipo de café, tem. ain-
da, grande aceitação na Islândia;
os outros preferem tipos diferen-
tes. A Suécia, por exemplo, pre-fere o café tipo Santos, a Dina-
marca quer Santos e Paranaguá.O café brasileiro tem gran-des competidores?Tem sim. Mormente a Co-
lômbia, que, ultimamente, vem
se firmando significativamente no
mercado internacional.

BRASIL, A MAIOR PRAÇA
• — Na América do Sul, qual é
o país que mais fornece para as
cooperativas da Escandinávia?É o Brasil, sem dúvida. Gra-
ças ao café - acrescenta sorrindo
o sr. Efholm. Todavia, há altos|e baixos, conforme os preços dojmercado, sempre influenciados, é|

- a única
tinia que
contém
so/v-x

Pr»t*t:
55 cm' » Crt 10,00

«3 cm* » Crt 85.00
«46 cm> • 0$ 130.00

C*.-'*'*-':*'*! •tcfuitvot pero feda o traslfi
«eifá, posrcu a tt*.
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J.Oí-í ?

A sociedade visa fins lucra-tivos?
Evidentemente, muito embo-ra sua finalidade máxima sejamanter os preços^ o mais baixo

possível. .;E o que acontece com os lu-cros?
Até 3% são distribuídos en-tre os cooperativistas, ou sejamos próprios compradores. No mais,

(Continua na 14.a página)

MADRI, 28 — 0 anidrido car-
bônico da's bebidas gasosas é uma
das causas principais do câncer,
declarou à U. P. o dr. Carlos
Collado, de 65 anos; acrescen-
tando que três experiências pes-
soeis e as investigações leitas
durante 40 anos lhe permitem ti-
rar essa conclusão. "Estou con-
vencido", disse, "de que as águas
que contêm anidrido carbônico
têm uma capacidade extraoreli-
nária de provocar o câncer". Ao
mesmo tempo, exibiu o cientista
uma grande quantidade de esta-
tísticas para confirmar sua afir-
inativa, muitas delas obtidas em
seu trabalho como especialista de
várias companhias de snguro."Não pretendo ter er.contrado
a cura db câncer", 'salientou o dr.
Collado, '"'mas,pessoalmente estou
convencido de que quase 90 por
cento dos casos de câncer na Es-
panha têm como agente causador
o consumo de águas gasosas, que
contêm anidrido carbônico".

Também não pretendo, acres-
centou, que todos os que bebem
essas águas automaticamente con-
traem o câncer. Contudo, insistiu
em que é preciso colocar a's águas
gasosas no mesmo nível que o
fumo, a exposição à radioativida

de e todas as demais causas co-
nhecidas do câncer como os agen-
tes número um do terrível mal.

A experiência pessoal o levou a
suspeitar primeiro do anidrido
carbônico. As observações clinicas
e o estudo das estatísticas confir-
maram suas suspeitas. Disse o
cientista, que teve a primeira ex-
periência quando fazia um curso
de extensão universitária, em Ma-
dri, na década de 1920. Começou
então a sentir uma afecção nos
dedos dos pés, principalmente do-
res sob as unhas. Com grande suv-
presa, o incômodo desapareceu
quando éle deixou de beber águas
gasosas. A segunda experiência,
disse, foi após a Guerra Civil.
Procurando estimular o apetite,
começou a tomar um copo de vi-
nho por dià, mas veio a debili-
dade provocada pelas privações
da guerra, de modo que o vinha
se tornou demasiado íorte. Então.

passou a misturá-lo com água ga*
sosa."Minha saúde melhorou, po-
rém na face esquerda me aoare- ¦
ceu um tricoepitelioma (câncer
muito benigno). Recordando mi*
nha experiência anterior, suprimi.
a água gasosa e o mal desapare-
ceu".

A terceira experiência foi no
ano passado. Em virtude de per-
sistentes dores de estômago, o dr,
Collado voltou às águas gasosas.
Mas, dois meses depois, ressur*
giu o tricoepitelioma. Deixou a
água gasosa, e os sintomas desa*'
pareceram. — U.P. ';""ASSISTÊNCIA 

AOS LÁZAROS"
Combater a lepra é obra dc solida-

rledade humana e defesa social. —i
Sociedade do Distrito Federal de As-
sistência aos Lázaros a Defesa Con*
tra a Lepra — Ru Santa Luzia. 793
15°. andar — Sala 1513.
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Luta pela sobrevivência
"Mein Kampf" do seu Oscar

Á "CIS" AMEAÇA:

GUERRA CIVIL SE EXTINGUIREM 0 
"CINICAL"

"Considerações" ultramontanas incluem o ministro do Trabalho entre
os "criptos" --- Também -a Constituição iria abaixo com o fim do"Cinical" — Viva a liberdade! (de parasitar) — "Atirem a primeira
pedra", desafia vagamente — Amnésia proveitosa — Folheto editado

com dinheiro do Fundo
Batendo contrita no peito, fa-social significa a luta encarniçada tas da Revolução Francesa, iá que

lando em "princípios cristãos", a das classes, luta que. consoante a não se inspiram no lema: Liber-
Comissão do Imposto Sindical tática preconizada pelos extremis- dade, Igualdade o Fraternidade",
brada que não pode ser extinto tas, semeia o ódio, malquista os
o Fundo Sindical que a sustenta grupos entre si, divide, enfra- MINISTRO ENTRE "CRIPTOS"
e engorda, E como o faz? Atra- quece. degrada, avilta, mata e
vés de um folheto, aliás assina- aniquila (sic) no interesse exclu- Lembram também as Con«-"
do pelo seu dirctor-geral de se* sivo da soberania de grupos ou'de*TiçÕ"- (assim sç chama o ex-
cretaria. onde, nas vascas da ago- potências outras que nãò o nos-|plosivo folhetim) que interessai
nia que lhe impõe o projeto de lei so país e sob o punho cerrado,;aos comunistas e críptos-comu-1
que extingue o Fundo, o "Cínica!" como ura sinai que não è o da! nistas pór termo ao mndo. Nes-!
desespera num estilo nervoso e Cruz. cuja radiação de amor e de se rol. certamente, deverá estar;
agitado e em que o paroxismo él fraternidade nos ilumina e nos; incluído o ministro do Trabalho.!
o argumento mais forte — da acompanha, desde os primórdiosique é contra o "Cinical" e já se]
falta de argumentos. Trecho: ;de nossa nacionalidade. Tais de-jexpressou francamente pela «ua"A ausência da s^idariedade sejos malsão» ntg«u>t ií «onquis-i iCnntinrü na 13.1 pisi»*-) j

0 BANCO MONTEIRO DE CASTRO S/A.
comunica o seus distintos clientes e dmigos que passará a

funcionar do dia 29 dêste mês em diante na Rua do Rosário

n. .54, telefones ns. 23-6248 e 23-5308, em sua sede pró-

pria, onde terá o prazer de atender a todos com a consi-

deração de sempre. 11675
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BRASIUT
• CHAPAS
ONDULADAS
•TUBOS
«CAIXAS DÁGUA
e DE DESCARGA

S.A. TUBOS BRASIUT
AV. ERASMO BRAGA, 227 * 6.* ANDAR

R/O DE JANE/RO
A vendo am tôdat at boas caias r/o remo

O
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^ENTO-AMIANTO» CIMENTO-^
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Desde
o Império

a serviço
do Brasil

BANCO DO
COMÉRCIO

S.Á.

MATRIZ: Roo Buenoi Aires, lUjUZ

Agências Metropolitano» i

Agência Uruguoíanos Roa Uroaoafanct,
Agência Copacabana: Av. N. S. Copacabcmo,
Agência Tijuca i Ruo Carlos Vasconcellos, 156
Agência Melar: Ruo 24 de Moio, 1355
Agência Riachuelo i Rua Riachuelo, 387
Agência 5. Cristóvão: R. S. Luiz Gorixago, 173
Agência Madureira: Estrada da Portela, t*
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SUCURSAL NO ESTADO Di SÂO rAUiv
Rua Álvares Penteado, 196/20»»

Coi»o Postor, 821S
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FINANCIAMENTO DO...
(Continuação da 1.* página) |« financeira do» Estados Unidos com

a Amírlca I.ntlna é Inadequada — o
doa tilrfbim ae opo» a que a Comis- <iue * discutível — e da «cusaçílo de

'lio Permanente t«h. direita de f»-;^ %£*%__$ \ 
*»£!« ^

;»er eitudoa aôbre as medidas pr/ltl-j Disse, finalmente, que sob o ponto
cai visando a conclmílo de acArdosde vista piAtlco, rada parte esti fa-
aôbre produto», ao mesmo tempo for-|"»do o que se necessita fazer, em-
ía..i.-a- ... -„,,..^«. i„,.,„„j„, bora nenhuma drla» esteja comnle-mulnndo co» governo» Interessados,jtBm(,ni(S xntiKf«Itat. com a outra. U.P.
por Intermédio da, O.E.A., ns wo-i
mendações que cia Julgar necessa
rias.

Essa ComlssSo Permanente scrA
tompostn dt representantes dos pai-
ses americano» que dela quiserem fa-
zer parte e também ter* por mlssilo:
lfi) estudar de maneira permanente

1 a Incidência que poderá ter aôbre és-
>ses produtos o merendo comum curo-1 entre ns Naçfies Americanas "tenham

•pcu c-todo agrupamento ecòrtômlco equivalêntla com as que predomi-
nam nns votas marítima» que unem
n América I.atinn com as demais re-

TARIFAS E VI1ETES MARÍTIMOS
BUENOS AIRES, 28 — A comlssílo

de transporte» da Conferência ln-
teramerlcana aprovou ontem, porunanimidade, um npêlo dirigido nos
países deste Continente e òhvlnmen-
te As conferências de armndores pn-ra que ns tarifas e fretes que »e
fixarem paru o transporte marítimo

' capaz dc ser criado fora do cnntlnen-
te americano; 2.°) submeter regular-
mente o resultado dos seu» estudos
aoi governo» interessados; 3,°) pro-
mover, quando o» estudos e ns clr-
cunstáncias aconselharem, a reunlfio
de peritos do continente em mnté-
ria de produçfio e comercialização
desses produtos.

Pelos têrjno» do projeto de reso-
luç5o do írupo de trabalho, logo que
foi criada'peto Conselho Interamerl-
cano' Econômico e Social, a ComlssSo
Permanente iniciará o estudo dos pro-
blemas, dos mercados de minérios e
de metais. O projeto prevê, finnf-
mente, qui! dada a importância para
iodos, os países da América Latina de,
qúe revestem a crlaçSo e o funciona-
friento dessa ComlssSo Permanente, a
O.E.A: lhe fornecerá o pessoal é os
conselheiros técnico» necessários. F.P.

COOPERAÇÃO TÉCNICA

BUENOS AIRES. 28 — A Comissão
de CooperaçSo Técnica da Confe-
rêricia Econômica Interamericana
aprovou ontem, unanimemente, três
projetos de. resolução que serão apre-
«èntados à aprovaçSô da sessSo pie-
nárla da conferência. Uma das re-
soluções recomenda diversas medi-
dns pnra a expansão do programa de
cooperação técnica (esta resolução é
conseqüência da reforma de duns
propostas do Panamá, duas da Ar-
gentina e uma do Paraguai). Outra
resolução pede a criação dc um cen-

glões do mundo para produtos Iguais
A moçlio, apresentada pelo Brasil,

ganhou imediatamente o apoio do
Panamá e outras Repúblicas ameri-
cana».

Revelou-se que multas vezes uma
tonelada de carga custa mnls enro
entre Novn York a Valparaiso queentre Gênova c Valparaiso. U.P.

PROBLEMA DAS DIVISAS
BUENOS AIRES, 28 — Cliba con-

seguiu, em principio, que o Conse-
lho Interamericano Econômico e So-
ciai peça .... Fundo' Monetário Inter-
nacional que estude os problemas de
divisas das naçGes latino-americanas.

Uma ' subcomissão da Conferência
Econômica aprovou, ontem, por una-
nlmldade, uma Iniciativa peln qual a
conferência recomenda que o "Con-
selho Interamericano Econômico eSocial solicite ao Fundo Monetário
Internacional que efetue, por Inter-
médio df seus técnico» especializa-
dos em assuntos monetários latino-americanos, dentro de um prazo não
superior a um ano. um estudo es-
pecial sôbre pressões lnflaclonárlase problemas de divisas que enfren-Iam os países latino-americanos, es-
pcclalmente em conexão com suasatividades de desenvolvimento eco-nômlco e spclal." U.P. '

"'OKRKIO DOS ESTADOS

J

KRUCHEV..,
(Continuação da l.a página)especulação oepsionadas pela escas

^re^õnãlTdft°ln<iúTritosTa ««Jeito | 
spz áf alimentos^ na^Repúbliea Russa,

da. agricultura e da crlaçSo na zona
temperada (pronosta do Uruguai).
A outra resolução pede o financia-
m«nto de ura centro interamericano
de alojamento pela União Pan-Amc-
rlcana (proposta da Colômbia). A
Comissão discutiu em seguida a pro-
posta dos Estados Unidos e Brapil a
resoeito da cooperação técnica, pro-
posta que prevê a apresentação de
opiniões de Estados membros no se-
cretárlo-geral da Organização dos Es-
tndos Americanos. A Argentina e o^Uruguai protestaram contra essa pro-
posta, declarando que a mesma cor-
responde a uma medida dilatórin.
FÍcou decidido, finalmente, aue a
discussão ¦ prosseguiria -na próxima
sessão. F.P.

: COMENTÁRIO DO "NEW YORK
•> TIMES"

NOVA YORK, 28 — O "New Yorl<
Times" declara . em editorial sôbre
as conversações lnteramericanas de
Buenos Aires que "a atmosfera, no
Hemisfério Ocldenlal se esclareceria
consideravelmente se a América La-
tirta demonstrasse menos antiame-'rlcnnlsmo è se ns Estados Unidos

'prestassem' à América Latina maior
atenção que a demonstrada nos últl-

jnos dez anos."
O jornal faz essa afirmação depois

• dc dizer que "os Estados Unidos de-
•cepetonnrnm seus vizinhos latino-
I americanos no que se refere ás fi-
i nanças e aos Investimentos durante
•o periodo de post-guerra. Estamos
! fazendo agora o mesmo, novamente,
,na Conferência de Buenos Aires.

! O secretário do Tesouro, Robert
•Anderscn,, ficou apenas dias na Conr

, feríncia. Durante êsse período, rc-
>peliu a proposta latino-americana
'para a crlaçSo de um, Banco Inter»
\ nacional dc Fomento e fêz algumas
i censuras sóbre a forma como. essas
'nações (latino-americanas) estão ma-
Jnejando seus assuntos.
, Teve de enfrentar a perene acusa
' çSo de que a cooperaçSo econômica

que é a maior da Rússia.
Êsse projeto de lei se segue a ou-

tros publicados em, pelo menos, 10
Repúblicas Russas durante os últimos
seis meses, e convertidos em leis, no
minimo, em duas delas. Uma de
suas características é permitir o
desterro n quem infringir ns leis
formuladas, não mediante senten-
ça judicial, mns sim por resolução de
assembléias e comitês 'de vizinhos
em zonas urbana.», ou por decisão dos
russos — ou seja. conselhos munici-
pais — no campo.

A pena de desterro será decidida
por maioria de votos — que serão
contados mediante o levantar da mão— cm reuniões às quais comparece-
rão os vizinhos de uma localidade, e
consistirá em enviar o sentenciado,-
por um periodo de 2,a S anos, a de-
terminado lugar da República, cujo
abandono constituirá um delito.

Segundo se diz, os projetos de lei
visam pessoas que, podendo traba-
lhar, levam "uma vida anti.-social e
parasitária".

Os métodos punitivos e propostos
recordam os empregados nas "depu-
rações" locais r.a Rússia da quarta
década do século, e recentemente na
China, para livrar-se de setores so-
ciais indesejáveis.

Mendigos e vagabundos poderão
ser incluídos entre as pessoas visa-
das por essas leis, segundo afirmam
Os comunistas, mas ' 

muitos desses
mendigos são inválidos de guerra, e
todos eles produtos da pobreza.
Quanto aos '/especuladores", taro-
bétin mencionados nos projetos de
lei, são indubitavelmente crlaçSo de
uma sociedade em que é comum
a escassez de artigos alimentícios, e,
cm geral, de consumo.

As leis elaboradas admitirão sua

Na Auembléia r.fíMativ.i, „ iirptilatlu .lio* Cavalcanti, fê* n»
limalia pamda, um apelo ao diretor rto Departamento de 8fr»\
para QUI Clté mandante providrnrlar o» reparo» qur ie (ornaram
necessários, n.i parede do açude ".lamba", Inrallrarto na cidade de
ratou, que »e encontra seriamente ameaçado de rtitura,

entretanto, nriiliuimi atitude foi providenciada, pelo DNC8, o qu* .
está i ui mi,, ,!„-,„¦ a i,..,,, •¦..111. i, município, poi» a mesma
eitÃ exposta a "• perigo, mando á« porta* de uma catástrofe,
qtll arrla o romplmeuto do baldo do "Jatobá", situado, podemos

l/cr, nn perímetro urbano. Ja nue a dliUncla que aepara aquela
açude do centro impularlonal t de apenas Uti quilômetros.

A rachadura priifund», existente no açude, poderá trazer um.
arrnmliamento naquele reservatório e más águas, libertadas, levará»
de roldáo a cidade de Patos,

O perigo, se torna Iminente, visto noi próximos meses de outubro,
novembro e dezembro, ocorrerem rbuvas na regláo lertaneja, que vlilo
aumentar consideravelmente a quantidade de água existente no ",1a-
tnliii", bastando i""i l"u chuva, para, precipitar a calamidade, Aip,, , . '

AMAZONAS

AEROPORTO — Encontra-se, na Capital, o brigadeiro. Ararlpe
Macedo, dirctor-geral de Engenhaj-la do Ministério da Aeronáutica,
a fim de inspecionar as obrai dn aeroporto internacional da Ponta
Peladn, mormente o» trabalho» de combnte A* rrosíh,

O brigadeiro Araripe Macedo anunciou que dentro de breve» dia»
serão reiniciada» ns obras de construção da nova estaçAo' de Con«-
tante. Asp.

BAHIA

LHA — Ilcallzou-.it, no bairro do Garcia, a inauguração da nova
sede da Leglílo Brasileira de Assistência, que foi denominada "Pro-
fe»»or Martagão Gestclra". A cerimônia foi presidida pela »ra. Tsyla
Bnlblno de Carvalho, presidente daquela maütulçáo. A »olenldade
compareceram os professores Mario Pinottl e Eugênio Gomes de
Carvalho. A.N. '

CEARA

CURSO — O Banco do Nordeste deu Inicio a novo curso de trel-
namento em desenvolvimento econômico destinado á formaçio de
técnicos para o quadro de escritório técnico de estudos econômico»
do Nordeste.

E' o terceiro curso dessa natureza, promovido pelo BNB aendo
que desta vez foi permitida a freqüência a elementos estranho» ao»
quadro» do estabelecimento. Asp. N .

ESPIRITO SANTO
DELEGAÇÃO — No próximo dia seis de setembro, se dará o

embarque, da embaixada de jornalistas, que representará o Estado
no 7." Congresso de Jornalistas, a ae realizar na Capital da República.

Comporão a delegação, os seguintes jornalistas capixabas: Rosendo
SerapiSo. José Luiz. Holzmcister, Nahum Prado, Eurico Rezende e
Dlrceu Cardoso, que serão enviadas pela Associação Espltito-santeme

de Imprensa e Vitor Costa, Plínio Marchlnl, Darly Santo», Hermogenei
Tessis e Adms Chezastorisck, pela Associação do» Jornalistas Pro-
fissionais.. Asp.

MINAS GERAIS
IMPOSTO — Volta-se a estudar uma fórmula conciliatória entre

o governo e a FAREM, para soluçSo do caso criado em torno do
pagamento do Imposto territorial.

Informa-se que tanto o governo como aquele órgáo de represen-
tação classista, estão interessados em pôr fim á pendência judicial,Instaurada pela FAREM com o objetivo de obter redução do» niveis
de revisão do imposto territorial. Asp.

PARA
FLOTILHA — A flotilha Rio Amazonas, que realiza o cruzeiro deinstrução e adextramento, chegou hoje a Belém, sob o cornando do ca-

pltáo-de-fragata, Evandro Bastos Belchior, com destino a Manaus. A.N.
PERNAMBUCO

FRIGORÍFICO — Dentro de 171 dias estará em funcionamentoo frigorífico, cedido pela COFAP ao governo de Pernambuco, tendosido assinado contrato com firma construtora e instaladora, na Secre-taria da Agricultura, com a presença do coronel Mindelo, presidenteda COFAP. Asp. ¦

SANTA CATARINA

"1 Um-

LEITE — Quarenta vaca», de origem holandeia, foram entregue»
ao» fornecedores de leite dn município de Bruique, pela Usina de
Benef(ciamento de Leite tia Capital.

Aquelaa vaca» leiteira», foram importadas pelo governo do Estado
* negocladn», pclo sl»U>na dc revenda,a longo prazo. Aip.

SAO PAULO

CARNE — A Partir de IwJe. o» preto» de carne no varejo serSo
5". inferlorea ao» que vlfiham vigorando. A portaria 238 da COFAP
publicada no "Diário Oficial", estabelece os seguinte» preço» para a
venda de carne» no vareio; peito e ponta de agulha com ôaao, Cr$ 19,00;
assem, tem osso Cri' ^23.80; músculo, braço e fraldinha, »cm osso,
Cr* 32,30; filé, icm ô»»ò Ibisteca) CrÇ 38,00; coxfio mole, coxfto duro e
patinho, Crf.38,001 lagarto e'alcatin, CrS -12,80. Asp.

. VIADUTO —'Rea£lzoü-s,e a cerimônia de Inauguração do viaduto"Alcântara Machado" construído sôbre ns linhas da Estrada de Ferro
de Santos a- Jundiai no bairro do Brás, no traçado dn futura Avenida
Le»t*. cujo» trabalhos de abertura também se encontram em nnda-
mento. Asp.

RADIO E TV — No Assembléia Legislativa dd Estado, (oi Inaugu-
rada, a sala presidente Ruy de Almeida Bnrbosn, destinada aos ser-
viços do Rádio e Televisão.

Na ocasião usaram da palavra, o radialista Murilo Antunes Alves,
o deputado Camala Ashcar, o jornalista paraguaio Slndulfo Martinez

. e o presidente Ruy de Almeida Barbosa. Asp.
-T DELEGACIA — Foi reinstalada cm Ribeirão Preto a Delegacia do

Sindicato do» Jornalistas, sendo designados para administrá-la, em
caráter provisório, o» Jornalistas Sebastllo Porto, presidente; Ney
Matar, secretário e Luciano Lepera, tesoureiro. Asp.

• ALISTAMENTO — O presidente do Tribunal Regional Eleitoral
informou que nas próximas eleições, deverão votar cerca de três
milhões de eleitores, em tbda o Estado.

Frisou, ainda, que a preoura e troca de titulo» tem corrido normal-
mente. Asp. '

DE PEKMÍtlUlIÍO
Repto de Cleofas ao ministro

Etelvino Lins
Açúcar de Pernambuco para Cuba:

requerimento do presidente
Chega mais um comandante da VII
Região: prossegue o desfile

Surpresa geral: Mindelo desaconselha
a baixa do preço do pescado

r\. i\.

»s

DO ESTADO DO RIO
Candidatura do sr. Amaral Peixoto ao

governo
"Ultimatum" da UDN ao embaixador
Defendendo votos para as praças de pré
Extintos os termos judiciários

J. R. M.
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"FÓRUM" TEÓFILO...
(Conclusão da última página)

tícia, vem sendo apresentado,
muitas vezes e com aprecia-
vel eloqüência, como exemplo
de genialidade política..." 

*"

DEBATE PROVEITOSO
Concluindo, o deputado su-

lino cristaliza em poucas pa-
lavras a importância dos de-
bates que se vão travar em
S. Paulo, dizendo:

"Colocar a questão correta-
mente perante a opinião pú-

Esperam-se para dentro de pou-
cos dias os rumos definitivos da
política sucessória fluminense,
tendo em vista, de um lado, a
Convenção do Diretório Regional
do PSD,'a realizar-se dia 31 dés

fechar escolas para evitar a dis-
semLnação da enfermidade.

Desorganização na escola Hen
rique Lage — Focalizando a de-
soiganização reinante na Escola
Industrial Henrique Lage, de Ni

te mês, e de outro a pressão que) terói, o sr. Dail de Almeida pediuvem sendo feita em'torno de um providencias ao governo para que
pronunciamento positivo do sr.
Amaral Peixoto, antes de seu
regresso aos Estados Unidos.

O regresso do embaixador está
marcado para o dia 10 de setem-
bro próximo, já estando teserva- j ofícios, tendo a direção da escola
dascinço passagens numa emprê- contratado pessoas especializadas
sa de aviação. j para preencher os lugares, per-

A esta altura,

aplicação conira os trabalhadores
rurais, pois onde já vigoram íoram
aplicadas aos componeses que, sem
possibilidade de obter recursos su-
ficientes do trabalho coletivo ou por
conta do Estado, dedicam grande
parte de seu tempo a lavrar sua
própria terra, e sãb por Isso acusa-
dos de não cumprir seu compromls-
so nas explorações coletivas. B.N
S.

blica, em termos acessíveis ao
maior número possível, é ta-
refa necessária e urgente, pa-ra permitir que as opções ine-
.vitaveis sejam feitas e acei-
tas com plena consciência.

Do contrário, ninguém po-de prever aonde nos conduzi-
rá a exacerbação de espíritos
causada pelas conseqüências
lógicas do tumultuoso tipo de
desenvolvimento que ilógica-
mente estamos adotando."

A pressão a que nos referimos
vem sendo feita, de um làdoi pie-los próprios correligionários,, do
sr. Amaral Peixolo, tendo a íren-
te o deputado Barcelos Feio, pre-sidente em exercício do PSD, quesó vê no nome do embaixador
a garantia da vitória do partidono pleito que se apróiima.

ensino à antiga posição de relevo.!mmsm^^^mm^^'^
faltam mestres para _os .diversos Si, à condlçio de torça po-

litica secundária, no problema su-
cessórlo estadual".

Mais adiante, acentua o ex-gover-cebertdo, todavia, pequenos or-
denados que não correspondem
à responsabilidade de suas fun-
ções. Atribuiu, o orador, as fa-
lhas que se vêm observando ria
referida escola, à má direção quetem tido.' Terminou apelando para o go-vernador Miguel Couto Filho e

Mindelo na Coap dc Pernambuco, juntamente com o sr.
Zilde Maranhão, presidente local daquele órgão, faln sôbre

o preço do peixe, desaconselhando a baixa do mesmo

RECIFE. (Do correspondente) — O.ique passaram pclo Comando do IV
Ministro do Tribunal de Contas, sr.| Exército e pela Sétima RçgiSo JJIU-
Etelvino Uns, mandou dizer dai do tar, desde o Impedimento do ar. Ça-
Rio. aób.-e uma entrevista concedida fé Filho: generais Aristóteles de Sou-
pelo ar. .loão Cleophas (cujo texto o,7.a Dantas, Zeno Estilae Leal, Zaea-
Correio da Manhi divulgou em cor- ¦ rias de Assunção, Ciro do Espirito
respondência passada), que "a exem-!Santo Cardoso (o titular atual do IV
pio de todo» seus pronunciamentos, Exército), Artur Hcsckct Hall, Os-
(políticos) dessa natureza, trata-se de waldo de Araújo Mota, Aurélio Au-
mais uma manifestação incolor. in-'guslo Ferreira, Penha Brasil. Arlclei
definida. con\ dubiedades e equlvo-; Pinto, Armando de Morais Ancora e,
cos característicos de uma peisonali- |agora, Machado Lopes.

MINDELO nKSACONSKI.HA V
BAIXA DO PKSCAUO

Surpreendendo a todos, o coronel
Frederico Mindelo durante uma reu-
nião na COAP, féz uma explanação
sôbre os benefícios prestados petos
barcos nlpônicos nas costas nordesti-
nas, afirmando, em seguida, que sc-
ria dcsaconselhávei a baixa do pesca-

òíteTâüSe éstobeléoüítòto^de d»d« * definitivamente marcada pe-
n^JffiSSSSSífU» história política de Pernambuco

Chegou mesmo, o coronel Feio, para o secretário de Educação,
a comunicar ao sr. Amaral Pei-1 para que providenciem no sentido

nador pernambucano: "os ministros d „E, nccessária mavBcm do lucro
do Tribunal de Contas, segundo afir-
ma com a habitual ligelreza ò *r. Joüo
Cleophas, teriam Importado automó-
veis sem que a lei o permitisse, Eis

razoável".
Ora uma comissão recentemente" en-

carregada de estudar o assunto con-
clulu por dizer quc a margem' Ae In-

at uma perfídia, ao mesmo tempo,c(.o dos japom,ses pannancce _ ^cs-
vingança por parte do cx-mlnistro dal . os ún|cos bencf|Clados com 0 co.
Agricultura, contra o órgão pçraftte. 1^ sflo os intermedlârlos do 11(._
o qual estão ate hoje, sob julgameji- |gócjo Êsscg ^ d.lo as cartag af) pü_
to, as contas rçlativas à sua gestão, j)j|ico consumldor: tíin lucrcs cxces.

• ¦ , ¦• -,-i« ainda não devidamente Instruídas.!. iP1.itam „ nnnulicloxoto que, de acordo com as son-1 de regularizar;o ensino no referi- Dei-me por impedido, aliás «»««slvos " '¦""'"' " '""" '" "¦
dagens feitas entre seus amigos,Ido educandário O presidente da COFAP, por Issouagens ieuas entre seus amigos,i qo euucanaano. 1,,,-ocessos cuando da discussão doi - r-.™?--"- ,— ~-v, • ':
é inabalável a decisão do lança- i. Temos judiciários - A Assem- Sc.f«a™M«te^ '° ^^MT.

POR QUE A DIFERENÇA?
Estranham os oficiais de Jus-

tiça a discriminação existente
entre os funcionários da Justiça
e aquela classe. Dizem eles que
enquanto os primeiros recebem
o pagamento no primeiro dia
útil de cada mês, no Tribunal,
vêm a recebê-lo no quarto dia
útiL e no Ministério da Fazenda,
circunstância que os leva a su-
jeitarem-se ¦ a fiías. com visível
prejuízo para <v andamento da
máquina judiciária.

Agora em

os Super-Convair da Real
Um novo prazer

ao viajar
Cabina pressvrizada
A qualquer altitude a
pressão interna é igual
a do nível do mar.
Poltronas redináveis
Amplas e macias, para
o seu conforto.
Ar condicionado
Você regula a
temperatura à sua
vontade.
Serviço de luxo
Lanches deliciosos e
gentis aeromoças para
atendê-lo.
Em Brasília
conexões rápidas para
Goiânia e Anápolis.

Sempre pioneira, a Real põe agora a ser-
viço da nova Capital os seus rapidíssimos
e luxuosos Super-Convair.

SSo 2 vôos semanais, via Belo Horizonte...
é Brasília a menos dc 3 horas do Rio.

E é mais conforto c prazer an sua viagem.

Conexões imediatas para Goiânia e Anápolis.

Se vai a uma destas cidades, conheça Bra-

sília também, voando nos Super-Convair
da Real.

Vá e volte pela 
"Frota da Boa Viagem"

1
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emendas, extinguindo os Termos
Judiciários no Estado e transfor-
mando-os em Comarcas.

Os pretqres que vinham servirt-
do nos antigos ^Termos passarão termos da lei recente, jamais permi-

tiria eu que meu nome constituísseà categoria de juizes

INQUÉRITO

A fim de apurar responsabi-
lidades pela íuga de presos do
xadrez dá Delegacia de Furtos e
Roubos, o secretário de Segurança
Pública, sr.' Paulo Maunti, dê-
signou comissão composta do de-
legado Gumercindu Pastor, escri-
vão Urbano Carielo e investiga-
dor Lauro da Rocha França.

PAGUEM OS IMPOSTOS

Os contribuintes da Primeira
Zona Fiscal do Estado, compreen-
dendo os municípios de Itaperu-
na, Natividade e Porciúncula, es-
tão sendo convidados a pagar o
imposto territorial atrasado, com
urgência, a íim de evitar seja fei-
ta a cobrança executiva.

ARRANCOU AS TÁBUAS DA
PONTE

Irritado com reportagem feita
por um jornal de Nova Iguaçu,
sôbre o estado em que se achava
uma ponte do núcleo colonial de

mento do seu nome à candidatura
ao Ingá, tendo alguns próceres d$
destaque ameaçado de cruzar os
braços, caso seja indicado outro
nome para suceder o sr. Miguel
Couto Filho.

Segundo revelação do sr. Feio
à imprensa, o sr. Amaral Pei-
xoto teria respondido que só se-
ria candidato em última instân-
cia. aceitando, entretanto, a im-
posição de seus companheiros.

ATITUDE DA UDN
-¦'> í

Por seu lado. a UDN lançará
verdadeiro ; "ultimatum'?. ao sr.
Amaral Peixoto, exigindo, para;
prosseguimento nos entendimen-
tos que lhe foram propostos, a
indicação do nome do candidato
oficial do PSD, no máximo, até o
fim desta semana.

Essa exigência da UDN será" fei-
ta hoje, em encontro que se ve-
rificará entre o embaixador e o
sr. Paulo Araújo, presidente da-
quele partido.

Caso o sr. Amaral Peixoto não
atenda ao "ultimatum", a UDN
não mais considerará qualquer
proposta do partido majoritário,
voltando-se para o PTB ou paraum candidato próprio.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A questão do direito de voto
aos analfabetos ocupou grande
parte da sessão de ontem da As-
sembléia Legislativa. O primeiro
orador a tratar do assunto foi o
sr. Vasconcelos Torres que se dé-
claròu solidário com a medida, . .
baseado na própria justificativa!de veículos ou mesmo de pedes-do autor da emerida constitucio- tres. . .
nal, sr. Armando Falcão, enten-j Os colonos do núcleo estão, di-
dendo que os representantes do'' ante disso, impedidos de ir até a
povo não representam, na reali-! cidade de Nova Iguaçu vender j
dade a maioria desse mesmo povo. \ seus produtos da lavoura, o queMas, acrescentou, se se trata, lhes tem causado enormes pre-realmente, de fazer com que oljuizos.
povo, em sua maioria, colabore

CAMPANHA BENEFICENTE

bléia terminou n vnfftSÂ rir. „rn jPrtmciro. caso. Quanto a num, oJ\ue. pernambuca-

ietò f»S % nm0B1«,W'tenh-? I dÍZCr é:qi'e "A° ",e °0n " 
$ «tf*™?» «««« &> baixassem preçoJ< I». .ipiov.mdo-q «om ..l.;umas r0 maU austero que meus conipanhe1-!do „„„„,„ invís dc dim. qJe 

'é 
dv„.

saconsclhávrl uma queda na tabela.ros do Tribunal. Se todos que poS
suem automóveis, aliás imporlados
em idênticas circunstâncias em 1952,
resolveram, agora, substitui-los nos

A MARCHA BO CAMPEONATO
O Clube Náutico Capibaribe, qu»

vinha empatado com o Santa Cnu
Futebol Clube no primeiro pôsto do
campeonato, perdeu um ponto frente
a um "pequeno", o Ferroviário Fu-
tebol Clube, depojs de um einpâfre"tls
2x2. Domingo último, o Nâutlcorea-
bllilou-sc frente ao América, derro-

exceção .
Falando novamente aos jornais, o

líder udenista achou curioso o argu-
mento do sr. Etelvino Lins, àcrescen-
tando que ninguém eslá obrigado a
solicitar favor material em proveito jtando-o por 2x0, goals de Bcnite» «
próprio, como nSo o fizeram os mi-'Douglas.
nistros do Supremo Tribunal. "Além Após êsse Jogo, a colocação do»
disto — prossegue o sr. Cleophas —^iclubes é a seguinte: 1.» — Santa
sabe que o sr. Etelvino Lins tenij nò|Ci'U7„ com zero ponfo perdido; _1,S,~
Tribunal, uma conduta de exceção: jNáutco, com 1 ponto perdido; 

'3,1, —
êle é o único ministro que continua
exercendo cumulativamente ativida-
da judicante e atividade politica pro-
curando ger um campeão isolado e
singular de esquemas dc recuperação
moral e administrativa, de regene-
raçSo de costumes, de pregaçflo dc
austeridade, um apóstolo, enfim, de
zPlo e de escrúpulo para a nossa vi-
da pública".

Conclui o ex-ministro da Agricul-
tura: "Finalmente, diz pèrfldamenle,
o sr. Etelvino Lins que eu quis atin-
gir d egrégio Tribunal de Contas por
ter contas da minha gestão no Minis-
tério da Agricultura ainda não ins-
truidas. A intriga é secundarlsslma e
inexata. Deixei o Ministério há trfs
anos e tfês meses passndos. Jamais

Tinguá, do Ministério da Agri- durante êsse período, recebi a menor
cultura, em Itaguaí, o adminis- notificação para prestar sequer o ml-
trador do núcleo resolveu o caso »lmo cfi"ccimento sôbre aplicação

'das verbas do Ministério. Nada te-
portanto, a temer e nem peço a

menor contemplação a ninguém a
respeito da lisura e do escrúpulo na

de maneira tôd?..sua:, arrancoul
vários pranchões, tornando, as- n
sim, impossível a passagem, quer

na constituição dos poderes, en
tão que se dê também, o mesmo
direito às praças de pré, das três
forças militares federais, das po-lícias estaduais e dos bombeiros,
que,- pelo menos, são alfabetiza-
dos.

Aparteando o orador, o sr. Sá
Rego, da UDN, declarou-se contra
a medida afirmando que, se fór
concedido o direito de voto aos
analfabetos, então ninguém mais
procurará alfabetizar-se.

Tratando .também do mesmo as-
sunto, o líder, da UDN, sr. Serpa
de Carvalho, afirmou que vivemos; do, dia 2 de relembro, o curso

Promovida por senhoras e se-
nhoritas da sociedade niteroien-
se, tendo à frente a esçôsa do
secretário de Saúde, terá início
hoje, em Niterói, a campanha de
vendas de escudos da Cruz de
Lorena, em beneficio do tuber-
culoso pobre.

TAQUIGRAFIA

Promovido pelo Departamento
do Serviço Publico, será inicia'

utilização do dinheiro público em
qualquer pôsto que exerci.

"Desafio o sr. Etelvino Uns a exa-
minar, e vasculhar com faro policial
dc que é dotado o emprego de todos
os recursos à minha disposição no
Ministério da Agricultura."

FABRICA DF. CEBOLA EM Pó

Surgiu agora o deputado Josué tle

bem aceita pelos agricultores das
margens do São' Francisco: está f-le
envidando esforços no sentido de In-
teressar Industriais locais na, instala-
ção de uma fábrica de cebola cm pó,
neste Estado, afirmnndo-se,, todavia.
c,ue oa entedimentos mantidos até
agora revelam pouco progresso.

O plano para implantação da in-
dústria nova faz parte de Um con-
junto de projetos visando estimular
a produção local de alimentos, depen

Sport. Club do Recife, com 2 póntot
perdidos; e 4.° — Ferroviário Sport
Club, com 4 pontos perdidos.

Sem resultado
(Conclusão da última página)

enquadra o "coronel" entre "aqüê-
les que tudo pagam".

Continuando, disse quc graças à
formação dèssc espírito na fase
colonial foi possível a nossa in-
dependência, pôsto que nenhuma
força poderia continuar súbju-
gando uma mentalidade que ad-
quiria tal pujança de senttmen-
to nativisla inteiramente em con-
flito com a outra mentalidade
dos dominadores. Assim é que,
firmada a nossa independência,
os nossos quadros dirigentes pas-
saram a contar com o homem ru-
ral brasileiro em todos os seus
setores de atividade e que a pró-
pria República havia surgido das
idéias nobres dos filhos dos "cb-
ronéis" que educados ¦ sob o in-
fluxo das idéias • renovadoras ^a
velha Europa, haviam sido os pre-cursores do novo regime. Citou
o sr. Abelardo Jurema, como
exemplo típice do que acabava
dc afirmar, a presença ali ao seu
lado do senador Pcdrò Ludovico,

.tipo do "coronel", mais esciare-
Castro com uma ldóiaque não foijci(]0 é bcm VCrdadc do que OS

primitivos "coronéis", mas "co-
ronel" também, pclo poder de
aglutinação que exerce no ;Es-
tado de Goiás. O si. Ludovieo
agradeceu.

Concluiu o sr. Abelardo J.uu£-
ma, sempre perseguido p c 1 o s
apartes do sr. Kerginaldo Cavai-
canti, que não raro discordava
dos conceitos do orador tão am-
plpâ sôbre os "coronéis" na po-
íítica nacional, dizendo que íuasoe carva no. anrmou que vivemos j ao, aia z qe retemorq o curso dfndo a instalação da fábrica, dc orl- ênrt«id«7ÃrÃM ™ insnirnvãrrfr m,no Brasil, uma pseudo-democra- de_ taquigraíia para servidores pu-feem francesa, apenas do apoio que i^f'"?1,a^ Correio da''],1anh,lcia. na qual a liberdade existe blicos, em segundo nível

apenas pró-forma. Em seguida O curso, cujas inscrições ter-
leu declarações feitas a um ves-1 minarão amanhã, será realizado
pertino carioca, pelo deputado fe
deral Lopo Coelho, em qlie aquê
lc parlamentar também se ma-
nifestou contra a emenda consti-
tucional.

Fidelidade e liarmoiita iío PSD— Ocupando a tribuna, o líder do
PSD, sr. Hamilton Xavier, falou
sôbre a fidelidade e harmonia
existentes em sey partido, acen-
tuando que jamais os pessedistas
julgaram o sr. Miguel Couto Fi-
lho capaz de hostilizá-los.

Recebendo aparte do trabalhis-

em três meses, e suas aulas se
rão ministradas às segundas, ter
ças e quintas-feiras, das oito e
meia às nove e meia horas.

OUTRAS NOTÍCIAS

A cidade de Cantagalo vai ter,
afinal, uma estação de estrada de
ferro condigna, levando-se em
conta not feia procedente do Mi-
nistério da Viação. segundo a qual
o presidente da Republica acaba
de liberar a verba de um milhão

lhe emprestaram os homens de cm
presa de Pernambuco.

AÇÜC.AR DE PERNAMBUCO
PARA CUBA

Ainda sóbre a noticia divulgada pe-

editorial do Correio da -Manhã,
certamente feito por um jornalis-
ta culto, mas como homem de
gabinete pouco fora da realidade
nacional nesse particular. Não
queria deixar passar a opprtuni-

lo deputado estadual Miguel Arrals, dade de, esclarecendo o pape) do
de que o instituto do Açúcar c do! "coronel" na vida do país, pVcs-
Álcool teria autorizado a operação j tar homenagem ao Correio da Ma-
da venda do excedente de açúcar do nhã pela ampla repercussão de
Brasil a um país produtor daquele : sua palavra na opinião pública.
produto. Cuba (grande concorrente
nosso),, o deputado Francisco Falc5o,
em sessão da Assembléia 1_*gUlativa,
aptesentou um requerimento conten

PARTIDOS

Em explicação pessoal, depois

ta Hipólito Porto, .o orador prós-1 e quinhentos mil cruzeiros paraseguiu seu discurso afirmando que'aquele fim.
o PSD se orgulha de possuirum grande lider e, por isso, a
tendência, que ninguém poderáconter, é pelo lançamento da can-
didatura do sr. Amaral Peixoto
à governança do Estado.

Depois 'de se estender em ou-

De acordo com o plano há mui-
to tempo estudado, a estação se-
rá construída fora do centro da
cidade, sendo desviados os trilhos
para outro local e realizadas ou-
trás obras de embelezamento.

Estão sendo esperados em
trás ponderações sôbre a harmo-JNova Friburgo, dia 1.° de setem
nia e a disciplina dos pessedistas, o sr. Hamilton Xavier encer-
rou aua oração afirmando c{ue não

bro. os ministros da Guerra e do
Trabalho, general Teixeira Lott
e sr. Parsifal Barroso, bem como

|do nm apMo a ser feito ao presiden- . da ordem do dia, o general Sér-
te da Ttepúbilra no sentido de que gio Marinho, senador suplente

j Informe, através do IAA, o seguinte: do sr. Georgino Avelino, diífcur-
ja) qua! o montante da venda de acú- | SOu sóbre O calcanhar de AchilCS
car realizada ultimamente pclo Ins-' da democracia, isto é, os partidostituto do Açúcar e do Álcool? h) qual; nacionais, constantemente apar-

I o preço em que foi realizada a ope- tcad0 pclo sr. Chateaubriand,
i ração? c) qual a firma intcrmediirla

APROVAÇÕES
Os projetos aprovados íoram

novo comandante da SíiiMA os seguintes: 1) — que autoriza a
região militar j emissão dos selos postais comemo-

Dando seqüência ao "deaflie" ie'. rativos ^la fundação do municí-

'Reservas: 
32-7397

Av. Rio Branco, 277 - Tcl. 32-4300 -

Av. Atlântica, 1.936 - Tcl. 43-8586 -

32-7398 - 32-7399
Rua Santa Luzia, 732 - Tel. 42-3614
Av. Rio Branco, 9 .Tcl. 43-2644

haverá dissenções dentro do seu! o presidente do Instituto d o* Co-
partido. merciários e o vice-governador do

Contra as paradas escolares — Estado, sr. Roberto Silveira.
Focalizando o perigo da gripe asi- j Os visitantes vão assistir à pos-ática, que já chegou ao país, o sr. j se da nova diretoria da Associa-
Luiz Guimarães sugeriu aue não i ção dos Empregados no Comércio
se realizassem, nos municípios as | daquela cidade, cerimônia essa
paradas escolares programadas [ a que comparecerão delegações
para a Semana da Pátria, a íim da classe de vários municípios e
de evitar que se propague aquele: do Distrito Federal,
mal. _ — Ern^ Teresópolis o vereador

Mencionou o orador

na Mesma operação? d) qual a firma
compradora e aeu pais de origem?

comandantes militares, na capita!
pernambucana, desde o golpe do dia
11 de novembro, chegou ao Hecife, o
novo comandante da ".' Regiio Mi-
litar. general Machado Lopes, sendo
recebido no Aeroporto dos Guarara-

_..«.: r-Mr-.-i— r-

pio de Quixadá, no Ceará; 2) —
que concede isenção de direitos
para r. -pcníeilina injetável, im-
portada até 31 de dezembro de
1947; 3) — que autoriza o Poder
Executivo a mandar estudar, pro-

pei pelo general Armando de Morais jetar, orçar C construir as obras
Ancora, atuai comandante da RefiSo., de melhoramento e equipar os
general Penha Bratíl, coronel Cana- I portos de Itacoatiara, no rio Ama-
varro Pereira, e um repreaentante do'zonas, e São Paulo de Olivença,
Terceiro Distrito Naval. ; e Fonte Boa. no Rio Solimôcs;

o general Moni* Ancor». antijto'4) — que isenta de direitos a
comandante da Sétima DivisSo de in-! maquinaria e mais equipamentos

síéuiaái nn Nãiãi. é aluai | (icaUíiãuiri a ur "«i.u ,10 dá Usina_, _____<__ il, _i<üi: i ^cUli» v, 1. i..ii 1» \ -i i d ])'. O :-rr:ii --•¦ \ tt ; lattutrui*
ocorreu no Chile, onde se veri-j Câmara Municipal projeto conce-jresponsável pelo comando da 1» Re- Termoelétrica de Força o I.uz do
ficaram sessenta mil casos de gri-jdendo nos bombeiros voluntários jgiâo, pastou o pftato to teu tub»titu-;Pará; 5) — anexo do orçamento
pe. com duas mil mortes, e na:da cidade auxílio orçamentário.ito. np«rando-*e «ro» viijs, ísísdia-ireiaüvo no Conseiho Nacional do
Argentina, onde a mortandade foi, para ampliar suas 

"atividades. Lümtr.t*. part o Ria Petróleo, com emendas e E) —
igualmente, grande, tendo os go-.a!ém de considerar a organização; A título de curiosidad». v*it re»-,anexo do orçamento referente «o
vernos daqueles países chegado a.como de utilidade púWica. jatiur, aqui, es ncuntt do» fétwaí»;Cjasdfco Nacional de EceaoBSta.
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CONTINUA EM MISTÉRIO 0 ASSASSfNIO DA JOVEM MILIONÁRIA
— "De tudo o que ie sabe iflbre

•• investigações policial», o ,que mal**!
impressiona é o comportamento do
Jovem Ary, E-tJ perfeitamente es-
rUrerido que Ary. logo depol» que
M despediu da mi>c«. foi dormir, e
dormiu de verdnde, tranqüilo, »a,ls-
feito, felie da vldn, porque a vldn
lim corria como um mar de rosa»,
Diia.» horaa depol» foi despertado, e
quando »oube da morte de Helena
(por Intermédio de "Roberto, o ir-

milo da vitima), descontrolou-se com-
pletamente. sentindo uma dor prnfun-
da. Criminoso, autor de homicídio
riflo age dessa maneira." Foi o que
no» declarou o advogado Celso Nn».
cimento patrono de Ary Jorge Fran-
ça, companheiro da Jovem milionária
Helena Amoroso, apontado pcla po-
lida como principal itispeito.

IAM SE CASAR

, — Helena havia combinado comi-
go, uma semana ante.» de sua morte,
que no dla do batizado de sua so-
brlnha iria participar o nos.«o namo-
ro a seu v«l. e depois marcaríamos
a, data do casamento. Foram estas
a» primeiras palavras de Ary. quan-
do entrevistado ontem no escritório
do seu advogado. Prosseguindo acres-
centou ter sido para êle o maior
choque de sua vida quando soube
da morte de Helena, pois havia esta-
do eom ela duas horas antes, num
passeia à Barra da Tijuca.

"HEI DE ENCONTRAR O
CRIMINOSO"

Indagado sobre de quem suspei-
tava ser o autor da morte da mulo-
niria. declarou Ary, que até agora
nio tinha idéia, mas que haveria de
encontrar o criminoso e que só po-

"Hei de encontrar o criminoso", declarou o
companheiro da vítima — Ary estava dormin-
do quando soube da morte de Helena — lm-
portante testemunha está sendo mantida em

sigilo — Prosseguem as diligências
deria ser algumas dns pessoas que
queriam conquista-la, Acrescentou
Ary ter snbido, por intermédio dn
jovem, que o dr. Manuel Noval»,
médico psiquiatra, funcionário do
Hospital de Psiquiatria, do Engenho
de Dentro insistentemente procurava
conquistA-la e que dona Gertrudes,
mfie de Helena desejava multo o
casamento do» dois. Certa vez'encon-
trou-se com o dr. Manuel Novnls, o
qual lhe perguntou se éle pretendia
se rasnr enm Helena, tendo respon
dido af!rmattvamen;e, mantendo com
Ôle ligeira conversn. Nessa ocasliío o
médico o convidou à ir no seu
apartamento, nfio tendo éle nceltado
o convite. Decbrou mais Ary, que o
dr. Manuel Novals era médico da
familla e que dona Gertrudes sem-
pre mandava que Helena fosse con-
sulté-lo. mas c;ue ela nunca íoi.
Perguntado aôbre outras pessoas que
assediavam Helena, disse Ary que
apenas se recordava além do médl-
co, de um tal Rubens, e de outro üj-
divíduo de nome João Camelo.

UMA PISTOLA

Conforme apurou a policia, na re
sidência do sr. Amoroso existe vá
rias arma.» de fogo inclusive revól.
veres , fato esse alias confirmado
por Ary que com freqüência visltavn
Helena na residência, Uma teste-

Mais dois assaltantes presos
O chefe da "gang" já ha*
via sido detido — Indi-
vídnoH de péssimos ante-

cedentes
Hâ dia», conforme noticiamos, o

delinqüente Olier Francisco Soares,
vuigo "Dentinho", de 34 anos, soltei-
ro, sem profissão nem residência e
alguns asseclas foram presos no mor-
ro da Cachoeirinha, por policiais da
Subseção de Vigilância, sediada no
22.° Distrito Policial, cuja chefia está
entregue ao detetive Galvão. Prosse-
guindo nas diligência para localizar
outros membros da quadrilha, os po-
licinis conseguiram prender na ma-
drugada de ontem mais dois deles.

Tratas-e dos indivíduos Valdir Fer-
reira, vulgo "Dunga", e Otávio Rodri-
gues de Souza, conhecido pela ai-
cunha de "Tavinho".

"Dunga" e "Tavlnho" bem como
seus comparsas foram reconhecidos
por cinco vitimas. O bando é acusa-
do de ter praticado um assalto na
Rua Heráclito da Graça, roubando 18
mil cruzeiros dos irmãos Otacílio dos
Santos • Rodrigues e Alfredo Rodri-
gues. Duas outras queixas contra"Dentinho" e seus parceiros íoram rc-
gistradas na delegacia do Méier. O
delinqüente já íoi processad; várias
vezes, todas por furto e assalto, pra-
tlcados só ou acompanhado de um ou
mais gatunos. Andava sempre arma-
do, sendo que, quando foi preso, por-
tava uma garrucha de dois canos.

munha cujo nome está sendo guar-
dndo em sigilo pelns autoridades do
25» Distrito Policial, declarou que
certu vez dona Gertrudes mostrou-
lhe uma pistola tipo bereta pergun-
tando-lhe <e «ra boa. Conforme no-
ticiamos, íoi verificado pela perícia
que na bnla» retlradaa do corpo da
vitima íoram diiparadas de uma
pistola do tipo bereta, íato ésse de
suma importância e que poderá dar
novo rumo ao caso.

PROSSEGUEM AS DILIGÊNCIAS

Novos depoimentos serio efetuados
hoje na Delegacia do 25" ; Distrito
Policial, esperando-se que o' mlste-
rloso nssa&sfnto da jovem milionária
seja esclarecido ainda esta semana.
As "autoridades do 25° D.P., junta-
mente com investigadores da Divisão
de Policia Técnica estão em inten-
sas diligências para a elucidação do
misterioso crime.
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Ary Jorge França, companheiro dc Helena, cm companhia
tio advogado Celso Nascimento
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Detido o motorista que conduziu os marginais
Não mex-iirou a Poliria nuru r\nli<--*r Min nnsicÍH. Infio sabia serem ns T.as»s*_i>ir«iNão procurou a Poliria para explicar -ua posição
uo falo — Cinco perfurações a bala na carroçaria
do carro -— Declarou não saber tratar-se de assai-
tantes até o momento do tiroteio que estes trava-

ram com policiais ¦— Apreendido o veículo
Policiais dn Delegacia de Vi-1

fiilftncia prenderam na Rua doi
Riachuelo, no interior do seu au-l
to de aluguel dc chapa n.° 5-0287,
o motorista priflssionnl Céllo de
Souza Leite que na noite de an-
teontem conduziu naquele veiculo
vários marginais, tendo estes na
Rua Souza Franco, em Vila Isa-
bel, estabelecido violento tiroteio
com a Polícia.

RECONHECEU "BITINHA"
No referido carro haviam cinco

perfurações produzidas por pro-
í^teis de arma de fogo, quatro fo-
ram disparados de dentro para
fora, sendo que um outro de fora
para dentro do veículo. Disse
Célio que se encontrava num pon-
to de táxis na Praça da Bandei-
ra, quando três indivíduos en-
traram no sen carro e mandaram
tocar para vários locais da cidade,
que mais tarde soube serem pon-
tos de jogo do bicho. Ao chegar
na Rua Souza Franco foi surpre-
endido com os tiros desfechados
pelos seus passageiros e de outras

APÓS 3 ANOS DE CAÇADA FOI PRESO
o último elemento do bando de "Swingm

Depois de mais de 3 anos de buscai,
em todas as jurisdições policiais, o In-
vestigador Oscar, mais conhecido por"Oscarzlnho", em companhia do seu
colega Leite e ainda com a coopera-
çâo do detetive Nelson Borges, con-
seguiu prender o Indivíduo Geraldo
José dos Santos, vulgo "Geraldão", de
38 anos, residente na Maloca de Tu-
rlaçu. Êste elemento é autor de dois
crimes de morte, uma tentativa, e
vários assaltos à mfio armada.

.ANTECEDENTES

Geraldo era \im elemento destaca-
do do bando de "Swing", quando
aquela quadrilha espalhava o ter-
ror pela cidade e pelos morros. Em
fevereiro de 1954. conforme noticia-
mos na época, "Geraldão" matou na
Rua dos Romeiros, na Fenha, a ti-
ros de revólver, um seu desafeto.
Dias depois, praticou outro crime,
ellmlando um rival • tentando contra

O indivíduo agora capturado, fora, juntamente
com outros elementos, o, autor dos disparos que
feriram gravemente um policial — Detido na
Maloca de Turiaçu pelo próprio investigador ba-

leado — Último remanescente de um
famigerado bando

foi detido no interior do seu barraco
na Maloca de Turiaçu.

JA' CUMPRIU PENA NO PRESIDIO

Os trfs crimes que "Geraldão" pra-
ticou, deram-se após a sua saída do
presídio. Cumpriu êle 27 meses de
detenção por assalto a mão armada
e furtos. Tâo logo se viu em liber-
dade continuou na prAtlca de cri-

a vida de outro. Estas duas últimas
ocorrências verificaram-se no Morro
da Caixa D'agua, na Penha Circular,
e para prender o meliante, foi desta-
cado "Oscarzlnho". O policial aublu
o morro e quando ali chegou foi re-
cebldo a tiroa por "Swing", "Borra-
cha" e "Geraldão", sendo ferido gra-
vemente, e por êsse motivo passou
quase 6 meses internado na Enter-
maria da Policia.

CONTINUOU AS DILIGÊNCIAS
"Oscarzlnho", uma vez restabele-

MOTORISTAS COM JK

REIVINDICAM MAIOR SEGURANÇA
PARA A PROFISSÃO

¦ O presidente daTRepública, na
manhã de ontem, recebeu uma
comissão de motoristas de praça
do Rio de Janeiro, que lhe foi
apresentar várias reivindicações,
visando a maior segurança no
exercício de sua profissão." A audiência verificou-se às , ....... ,,, „,,,., .,„,.
horas da manhã, estando entre os 19.54 d^Chefl^^S 

h» n.Irepresentantes do Sindicato dos mlna <jue os, motoristas de.pia-
Condutores Autônomos de Vei- ca. podem, depois
culos Rodoviários do Rio de Ja-
neiro a sra. Leontina de Souza,
viúva do motorista assassinado a
24 do corrente, quando em tra-
balho.

Tomando conhecimento
reivindicações constantes de ¦ um
memorial e que incluem várias
providências dc ordem policial,
o presidente da República de-

As providências pleiteadas pela classe constam de feíd^^âo^StóS
nm memorial ontem

da República — Nomeada auxiliar de enfermeira
do IAPC a vinva do motorista assassinado dia 24

entregue ao presidente f até fazerem o total de mil, só po
derão ter o respectivo porte

cido, continuou a diligenciar na es-
perança de capturar os seus agres-
sores. Com o decorrer do tempo
conseguiu prender "Swing". Tem-
pos depois ••Borracha" também foi
preso e finalmente ontem, o último
remanescente do famigerado bando

PRESO 0 ASSALTANTE PELAS
PRÓPRIAS VÍTIMAS \

O» motoristas Antônio Coelho da
Rocha Braga Filho e João Pereira,
do ponto de táxi da Penha Circular,
prenderam o menor C.A.P., de 16
anos, nurna rua de Cordovil, condu-
zirám-no a Delegacia de Vigilância,
por terem reconhecido níle um cios
indivíduos que os assaltaram nos dias
21 e 26 do corrente, respectlvemente.
Ao ser interrogado C.A.P., declarou
que tomara parte no assalto contra
Antônio, na Estrada do Porto Velho,
em Cordovil, juntamente com o mar-
ginal Ari de Oliveira, vulgo "Lico",
de 28 anos, solteiro, morador na Rua
Iranduba n.° 65, casa 5, levando do
motorista a importância de 250 cru-
zeiros. Entretanto, quanto a tentatl-
va de assalto de que fora vitima João
Pereira, revelou que embora estives-
se na companhia de "Lico", não te-

pessoas que contra êle atiravam.
Naquela situaçfio nada podia fa-
zer a não ser obedecer ns ordens
dos homens que estavam no car-
ro, pois armados como estavam,
temia ser por eles baleado. Célio
no lhe ser mostrada uma foto-
grafia de "Bitinha" logo o reco-
nheceu como um dos passageiros.

ATITUDE SUSPEITA
Apesar do motorista dizer que

nfio sabia serem os passageiro»assaltantes, as autoridades náo
acreditaram nas suas declarações,
julgando suspeita sua atitude,
por nào ter logo que se viu libe-
rndo pelos marginais, procuradoa Policia para explicar sua po-sição no fato. Acreditam as au-
toridades não ser ess aa primeiravez que Célio conduziu em scu
auto aqueles assaltantes, pois
suas declarações não íoram se-
guras e estão eivadas de contra-
dições. Por essa razão íoi man-
dado tirar um boletim pnra sa-
ber de seus antecedentes, ficando
delido nn Delegncia de Vigilância.
O veiculo foi também apreendido
para nele ser íeito exame pelos
peritos do Instituto de Crimina-
lístlca.

ESTAVA COM PRESSA...

rias 21 horas
até às 6 horas, pedir identifica-
ções aos passageiros que necessi-
tem seus serviços. Caso os passa

c) ter vida pregressa limpa;
d) apresentar folha corrida;
e) fiança em dinheiro, que po-

dera ser de CrS 1.000,00 que se
rá pedida ao menor incidente' em

quando indicados por um moto
rista que já possua o referido
porte. Perderá também a fiança v<> conhecimento da ocorrência. João
o apresentante daquele que in-;Perei«' conforme noticiamos, foi

| flingir o disposto da letra C. atacado pelos dois meliantes num lo-
Ser conseguida casa da Funda-!cal de PQuco movimento, todavia com

ção Casa Popular para d. Leonti-'._ aproximação de populares os assai-
na de Souza, mãe de oito filhes'tantes se «vadiram antes de consu-
que ficaram na miséria com o as-:"!"0 assalt0' °™e"?r foi *"canm
sassinato do motorista Flaviano "hado Para a 9«»«"«» «• Men0''«'
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O lotação de chapa .13-2., da linha IAPI. Penha-lraií, quan-
do na tarde de ontem trafegava pela Rua Nicarágua, foi fechado
por um auto não Identificado, e o seu motorista, numa manobra In-

feliz, atirou o coletivo contra uma árvore existente na Rua do
Couto. Segundo o testemunho de algumas pessoas presentes, a co-
lisão se deu em virtude do lotação estar trafegando em grande
velocidade. Felizmente não houve vitimas a lamentar. O motorista
fugiu, e as autoridades do 21° D. P. registraram a ocorrência e entra-
ram em diligências.

MOTORISTA DESONESTO
Esteve em nossa redação o. oficial

administrativo do Iviinistérlo da Fa-
zenda sr. Odilon Soares de Carvalho
que nos relatou o seguinte: na ma-
drugada do dia 28, tomou o táxi de
chapa 4-28-87, que se achava esta-
cionado na Avenida Atlântica, em
frente a uma boate, mandando que
o motorista seguisse para a Rua San-
to Amaor. Lá chegando, para grande
surpresa sua, foi-lhe cobrado pela
corrida CrS 150,00, embora o taxlme-
tro (cuja marcação lhe foi mostrada
com muita má vontade) marcasse

que além do mais o scu carro ¦!«
encontrava estacionado em frente a
uma boate e por conseguinte o preço
a cobrar teria de ser maia elevado.
Perguntou, então, ao motorista qual
a importância a ser paga pela cor-
rida, tendo o mesmo "estipulado" a
quantia de CrS 125.00. Entregou-lhe
CrS 130,00 não lhe sendo dado troei*,
tendo ainda aquíle profissional, cn-
quanto dava partida ao veiculo bra-
dado que "de outra o meu cairo
não lhe atenderá mais".

Providências devem ser tomarias
apenas CrS 68,00. Ao far.cr vcr ao:urgentemente pelo diretor de trán-
motorista a diferença entre o que jsito np sentido dc que os autores
lhe estava sendo cobrado e o'que de cenas desta natureza, de flagrante
realmente marcava o taxímetro, aquê- desrespeito aos passageiros, sejam
le profissional lhe declarou que oi punidos severamente a fim de que
aparelho não estava atualizado e!tais fatos não se repitam.

geiros não queiram se identifi- que se valha da arma contra CO. Alve Cout ocorrido dja 24 de esPerando as autoridades localizar
car, os motoristas podem recusa- lega ou colegas seus e perdendo ôsto de ^g, bem como fi_ prender seu cúmplice.

j.;, los. Necessitamos que esta-Porta- ainda o porte da mesma caso ve- car asseguracia casa da mesma'' ria comece a vigorar depois das nha a exibi-la em ocasião que procec(ência a todas as viúvas e
18 horas até às 6 do dia seguinte, nao seja para o que ela se des- fuluras viúvas' de motoristas as-

Pedimos a revogação da letra tina; sassinados no exercício da pro-
- _fiflid°ri 

ar9*!gri J . íh0 í^íor'"1 f> atestado passado por dois fissão. Emprego para a referida

n^^ii^^S^^^W WO&S ™ momris^ comerciantes vizinhos.. declaran-
dens que procuiasse naquela ma ; , ^ 

> 
aiudante. do sua boa conduta como che-

nnã mesmo, o Chefe de Polícw, anaaiem com a.uaames. família1
a íim de concertar com aquela Revogar o §6° do artigo 2" do ,.„-' . .„„,„._...„ _
autoridade o seu atendimento*Decreto 9545 de 5 de agosto tíe B) obrigação ue comparecei a
dorííoi da legislação em S. 11946. que dá autorização ao Li- Polícia uma vez por mes para re-

Tomando conhecimen o Habilitar-se ceber aulas praticas de policia,
cárinSaTen/V -'"'. . Êffi$S° as de tratar C°m °
viúva do motorista assassinado Criação do Corpo de Motoris- puonco etc.
em trabalho, o chefe de Govêr- tas Auxiliares da Polícn, comi o porte da arma so será vali-
no determinou no mesmo mo- porte de arma para os mesmos, do dentro do carro, na cintura o
mento a nomeação da sra: Leon- em cujo prontuário não tenha de- das 18 horas ate as 6. Fora des- apresente emenda à aquele pro-
tina de Souza para o cargo de litos estranhos à profissão. | te horário'só poderá ficar dentro jeto no sentido de que todas as

senhora num órgão da Previdên
cia-Social. Rigorosas providências
para a descoberta dos criminosos.
O deputado Neiva Moreira apre-
sentou Projeto de Lei para que
seja concedida pensão especial de
5 mil cruzeiros à viúva do radia-
lista Rogério Cardoso de Almei-
da morto em um desastre de
trem da Central, e necessário que

líder do Governo na Câmara

auxiliar de enfermagem
IAPC, com os vencimentos

tio:

9.100 cruzeiros mensais, tendo em
vista os conhecimentos de enter-
magem que demonstrou. Autori-
zou ainda o presidente da Repú-
blica que a Fundação da Casa
Popular facilitasse a aquisição de
uma casa própria, para a refe-
rida senhora.

O MEMORIAL'

Foi o seguinte o memorial on-
tem entregue pelos motoristas de
praça do Rio de Janeiro ao pre-
sidente da República.

"Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República,

Doutor Juscelino Kubitschek.
Portaria de 28 de junho de

3o; a) ter mais de 3 anos de pro- do porta-luvas, fechado a chave, viúvas de motoristas assassinados
Os primeiros 100 (cem) motoris- no exercício da profissão gozem

I tas que se beneficiarem terão de dos mesmos direitos".de fissão;

¦ PARA FIXA-LA V
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b) ser sindicalizado;

Baleado o policial pelo bando de assaltantes
Em Agostinho Porto a ocorrência — Os poli-
ciais foram recebidos a bala, saindo um deles
ferido gravemente — A Polícia de São João
de Meriti em diligências a fim de localizar e

prender o autor dos disparos

PÓ-FIX, o novo pó adesivo
micro-pulvorizado, COffl sabor
<lo Bawilha, que melhoro o
.lúlito. Peça PÓ-FIX nas
Farmácias, Drogarias, Casas
da Artigo* Dantáriot ou Caixa
Foilol TIJUCA, 1-Rie de Janeiro

BUENOS AIRES
S HOTEIES MAS CENTRICOSl

CIARIDGE HOTEL
Ti>eumón535-T. 32-4001

Air* ocondicionado
• n todos sus ambientes

#
HOTEL CONTINENTAL

Diagonal Nort* 725
T. 34 3011

Totalmente reíormado
Aire ocondicionado

*
RICHMOND NOTEI
Florida 470 - T. 31-6291

El mas econômico

Sehiistl.lo de Oliveira quando era
removido para o 25°. D. P.

Às primeiras horas da madru-
gada de ontem, ocorreu na Hua
Dona Maria, em Agostinho Porto,
violento conflito entre marginais.
As autoridades dá Delegacia de
São João de Meriti destacaram
uma turma de policiais para se-
renar os ânimos, e entre eles
encontrava-se o auxiliar de poli-
cia Luiz Ramos de Oliveira, de
28 anos, casade. residente na Rua
Délio Guaraná, 524.

RECEBIDOS A BALA

RECONHECIDOS DOIS DELES

Entre os componentes do ban-
do íoram reconhecidos dois me-
liantes. São eles Rozjl Adolfo
de Rezende, de 20 anos, de resi-
dência e profissão ignorada, e
Sebastião de Oliveira, vulgo "Mu-
lato" de 23 anos, residente na
Estrada de Minas. 198, em Bel-
ford Roxo. "Mulato" foi preso
por populares enquanto Rozil con-
seguiu fugir.
DEPOIS DA FUGA PRATICA-

RAM ASSALTOS
Segundo apurou a Polícia, o au-

tor dos disparos que vitimou o
policial foi Rozil. Êste elemento,
apesar de sua pouca idade, é au-
tor de diversos assaltos naquela
localidade e na jurisdição do 25.°
Distrito Policial. Logo depois de

, sua fuga, compareceram naquela
; Delegacia Waldemiro Ribeiro da!
| Silva, de 30 anos. morador na:
Rua 1.° de Maio. 506 em Agos-:
Unho Porto e Elpídio de Frei-!
tas Machado, de 25 anos. resi-;
dente na localidade de Elialópo-
lis. lote 14, quadra 20. Ambos
apresentavam ferimentos nos bra-.
ços esauerdos produzidos por ba-,
la. e foram alvejados por Rozil,!
depois de terem sido assaltados e'
saqueados de seus haveres. O po-
licial baleado foi transportado pa-!
ra o Hospital Getúlio Vargas onde;

ficou internado em estado grave,
enquanto as autoridades locais es-
tão em diligências a fim de loca-
lizarem e prenderem Rozil e os
seus comparsas.

ESFAQUEADA
A DOMÉSTICA
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O perigoso facínora na Delegacia
do 21°. Distrito Policial

mes, e os dois homicídios, dos quais
é réu confesso, íoram praticados uma
semana após ser libertado. Desta
maneira mais \im perigoso elemento
caiu. nas malhas da policia, conse-
guindo "Oscarzlnho" capturá-los um
por um para responder pelo rosário
de crimes que praticaram.

DROGARIA V. SILVA
Comunlce que iá dispõe de quantidade- suficiente de"APISERUM"

(GELÉA REAL DE ABELHAS)"'ara atender a todos os aeut fregueses e amlgoi
RUA DA ASSEMBLÉIA, é-1-66 — RIO

«754

MATOU OS FILHOS A GOLPES
DE MARTELO

BOGOTÁ, 2S — Aiindo tob Influên-

j

Até a chegada da Policia, os
marginais ainda não haviam dis-

j parado um único tiro. Brigavam eia alcóolica, certamente enlouque-
ferozmente, até que em dado mo- cido, um jovem tetesratista matou1

Imente, ante 8 aproximação dos.teus quatro filhos, . golpes de nur-
| policiais, sacaram rie suas armas telo, feriu gravemente «-.ia esp&sa.
;e dispararam em direção ao gru- tentando, em seguida, 0 suicídio. . *
po. Registrou-se então cerrado; Herman Haigado, teiegrafista do
tiroteio e o primeiro a ser atin-povoado de Suar., no Litoral Atiinti-'gido foi Luiz Ramos que recebeu;«, ess Si sr.=s d* <d*àe, autor do<

i dois tiros. Um no braço esquerdo pavoroso erime, fo! capturado p?i_s.
C outro no abdome. Os melian- autoridades, as quais consideram que

!te_ vendo que o agente caíra por,sua precária situação _coa_mJr* « le-,
l terra trataram de fugir. «vou a cometer *«se aeüto. r.P. '

Foi medicada no Hospital Ge-
tnlio Vargas, de um ferimento
penetrante na regüo lombar es-
querda. produzida por faca, a do-
mésties _osefa Souza de Aiencar,
de 31 anos. residente na ma Cru-
rnri. 111. Inquirida pelo investiga-
dor de plantão naquele Bospital,
declaron ter sido agredida por
uma Tinnia qne atende _Ktã *as-
me de Oanair, a qual f mm anos
a agreuio. Do fato tomaram co-
nheeiments as antoridades do It*.
Distrito Policiiil. que entraram
era dttigtBcia* a fim de ioralirar
t prender a. «grassara, 5* foto a
ritma na Delegacia co SX*. DP.
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: Reação do Judiciário
Publicamos ontem o parecer

dp procurador-geral da Rcpúlili-
fca sôbrc a prorrogação dc man-
dato* votada pcla Assembléia
Legislativa do Justado dc Goiás.
A emissão dêsse parecer ocor-
re no momento cm quc, na Cã-

,.mara dc Deputados, são apresen-
- tadas emendas à Constituição e
,'W Código Eleitoral visando a
..perturbar o processo do novo

alistamento, momento cm que
; também o si*. Esmerino Arruda
I . mincia a apresentação dc um

^projeto dilatando os atuais mau-
•-tíatos parlamentares. Os dois pri-

meiros projetos acima enumera-
.cios (dos srs. Valadares c Fal-

cão) embora não tratem especi-
ficamentç da matéria, criam, na

• iprática, condições para uma

^prorrogação porque, impedindo o
..alistamento, tornarão dificilmeiv-

te praticável, ou altamente ques-
¦Úionávcl o pleito de 1958. En-
•"quanto isto, o projeto do sr. Ar-

Í!.Uda renova a proposição do sr.
Antônio Horácio: : declara a

"prorrogação, após plebiscito.
r,' A prorrogação — diz o sr.
-Carlos Medeiros em seu parecer'— 

eqüivale a eleger para perío-
do de prazo dilatado, por forma
indireta, o ocupante do cargo
parlamentar. E', pois, com todas

4.-.S'letras, um ato de usurpação
'política. Êsse ato representa um
?.'. 

"eixe 
de atentados ao regime e

Constituição.
A eleição para os postos dc

' representação se faz de forma di-
;*reta. Á Carta Magna, c taxati-

va. Contra esta norma investe

a prorrogação, destruindo o. prin-
cípio básico do regime: o da pre-
senqa do povo na escolha de seus
dirigentes. Também a represen-
tação tçm prazo certo c fatal. A
prorrogação põe por terra esse

principio, A Carta Magna proí-
lie aós legisladores legislarem
em causa própria. A prorroga-
ção é também um ato dc legisla-
çáo em causa própria. Através
dele os parlamentares se substi-
tuem ao povo no ato de votar.

Y? * *

Por outro lado, como acentua
o parecer do procurador-geral da
República, ao admitir a prorro-
gação o que em verdade estarc-
mos aceitando e consagrando sc-
rá a norma da competência ili-
mitada das Assembléias, a qual
eqüivale a golpe de Estado. Os
Parlamentos são soberanos, mas
essa soberania tem limites — os
limites prefixados na Constitui-
ção. Admitir o contrário seria
recorrer a uma medida típica de
fases revolucionárias, durante as
quais os podêres legislativos pas-
sam a agir como assembléias na-
cionais, com prerrogativas.cons-
tituintes. Esses podêres falecem
ao atual Congresso. Nem se ad-
mitiria que êle os. pudesse,ter,
sobretudo para usá-los cm bene-
ficio próprio.

A prorrogação c uma aventu-
ra cujo atrevimento precisa cn-
contrar imediata reação nacional.
O País reagirá contra ésses des-
mandos apelando, como agora, no

caso dc Goiás, pára o poder que
decide da constitucionalidade das
leis — o Judiciário. Ao decre-
tar a inconstitucionalidade da
decisão da Assembléia dc Goiás,
a Justiça' estará restaurando a
verdade democrática, desfigurada
pela prorrogação. Prevalecesse a
decisão goiana c teríamos sus-
pensa no País a Constituição,

* * *

E' a aventura de Goiás que se
pretende,hoje reeditar na ordem
federal. Os projetos Valadares
e Falcão preparam apenas o ter-
reno para o projeto Arruda-Au-
tônio Horácio. Mas cpm esses
atos de despotismo parlamentar
não sc conforma a Nação, cuja
maturidade democrática repele
tanto o golpismo armado quanto
o golpismo palaciano.

E' princípio de direito quc a
Constituição prevalece à legisla-
tura — isto significando quc os
podêres' do Congresso não são
irrestritos, antes limitados pela
regra constitucional. O Parla-
mento c conseqüência da Cons-
titttição, e não a Constituição
criatura dócil aos caprichos dc
mandonismo dos parlamentares.

E' chegada a hora dc dar um
tiro dc misericórdia nos qtie
conspiram, no Congresso, contra
a soberania popular c a Icgitimi-
dade do direito clc representa-
ção. O parecer do procurador-
geral da República antecipa a
reação do Judiciário em defesa
das instituições.-'

DISCIPLINA
Em todas as discussões sôbre a emenda Ar-

mando Falcão, que pretende dar o direito de
voto aos analfabetos, surge inevitável e natural-
mente a pergunta porque o autor do projeto,
modificando, naquele senjtido o artigo 132 da
Constituição, mantém a inabilidade para o voto
de um outro grupo de cidadãos, embora alfabe-
tizados: das praças de pró; E' uma questão que
merece ser examinada mais de perto,

A inabilidade das praças de pré para votar
tem tradição no Brasil republicano:, já consta
da Constituição de 1891. Mas ò dispositivo não
é invenção original dos constitucionalistas bra-
sileiros de então. A mesma inidoneidade políti-
ca dos soldados rasos também já íôra decretada
na Constituição da Sardenha (depois estendida
para a Itália) de 1848, na Constituição da
Prússia de 1850 e na Constituição da Áustria,
de 18G7. Há motivo para supor que o dispositivo
em causa foi copiado daquelas Constituições;
pois delas consta, além da exclusão- dos analía-
betos, mais uma outra restrição que os Consti-
tuintes brasileiros de 1891 adotaram: negou-se
o direito do voto aos membros das congregações
religiosas.

Qual íoi o raciocínio que mandou reunir,
no mesmo grupo de cidadãos de direito político
menor, três classes tão diferentes como, os ile-
trados, os soldados e os frades? O analtabeto
não ini excluído dos pleitos pela sua incapaci-
dado de ler, escrever e informar-se e sim por-
que essa incapacidade o entrega, como amarra-
do, à vontade dos que o informam. Não vota
cimo quer, mas como quer aquele que lhe man-
da votar. O mesmo raciocínio vale para os reli-
giosos, cujo voto de obediência aos superiores
lhes tolhe a livre escolha. O mesmo raciocínio
vale, enfim, para os soldados rasos, sujeitos à
disciplina militar.

Tudo Isso muda, agora, com a emenda Fal-
cão. O projeto elimina o motivo da informação
fatalmente deficiente .do iletrado; e já não dá
importância ao outro motivo: à lnibição da li-
vre vpntade do analfabeto. Pode o deputado, a
êsse respeito, invocar o caso de precedência da
Constituição de 1946,-que deu o direito do voto
aos membros das congregações religiosas, cm-
bora sujeitos a uma disciplina especial. Lógica-
mente, já não pode haver dúvidas: também è
preciso dar o voto às praças de pré.

Se, porém, alguém insistir em negar aos
soldados rasos o direito de votar, só pode ser
por causa da manutenção da disciplina militar.
Seja. Mas então, é igualmente preciso desquali-
ficar os sargentos e os oficiais. Não seria, abso-
lutamente, uma ofensa aos brios dos militares,
mas apenas o reconhecimento público da disci-
plinn 'à qual estão sujeitos.

,\.Vf'. •' >

Mas o que vale para os oficiais, também é
válido para os oficiais-gencrais; O corolário in-
dispensável da exclusão do voto das praças de
pré proibiria aos oficiais-gencrais votar — c
serem votados.

ceita, não há nenhuma lei; nova de aumento
de impostos a ser incluída. A reforma daé, tari-
fas é auto-aplica vci e deve aumentar subs tan-
cialmente a arrecadação,

Tudo isso a oposição precisa'examinar com
cuidado, a fim de que não venha, realmente, &\\
servir ao governo no ledo engano de que o es-
teja contrariando;..

Deve opor-se, isto sim, com todo empenho, à
passagem da reforma retrógrada da lei eleitoral
que o sr. Benedito Valadares quer impingir;
mas daí até impedir a votação da Lei dc Meios,
seria um desserviço ao pais.

0 vírus
Há dias, o ministro da Saúde informava que

não era do tipo A-Singapura o vírus que asso-
lava a cidade de Uruguaiana, tratando-se, a seu
ver, de uma gripe comum e de baixa incidên-
cia; ontem, em comunicado oficial, o Ministério
da Saúde deu marcha-à-ré e confessou a iden-
tificação da.. "asiática", fanto • em Uruguaiana
como em Sãõ Paulo. Antés_ já declarara o mi-
nistro que nem mesmo os Estados Unidos, pais
excelentemente preparado para enfrentar epide-
mias, consideraram imprescindível Vacinar con-
tra essa gripe tôda a sua população; no mesmo
dia, o presidente Eisenhower comunicava ao
mundo que todos os norte-americanos seriam
vacinados, êle'inclusive. Membros do nosso go-
vêrno embarcaram para Buenos Aires, assolada
pela "asiática", a fim de participar de conferên-
cia econômica. Ali o ministro Alkmin*» íoi
acometido pelo vírus, lá ficando, enquanto os
outros delegados retornavam ao Brasil. Quc fêz
o Ministério da* Saúde para isoiá-los?

No Rio, segundo o Ministério da Saúde, náo
há "asiática"; mas existem sim milhares de pes-
soas gripadas que, segundo êle, tem gripe
comum embora os sintomas sejam os da "Sin-

gapura". Em São Paulo, o secretário dc Saúde
determinou a suspensão do desfile juvenil do
dia 3 em conseqüência da ameaça de epidemia;
aqui, o ministro declarou enfaticamente a um
jornal quc não determinou providência .idêntica.

E nesse diapasão, como a demonstrar ao
mundo que no Brasil a "asiática" não conse-
gulrá nada porque terá de haver-se com o Mi-
nistério da Saúde,-informa o Ministério, em co-
munic.do, que em Uruguaiana a gripe não se
está propagando com a velocidade habitual da
"asiática", nem perturbando a vida da cidade,
pois há cerca de três mil casos para uma popu-
lação de quarenta mil habitantes. Em suma, é
como- se dissesse que no pais poderão adoecer
dc gripe seiscentas mil pessoas; pois, que re-
presentará isso quando temos uma população
de quase sessenta milhões?

Tópicos & Notícias
Aspectos da obstrução

Veriíicou-se, onlem, quanto à obstrução no
Senado, aquilo quc previramos, isto é, PSD e
PTB resolveram reagi, e cortaram as- asas à
oposição.

Na Câmara, porém, os dois partidos gover-
Dementais não estão interessados em vencer os
obstrucionistas, tanto assim que seus membros
sc entrotêm no debate sôbrc questões de ordem
com a oposição, proporcionando a esta ganho de
tempo. Por outro lado, estão de viagem para
seus respectivos Estados vários pessediitas ca-
tegorizados, entre os quais o sublider Armando
Falcão.

E' evidente que, se houvesse interesse do
governo no sentido de acabar tom a obstrução,
seus amigos c correligionários estariam a
postos.

Ainda anteontem, o lider da maioria passou
quase tôda a tarde fora da Câmara, deixando-a
entregue à sua própria sorte.

O que parece é que a oposição, no caro,
está fazendo o jogo do presidente da República,
a julgar pela ^aparente falta de interesse da
maioria em pôr ludo cm.pratos limpos.

A expectativa de que a obstrução impeça
a votação do Orçamento paia o prós uno exer.
cicio * urna hipótese que sorri a administração,
pois nesse caso seria automaticamente prorro-
gado o atual, menor do que o outro a ser votado
no tocante k Despesa. Ka ^tie «e refere _'Re-

Oito e oitenta ... ,. 
'..

.Telegrama procedente de Paris e divulgado,
em nossa edição de ontem, na quinta página,
noticia que o Supremo Tribunal de Kazakhstan
determinou o fuzilamento de um indivíduo que,
embriagado, provocou, ao volante, um desastre
automobilístico, matando um pedestre e ferindo
cutros três.

í Kazakhstan é uma das repúblicas socialis-
tas soviéticas, tem por Capital Alma Ata (onde
s? deu o fato) e está situada na Ásia Central. A
sua localização explica o rigorismo da pena.
Trata-se dc unia região' Situada no mais recòn-
dito do "paraíso" comunista. Se êsse rigoris-
mo, entretanto, a princípio cnoca, faz lembrar,
em seguida, a benignidade com quc são trata-
dos casos idênticos, cá em nossas pingas. E faz
com que relembremos declarações há meses
prestadas ao Correio pelo tenente-coronel Mil-
lon Dias Moreira, diretor do Presidio do Distri-
to Federal, quando disse que, num- biênio
(55/56), só haviam entrado naquele estabeleci-
monto peryil. quatro pessoas presas por direção
perigosa de veículos. E isso muna cidadã onde
os criminosos do volante andam completamente
à solta e sâo encontrados a todos os minutos.

Mais uma v__ tem.razão o adágio que diz
estar a- virtude no mcVo termo.' Kazakhstan é
demais; mas Rio de Janeiro, positivamente, é de
menos.

terminação do governo do Bonn tem alcanço
extraordinário. Cumpro agora que i.jshbs auto-
lidades concorram para que o pais participo
de forma mnis ampla nn promessa ou perspecti-
va dc maior volume de capital, pelo menos náo
criando embaraços burocráticos. Precisados es-
tamos de Investimentos estrangeiros cm larga
escala. País nenhum nos pode oferecer capitais
cm condições mais vantajosas quc a Alemanha,
dada a reconhecida capacidade dc seu parque
industrial c tecnológico.

Necrópoles
Dado o índice de mortalidade no Distrito

Federal e o aumento vertiginoso de sua popu-
lação, é natural que o número de cemitérios
aqui existentes seja insuficiente.

Como é sabido, o cemitério de S. João
Batista, por exemplo, está há muito superlotado,
já existindo ali o sepultamento em gavetas ou
nichos superpostos, sistema também agora cm
uso no de S. Francisco Xavier, no Caju.

A administração municipal, como sempre
distante e alheia aos problemas cruciantes do
povo carioca, não se apercebeu ainda, devida-
mente, do problema.

Mas os reclamos da população ameaçada
de não ter onde enterrar os seus mortos, prin-
cipalmente os moradores da zona sul, põem o
problema em íoco, na premêncla duma solução.

Acontece que um dos locais sugeridos e que
já está provocando celeuma, é o Horto Flores-
tal, na Gávea...

Já houve aqui um senador quc quis lotear

os belíssimos jardins do Palácio Guanabara, ou-
tro que desejou meter o edificio do Senado no
Campo da Santana, um ministro quc pretendeu
mutilar a Quinta do Boa Vlstn, com a instala-
ção, ali, do Ministério du Agricultura.

Deixem, pois, em paz, o Horto Florestal o
cuidem quanto antes dc localizar u nova ncció-
polc da zonn sul num dos muitos terrenos boi-
dlos que ali esperam a valorização imobillárin
à custa dos serviços públicos que mais dia, mc-
nos dia, a -Municipalidade lhes proporcionará,
sem os devidos ônus.

0 contra
O Tribunal dc Contas da União deu c con-

tra no pedido do governo para que a entrega
aos municípios da parle quo lhes cabe na rc-
ccita do imposto dc renda fôsse efetuada apenas
parcialmente no corrente exercido. A decisão da
Corte é acertada. Está em consonância com o
que determinam a Constituição Federal (Art.
15, parágrafo 4"), c a lei complementar que re-
guiou o pugamento dos 10% atribuídos às Muni-
cipalidades, dispondo quc a dita quota será paga
inteira c dc uma só vez cm cada exercicio. E'
estranho que falando em plano de recuperação
econômica do interior brasileiro, queira o gouêr-
no íazer economia justamente a custa das sacri-
ficadas comunas para as quais ésses recursos
constituem tábua de salvação nestes tempos de
decadência absoluta das forças vitais no meio
rural, cujos efeitos sc refletem na crise cra que
sc debate o país. Enfim, quem sempre aperta o
cinto c mesmo o primo pobre...

CRIAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL' üderes da produção
Sancionado parcialmente, pelo presidente da República,

o projeto — Os dispositivos vetados e as razões do veio
crédito rural deverão ser feitos a
uma taxa correspondente ao custo
do dinheiro à Carteira de Redes-
contos, computadas as despesas
dêsse órgão, acrescidas, no máxi-
mo, de -_>%. Com essa limitação

ENCONTRAM-SE AMANHA,
EM BRASÍLIA, COM 0

PRESIDENTE
Amanhã, a partir das 10 hs.,

dizem as" razões do veto - per-! procedentes de todos os pontos
deria a SUMOC a faculdade de do pais, cerca de trezentos li-
utilizar uma das mais importantes, deres produtores a convite do
armas de política monetária: pois. j Presidente Juscelino Kubitschek,
independentemente das dificul-i*. encontra, ao cm Brasília. Se-
dades de se calcular o custo, refe- » ess. ° primeiro encontro dc
rido, nem sempre se afigura con- -WM . *fa . P"»S™m. « g?_ WSfcJ?
veniente apenas computá-lo na! representantes das diversas elas-
determinação da taxa de redes-1 fcsjta VggSJjflffilL * Ü™ __ 2«S
conto. Conservando o poder de
arbitrá-la, o Conselho da SUMOC
agirá sempre,,como vem fazendo,
objetivando o interesse nacional

tenham uma idéia exata do quc
representa o empreendimento e
de como está êle sendo levadoj Algumas das per.onalldaâis qutavante. j compuseram a d«Hgaçfi o brasileira à

O programa elaborado para a, conferência Econômica de Buenos
permanência dos líderes da in-j Aires declararam enfaticamente que o
dústria,' comércio e lavoura em café nfto fol objeto de considerações,
Brasília é o seguinte: 10'horas, _"" oficialmente, quer nos "bastido-
chegada ao Aeroporto dos aviões rc»".. Outros representantes, porém,
procedentes de diversos "Estudos: ou* compareceram a Buenos Aires por

_ percurso pela Cidade Provisória,1 suas ligações com a economia do pro-
taxa na lei. Também aqui os com passagem pelo Hospital do,*-"*" declararam o contrário, isto c.
princípios de boa política mone-1 IAPI e Casa dos Engenheiros: cn-«uc o café foi discutido nos -basti-
táriá aconselham flexibilidade de contro com o presidente da Repú-'dorcs ' da conferência,*; difícil com-

que o induz, . naturalmente, a
apoiar e estimular .as classes ru-
rais. A taxa será, pois, certamen-
te determinada com o objetivo de
facilitar crédito barato à agricul-
tura. O que nãò se afigura con-
Veniente é a fi*-*»cin rígida dessa

atuação' por
da í".MOC.

parte do Conselho

ISENÇÃO DE TRIBUTOS
_- • • ___ »_ 'ácbnCS-(T _."_¦_k_í_il,_í___CN_; "stica nacional estará suprindo Jnte-,Fm, também, vetada, no ai-jva Capital. As 13 horas todos os gralmcnte , üemand* interna de flnl- participarão deum bus E, uma declaração importante, sevisitantes

Churrasco

O presidente da República san-
cionou, parcialmente, o piojpto de
lei que cria a cédula de crédito
rural.

Todavia, foram vetados alguns
artigos e exprec:5es considerados
contrários aos interesses nacio-
nais. Como se sabe, em reunião
realizada no Ministério da Fa-
zenda e presidida pelo ii. Castro
Viana, ministro interino, íoi apre-
ciado parecer sôbre aquele pro-
jeto, Dessa reunião partini-iaram
os srs. Sebastião Paes de Almeida,
presidente do Banco do Brasil;
Tancredo Neves, diretor da Car-
teira de Redescontos; Souza Na-
ves, dircor C:\ Carteira de Cr:-
dito Agrícola c .«durtrial; Níbio
Foltran, diretor, executivo interi-
no da. SUMOC; Joviano Jardim,
gerente da Carteira da Crédito
Agrícola e Industrial. Martins Na-
poleão,,assistente jürídicq da Car-
teira dé Credito .Agrícola/_ Indús-
trial; Gerson' Augusto da' Silva,
um dos diretores do Banco Na-
cionai de Desenvolvimento Eco-
nômico e o' professor Sá Filho,
procurador-geral da Fazenia Na-
cionai.'O citado'parecer foi apro-
vado e enviado ao presidente fluenêlc se baseou ppra vetar, par-
cialmente, o projeto acima refe-
rido.

OS DISPOSITIVOS VETADOS

O veto i:-cidiu sôbre os seguin-
tes artigos e expres-ões:

a) inciso IV, do artigo 2.°; Sec-
ção IV, do Capitulo I; no artigo
10, as expressões; "e a?nota de
crédito rural"; no §3,°, do. artigo
10, as expressões: '<ou da nota?';
nas letras a, b e c uo inçi. 6 >I e
letra a, do inciso II, do |.*..°/;dòartigo 10, as expressões; "oú , ftó-
tas"; no artigô-20, as. expressões:"ou da nota,de créditoj.'üral" e,
no artigo 24,'as expressões: '-'com
ou sem garantia- real"; b) no
artigo 30. .as expressões;'. "até q
máximo dé vinte por cento (20%)
acima dos limites fixados a..essas
operações, para cada ctabçlecv*
mento bancário"; c) ,ír 1.° do ár-
tigo 30: d) § 3.° do artigo 30: e)
no § 4°. do artigo 30, as er-; .rcs-
sões: "devendo corres.oonder po
custo do dinheiro" à: Carteira de
Redescontos, computadas . rs des-
pesas d.èssc òr**ão'acrescido, no
má::imo,s dè meio por cento
(.„%¦);¦ í) no artiGO 31, as cx-
pressões: "e: dç çniôüiüer outro
tributo, seia a oue título fór, tpn-
to por. parte dns bancos, como dós
emitentes, avalistas ou endossar.-
tes"; g) artigo 32 r «-eu parágrafo
único; c h)' artigo 35;

AS RAZÕES'DO .VETO ' 1-.

Justificando o veto parcial, o
presidente enviou ao Senado
mensagem contendo suas ratões.
Insurr*e-*ie contra a Notn dn Cré-
dito Rural, prevista no Capítulo T,
Seção IV, do arti-ro 9.° da Lci.
sob'p. fundamento de ou . e'a "m*o
é título oue se recomende às one-
rações de crédito ngrícoin. ba-
seadãs em tõd"s ás le-"islncõ__.
na vinculação dos bens fin_n<"'"a-
dos, o oue não ocorre com a alu-
dida "Nota", cuja emissão se as-
?,l__a ío_C•T_!ian_'a• 'H''r. C S'm* ' 

Dentro cias próximas 48 horas, o;cidade física. Ao término da petlçSo
pies. Considera de caráter Gran- Julz Jorsn «aiornsoi titular aa 3a. Va- sâo postas em relevo pareceres cons-
demente inflacionário a nota de!ri_ .da. Faeenda Pública, dever., to- tltuclonailstós de diversos Jrlstas: Cas-
crédito rural aue poric ser "-emitida mnr conhecimento do mandado de
para empréstimos al«á 1 milhão de seguraji.a impetrado por Geraldo

Lufs Pereira, contra o Instituto Rio-
Branco. Nos primeiros dias do

ECONOMIA & FtNANÇAS
CRÍTICA PERTINENTE

Acabn dc sair o segundo número da revista "Desenvolvi-
mento & Conjuntura". E' uma publicação técnica quc está
abordando problemas econômicos nnclouuls dc maneira obje-
tiva, além cie oferecer análise sistemática c regular da conjun-
tura. Velo preencher uma lacuna e concorrer para que me-
Ihorem os análises conjunturuis feitas até aqui, cheias de vícios
c imperfeições,

O segundo número, nos moldes do número anterior, apro-
senta artigos de real interesse, devendo-se destacar n critica
quc faz à atuação do Banco do Nordeste, até aqui sem oío-
recer à economia nordestina nada dc muis positivo, tendo cm
vista as finalidades paru que,foi criado. No primeiro número
havia-se destacado uma apreciação aguda sôbrc B evolução da
economia nacional mediante análise da participação da agri-
cujtura c da indústria na renda nacional. Ao mesmo tempo,
evidenciava o ortigo as contradições o imperfeições do cílmlo
dc alguns índices c do alguns "agregados'1 elaborados reguiar-
mente no país, aue levam a resultados díspares, quando ann-
lisados num sentido, seja calcodas num conjunto do dados, ou
noutro,

A apreciação apresentada no segundo número sôbrc a.s ati-
vidades do Banco do Nordeste tem utilidade diversa. Além de
concorrer para evitar que continue o Banco a perder-se em
operações linanccíros clc nítido c quase retrógado caráter co-mercial, mostra como a manutenção de tal atitude ameaça ins-
titueionaliztir a tão viciodn quanto errônea interpretação de
que a economia nordestina só pode crescer na base da produ-çáo primária. Por outro lado, desperta a atenção das autori-
dades estimulando o Grupo especialmente criado paru progra-mar o desenvolvimento dn região a um trabalho de fundo cm
que as funções do Banco do Nordeste se articulem dentro deum panorama geral de contornos bem definidos.

As duas criticas apresentadas pelos dois primeiros núme-ros da revista, se caracterizam pcla eficiência e coragem. Fa-zer critica neste pais, e sobretudo critica de natureza técnica,e uma verdadeira temeridade. São tão grandes e poderosos osnúcleos de influência c os interesses escamoteados, para nãofalar na força quase invencível da vaidade ferida, quc a cri-
,tica, mesmo quc construtiva, corre sempre o risco de trans-formar-se em elemento de_ sevícin para o aulor. Contra issosc insurge a nova publicação, lançando cm cada um dc seus
primeiro numero umn arfálisc objetiva e penalizadora deduas importantes tarefas quc não vêm sendo executadas- como esmero necessário.

Ao apreciar-sc o advento de "Desenvolvimento & Conjun-Uira nao sc, pode deixar clc registrar o fato importante, quec o aparecimento cm numero crescente dc publicações espe-ciai zadas em economia, além da ascendente projeção do as-sunto nos grandes jornais da imprensa brasileira. E' um si-nal inconteste do avanço quc sc verifica entre nós dos estudosdesses problemas fundamentais, e de que o Brasil tomou con-lato efetivo com a sua realidade social. Em conjunto, essaspublicações desenvolvem um relevante trabalho educativo, lc-vando ao conhecimento das massas o "affair? econômico ohabituando a população politizada do país a levar cm linha de
conta, nas suas. decisões democráticas, o lado econômico dosfenômenos políticos e sociais. "«¦¦¦«-»* uus

Vamos desejar, portanto, que continue o progresso reais-.tiaclo no setor da .divulgação econômica.'chamemo-lo assim* Emuito particularmente que os responsáveis por "Desenvolvi-
mento &¦ Conjuntura" persistam na orientação seguida de dfc-
iva . _Kte&iPe-W-^-y-to d° m críticas agudas constru-

;_._•_,._ *10a'ldade e dos trabalhos básicos cm curso, sobretudodoa que, dp uma maneira ou de outra, recebem o auxilio íinan-celro publico c o endosso oficial. "^™ '*-

- NOTAS NACIONAIS

blica no Escritório Central; con- preender-se
ferência do sr. Israel Pinheiro,;
seguida de !ó#| isóbre o ,._ tax„Uvas d , f
_L.^._:_ik!Í°Llll0-s.r_el0f£..PM_a wm-m _.o a ísm'_ .'..«.mo;..-.

'. 
i; .;.: ¦ ...V. Ao pais t com o parque Industrial eiecnológlco que possui, a declsfio é de«uma importância para os paises em

fase de desenvolvimento econômico.

* * # .i.
Damos abaixo alguns índices refe-

rentes ao crescimento da produçfioIndustrial nos Estados Unidos 
' 

e na
Uniáo Soviética, segundo uma publi-caçfio .técnica italiana:

1950=100 PARA A PRODUÇÃO
IANQUE

Estados União
Unidos Soviética

i?5Q ....;.. íoo aí-
si _2.i_*-.

II - NOTAS INTERNACIONAIS

III - CAFÉ
. , . .. ic.ua. a uui_ ut_iu._v_u iuij.unai.it, 1.1 As exportações iwiniiii.iis de café até- c> ern seguida, Yl.s-ti*~!verdacleira, embora- nSo se saiba a{22 do corrente inclusive, haviam «I-rao, em companhia do presidente que preço sair.-I0 as ^iaturaf de trans- cançado a 768. 4 mil saca,., das-ouats

Juscelino Kubitschek, as obras FOrle c0ic_.o.., |córca de 470 fliil para 01 Esta-dos Unidos da América do Norte.
A receita em divisas, _ base de pre-
ços médios, orçou no período, em USS53 milhões, dos. quais cerca de. USS
28 milhões em dólares propriamente
dito»,- ¦ »
V-,- PETRÓLEO
Vem de ser encontrado petróltt. em

mais dois dos poços ._. opéfaçio rie
abertura no sanara. Trata-se do cón-
junto de perfurações em Hassi Mei-
saoud, uma das quais jà havia. acUta-
do a existência do precioso óleo, an-
teriormenlc.

ti^o 31, a expressão que estendia
a isenção de tributos seia a oue
título fôr. A cédula de crédito ru-
ral finaria assim isenta não ape-
nas do imposto c'e selo ma.s de
oualquer outro. .Êsse disposifvo
:eomo estava-redigido brigava com
Os preceitos constitucionais vi-
gentes.,'R_<-."iu *;¦*-•". o veto sôbre o ar-
tigo. 32 e seu paráarafo único que
vin. 1 .va a arrecadação do selo
previsto' nos 

'''arti 
.ris.l. e 11. coii-o

recurso; específico da-Carteira dc

dntoiVs nu-ais c irdust.inK E«a metcu,*° 
&^àÈ. «ffiffii 1.vineu1ac?o. al°m de-contrária às ?f_° SSP-i»A-©iffig _fSS_]lb.op..,norma_ da técnica .rpamén^.^-My^^-SS SS

faria em m-da cf."tril.ui.'in pnra <>ao Pnra a.impottaçao de equiJ

em andamento. O regresso dos-
visitantes começará às 16,30 hs

AUTORIZAÇÃO PARA A IM-
PORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO

RODOVIÁRIO1 S;

De.grande significação e alcance . n
medida recém-tômada pelo governo
aleinüo, liberando a cxportaçSo ou
salda de -capitais. Com a situação de
prosperidade crescente que desfruta

BANCO1 DO COMÉRCIO S/A.
O mais antigo desta praça

Rua do Ouvidor. 93/95

vetado íjnrà rue a lei pu* a vi- do. Rodagem, do Rio Giande do
Torpi* dentro do hfá**b de ¦*-> d'á* i-,ulv
•-¦'•ci.tn mt i"trcd'ie"o do róc';!«o! A respeito o chefe do_ govern.
Civil. m-*"»n ;p"»se indispensável ? proferiu despacho, autorizando.
nuc o Poder Evocutivo oosf-íi h->i-
xai- os rcsnectiyi*"- rfiítul.ment*'.-!
e tom?'* ps provid?"»'c'*"! r^rp^-r..
rins à boa execução do diplom?
Ic_i<V' " 

BANCO BOAVJSTA S. A
r*ma complet.. organlzacSo b-cncAri»

BANCO MERCANTIL DO RIO DE
JANEIROS. A.

Quitanda, 53 e 55
Depósitos e Descontos

A altura ideal seria a das palmeiras...

REPROVADO NO INSTITUTO RIO BRANCO
Hão tem altura convenienie

Inconformado- com a resolução da secretaria daquela depen-
déncia do Ministério das Relações Exteriores o jovem candi-
dato impetrou mandado de segurança — Só passa no exame

físico quem tiver 1,62m„ no mínimo

Imagens do Brasil
A LÃVADEIRA E O VOTO

...-<-.

Li com alciição. cívica a justifi-
cação do firojcto do sr. Armando
Falcão, quc visa a assegurar o di-
reito dc voto aos analfabetos. E
julguei vislumbrar cm suas pala-
vras uma idéia muito ponderável,
a saber, quc o mal do Brasil, tal-
ves esteja nos letrados.

cruzeiros, sem oualauer garantia
e em concorrência com as demais
cédulas da lei. oue são titulos de
inconteste legitimidade, para to-
dos os efe;tos. Essa concorrência
do ponto de vista técnico e eco-
nômico é Ihadm'*ís.vei_ inclusive,
norouf. sem a simo'y--:,dpdc e osincentivos oue o créduí. pesriTlofri-er--». pl'-.-.*-és da Nota. a". Có-
di'lp Rurpl P^norafícia. também
criada nela lei. reúne todos os
reouisitos nara af-indçr ao.s justos
reclamos dos. produtores rurais.

T1KDESCOVTOS DOS 
'

TÍTULOS DE CRÉDITO

Sôbre êste capítulo, dizem as
razões do vero oue não se afiríu-.
ra de boa técnica fixar limites
nara a atuação da autoridade
monetária, em rp*>térl,*r de poli-tica de crédito. Esta deve aius-
tar-se. com o máximo d-> flexi-
bilidpde, í>S Impos-rõps da. ron-1
itintura. Ora. o *. rti .o. 30 do prn- jiefn estabelece cv as cédulas de '¦
crédito rural e ns riron.is*"i*'ias I

irurpis são rrdescontáveis pté o-
máximo de SC. acima dos limites!
fixados a essas operações D»ra ra-

j da: estabelecimento bancário. Emi
ideferminiídris circunstâncias, a
faixa de 20% extra-limite, para!
o redesconto desses títulos, podetornar-se excessiva

(ro Nunes, barbalho, Temistoclcs Ca-
valcanti, Kelscn

jpÕBRÃRi

gatório" *? ainda: "o ensino pri-
mário oficial é gratuito".

Podcr-sc-â estranhar que, man-
dando ler 11a Constituição: "Po-
dem alistar-se eleitores bs. aiial-
jabetos", onde cia diz "não 

po-
denf. o projeto lenha deixado'dc
substituir o "obrigatório" 

por "fa-
cullalivo", ou mesmo "dispensa-

vci", ou ainda "proibido"; e de su-
Define aquele parlamentar o.pi-imir a obrigação nacional da

analfabeto como indivíduo aluou-,gratuidade. Mas compreende-se. A
tc, operoso c seguro, que sabe o''constituição será fruto dêsse prç-
que quer. E este não '¦ apenas o ...».,•_ ./o contra o analfabeto, vi-
analfabeto ciladino, mas o rural. \ gente entre nós; preconceito intn-
Um tais condições, fica-se chocado 

'icnívcl, 
mas foiiíssimo, que não

com o pensamento do constituinte jJC pode eliminar num dia. Assim,
brasileiro, que negou direito dc vo-\podem ficar muito bem no texto
to~a pessoa de tantas qualidades,]constitucional aqueles mandamen-
reservando-o a quem. poss\vclmcn-ljOS preconecituosos, desde quc nin-
tc, não as possui, dc vez que cla<;\gucm pense cm cxcculá-los. ' 

A
podem perfeitamente existir no execução redundaria cm tirar a
iletrado, c, quem sabe, lhe sao inc
rentes.cor-

rente mes. o 
"Jovem 

impetrante •—
candidato aos exames vestibulares pa-
ra o Curso de Preparaçfio à Carreira
de Diplomata — fol reprovado no
exame físico a que :*¦! submetido, no
Ministério da Aeronáutica.

BEM ALTURA SUFICIENTE

Geraldo Luís Pereira fol considera-
do eliminado, por n5o satisfar.fr As
exigências de altura que a Casa de
Rio Branco prev6 para seus futuros
sfrvldorw. A altura, em qucstüo, nSo
poderá ser inferior a 1,62 m. Em sua
petição, o lmperante alega que tem
1.82 m e, como prova do que diz,
Junta certificado de oficial da reser-
va (CPOR).

Sustenta, ainda, o ex-candidato aos
exames vestibulares do Curso dc Pre-
paraçío à Carreira de Diplomta q-.ie, _ , ,,,se nio possuísse 1,62 m n»o podí-ia - Penor à° Trabalho O ,..„.._.„.... ,
ser eliminado daquela, provas, pois, de segurança impetrado pelo pro- f"'-f • •)f"-- W«*-. oojeio ae pro
segundo di_, milímetros a mais ou curador geral da Justiça do Tra- posição a parle, a ser defendida
a menos, na estatura de uma pes- '
soa. nSo pode decidir sôbre sua capa-

EM DEFESA DE PRERROGATIVAS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Impetrada a segurança contra

a concorrência dos juizes
suplentes nas listas de>i licipaçao no processo aas eleições,

merecimento \de ves que- è ele quem vicia os
• , '¦-___ , ,, \cosliimes. Não sei porque, o pro-'"' ;:",'i'M,i" U" " 

mnaandadô1-'Wo <""'''. ésla P>ov'dhicia sau-

70c/a dos brasileiros virtudes dc
operosidade, adiamento, conscien-

O brilhante deputado vai maislcla dc aspirações c horror à ma-
longe', e atribui ao analfabeto iimaUícia e à fraude, que são delicados
correção política e moral não cn- atributos da ignorância,
coulradiça no homem que dominai, Como denuncia o aulor do pro-
os mistérios'Mà escrita: "Quem\jcto, os jalsos democratas conside-
pratica a fraude, quem a concebe\ram o voto da lavadeira uma de-
c manipula são os letrados". A\gradação. Assim, pois, _ integra-
conclusão a tirar, cm benefício da\ção social que jà sc operara no ih-
pureza das instituições, seria vc-\terior dc nossas casas, cm que a
dar rigorosamente ao letrado par- lavadeira é sempre altamente bem

tratada, como pessoa de qUcm de-
pende o limpeza exterior dc nossa _
vida, não atingiu ainda o plano po- 

™

lítico, c o projeto visa a rcalisar
esta medida democrática, embora
pareça tomar a lavadeira como si-

Capitais alemães
Refere-se a seção de Economia & Finanças

de hoje à noticia, vinda de Bonn, de que as au-
toridades da Alemanha Ocidental acabam de
liberar a saída de capitais.

A importância está em rfue tal determina-
ção pode incrementar substancialmente' a- mi-
gi ação de capitais germânicos, que já alcança
bo-?; pCSlçãO HO íiüXo luivn__._":0-nai uc íuiiaus,
nos últimos anos.

. Para o Brasil, que. tem recebido crescente
volume de capitai,, aiemão .para aplicação direta.

,'no desenvolvimento econômico do país, V de»
(St . ._. Y. .':

VISÃO SEGURA, V
BOAVÍSTA 0E SEGUROS

PAGAMENTOS NO TESOURO
NACIONAL

Pessoal ativo e aposentados

balho para cessar a decisão do pnr _„/ro membro do PSD, êsse nôninio de analfabeto. Geralmente
TST que reconheceu o direito de _ ¦ . fV/ rf hátõtSj " servi- [não o são; lêem muito bem o roldois juizes suplentes dc concor- •'

A Pagadorla do Tesouro Na-

uui.i 'u._._>* ou^ivii. _. vi _. \_v---.t.vr_ J
rerem na lista de merecimento. O í° <<as aspirações dos servos,
sorteio indicou para relator o mi-, Realmente, como pondera a jus-nistro Júlio Barata, esperando-se _•••,.„ -<„,_„ _.___. . _,„ _ _,„'que êsse magistrado conceda ime-.''Z'™-.¦<'• . "rf . ca°ar com ° Pje'

ídiatamente a liminar pedida pe-'conceito intolerável que se criou
|lo Ministério Público. \no Brasil contra o analfabeto". Há
I No Tribunal Regional foi im- quem pretenda (alguns ulopistas)
petrado também, por ordem do acabar com o próprio analfabeto, o fato de o sr. Falcão estimar em
isffidoTssyr&^i;?'ia "u,e ° •"¦•Fakão f° *l¥ 70re ° i"u"ero ck nossos irMot
tra a decisão que determinou íos-{''"J. embora nao a combata pon-
sem os títulos dos dois suplen- Italmcnte. No dizer de S. S., não há

dc roupa, já não falando nas au-
tomálicâs, que conhecem o ameri-
cano, e atendem espertamente a
contíguas como "hol", "ivarm",
"off", etc

Um estatístico reclamaria contra

e, em outros,
pode ser considerada insuficiente,
em face dos objetivos visados. As-! donal efetuara hoje, das 9,30 as tes apostilados por ato do pre-; s0ill(-ão, ainda por muitos anos
_!_fcfc _. ___.__._L__. ._  __ _L_, ____'__. _L_ #l_. . 1.' I K _n _-__r_t*__ *-< __ v_«_ _f-_ ¦ ¦__ _4__ i__ _p_*__* _- _-_ p- _ _-. v. _-. _ __ #-1 _-\ r- r- __ 1_V«*_«%4__ _¦* __ A _ . t * _-. *-.-. __*__¦»--__*__

do a
desacerto da medid->. Trata-se, .
nwnas de uma ouestpo de prin- Aposentados do Ministério da nhão, designado relator, conce-\para uso, o território nacional
cinio. iá oue o Conselho da Sn-j Guerra, n°s 4.201 a 4.211; Apo- deu a liminar para o efeito do „ran^e demais, as comunicações
nerintend<»**cia oa Moed*» e do sentados do Poder Judiciário, n°s impedir que o presidente do rt-y.;r frurtn! /;«_„.»,*,.„

de 4.530 e 4.531; Aposentados do gional íaça as apostilas até o -"/*-***¦ os

analfabetos. Uni 1950, pelo censo
oficial, eles eram 50, 49%,-De en-
tão para cá, e apesar dos fesares,

, o veto.apôsto à parte final ç 16.301 horas, oi pagamento das se- sidenteidessc'^ório-Memj, 0\roblcma do analfabethmò\a percentagem baixou graçasártico, nao envolve a-idéia de guintes lolnas do 4o dia uül: outro mandado requerido por tn-,» _..*__ . .... ^ • #_ i_ _._,¦
Câmara de Reajustamento; teressados, o juiz Délio %ara-!«-' Pm: O governo e impotente campanha nacional de-alfabetiza-'ção. 

O I.B.G.E. que o diga.
Além disso, costuma-se calcular a
fcreenlagem sabre a parte da po-
pulação adolescente e adulta, ex-
duidai as crmtfras cm linde pre-

iminguados, a população vai numI Crédito não está imnedldo
ipülicà-la e mesmo em limites su- Congresso Nacional, n° 4.540; julgamento do feito.
ioeriores aós previstos, "se assim Aposentados do Ministério da Dessa maneira, estão tomados crescmõo medonho, e. assim, não
|ò recomendar a comimtura eco-!Saúde, vPJJW e 4.'fãl; Aposen- todos os caminha*, para preser-1se dec pensar em alfabetisaçâo escolar, que ordinariamente não se
jnômica do p?is. Pelos mesmos;tados do Tribunal de Contas. n° var a prerrogativa do Presidente , Q' ,- / interessam for política, Mas isto
íuRdamp-nic*: fer**-» vetados os 8.500; e aposentados do IP ".SE. da República de nomear, por de- Pcm- «"fr autr-. "af " a*ve\inicrcssam por r"""™- ««* ™

;pa**a**Tafos 1.° e 3.° do arttío 30. «- -».-¦-*«. creto, y.r.zcr- sprova;*os cm i.u-,|.  *— -—-r  — —•--- ¦*•*»(*";—*"—-—..«. -.-«
Prosseeue a mensa-eem tom a! Pagadores do Tesouro efetua- curso, inclusive por meio de re-{16o da Constituição, segundo o\E nnolfaoelo? continue a se-io, t

jiustifirstiv-a dos *í*rin=i? aíí<gr»s e;rso o ps gamento nos Mlniitcrios curso extraordinário para o Su-U^* "a educação i direito de io-lvole de ve: em quando no go-
i-spressões vetadas, tais mmo o ido Trabalho, Viação. Educação.'premo Tribunal Federal, inter-'%.* j \. frf» OT_ i/Wí'-f/rw. '
M> do artiso 30 oue-eMabelecí- Agricultura. Saúde, Justiça e Po-, posto em tempo hábil por um *T '"í? 

ff.",'é*?%t ü'/„2_ *¦• r n Jíque os redescontos dos títulos de der Judiciário. dos interessados. .mim. o ensino pnmano i oon- u u. a.
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N4 COM/SSÃO Df JUSTIÇA

CONCEDIDA A LICENÇA
contra Lacerdapara processo

Í5 votos contra 6 — Falhou a obstrução oposicionista — Lacerda, em

plena discussão c/o pedido, reafirma que Lott é traidor da Pátria —

A declaração incômoda — Apesar de secreta, nomes dos que vota-
ram contra ou a favor...

Nas Comissões do Senado

O projeto da Eletrobrás e a lei complementar
sôbre a Ação Popular

o deputado Oliveira

Depois dil exposiçAo dos visitantes,
solicitou o presidente Cunha Mello,
nos senadores, que estudassem o subs

'Bilac Pinto, durante os próximos;
quinze dins, suas «ugcstBes, farilitan-

jdo, assim, o trabalho dos legislado-

— Nilo vejo base para este mo-

nfto Jurídico — declarou-nos, on
- a Jui; Iete Bomllcar' Ribeiro

Três Comissões funcionaram ontem itlclpaçAo financeira da Eletrobrás nas por último,
no Senado. Nn de Transportes c Co-'suas subsidiárias a subscrição dc Brltto
munlcaçõcs, fornm examinadas ns 23jaçflei, quando poderá sc tornar ne
emendas de plenário no projeto quc:ccssárlo, cm determinadas clrcunstfln
cria a Eletrobrás. O relntor, sr. Neves'cias, o auxilio financeiro dn Eletro
da Rocha, manifestou-se pela uprovn- brés ás subsidiai-los, através de fl-:titutlvo c encaminhassem ao relator: vlmento. O problema é de famílio
ção de 20 c rejeição dns restantes. nanciamento ou subscrição dc deben ¦'¦•-••

São ns seguintes, entre outras, ns tures, alónf da participação no capl
emendas quc receberam parecer lavo- tal. ,
rávcl: i Emenda n.° 20. do senador Cunha rcs.

Emenda n.° 18, do senador Abelardo Mello — Manda acrescentar no artl-1 O projeto quc dispõe sfibi c n ação
Jurema — Manda substituir no nrti- 8" 20- parágrafo único, no principio popular teve Inicio no Senado, sob
go l.o a expressão "Centrais Elétrl-1 "Atí ° Hmlta cumulativo de USS.., o número 25/47, c (oi seu nutor o sr.
cas Brasileiras S. A.", por "Centrais 500.OOa.onn ou o equivalente etn ou- Ferreira de Sou/a, ex-representante
Elétricas Federais S. A." c a abre- 'lns moedas, o Toder Executivo, do Rio Grnnric do Norte,
viatura "Elelrobrás" pela sigla "Cell". e,c- ••" í Enviado á Câmara, recebeu, ali, o

Esla emenda se justifica uma vez Justifica o autor a sua emenda e número 2.460/52, sendo distribuído,
que a abreviatura "Eletrobrás" Já é com mllitn r«a°< ressaltando que o|ma|s tarde, ao deputado Bilac Pinto,
usada por umn sociedade e foi deví- parágrafo, como está redigido, cons- Transcrevemos, nqul, o artigo pri-
damente inscrita no Registro do Co- tlUli ulni> autorização em aberto, sem melro do substitutivo:
mércio. «rn"*: para que o Executivo possa; „Ar, _ Qual r cldfld;lo sera

Emenda n.o 12. do senndor Cunha «»' 
J R«<™"» do Tesouro, devendo. , , ' , Âu, ,

Mello - Monda substituir o t l.o do «« prefixado um 1 ml e máxinio. pa- ¦ 
dco,a',açi1o' de nulldade dc

artigo 15 pelo seguinte: ra o Executivo contrair empréstimos. ,J )esU.üs a(1.,,llónio da Unlfto*'S l.o - A Eletrobrás. autorizada1 Aa outras emendas referem-se a.do Distri,() Fcdel.a, dos Es,ados ^
pelo presidente da República, poderá "ação da indústria, de material e }*¦;, «úhictplos, dc entidades autárquicas,
organizar subsidiários, nos quais de- tríc°t * prioridade de material ele-

O PROBLEMA É FAMILIAR,
E NÃO JURÍDICO

Não tem fundamento, para a juíza Iete Itomilcar,
o movimento feminino que procura estabelecer
a igualdade dc direitos entre a mulher casada e
p marido — A indignidade quc a mulher não

deve cometer

verá ter a maioria das ações, com rencialB, a Incorporação de bens, e.
direito a votos, podendo, entretanto,!ainda, ao problema da organização
mediante prévia aprovação do presi- áRS sociedades subsidiárias,
dente dn República, fazer cessar a

dc sociedades de economia mista \
(Constituição, art. 141, 5 381, de cm- ¦
presas incorporadas ao patrimônio dn
União, de sociedades mútuas dc se-
guros, nas quais a União represente

.luiza Iete Bomilcnr
A mulher que sc desquita nSo
deve escravizar o homem, quan-

do pode trabalhar

sua participação, desde que as subsi- AÇÃO POPULAR 'os segurados ausentes, de empresas;
diárias atinjam à maturidade econô- Aberta a reunião da Comissão de públicas e de instituições ou funda-
mica e sempre que isto se fizer ne- Justiça, seu presidente, sr. Cunha ções para cuja criação ou custeio o
cessário, para com a recuperação dolMello, anunciou *a presença dos depu- poder público haja concorrido ou con-
capital Investido, possibilitar novos,tados Oliveira Brltto, presidente da corra com mais de cinqüenta por
investimentos, cm outras áreas do;Comissão de Justiça da Câmara, e cenlo".
território nacional. A Sociedade po-;Bilac Pinto; do ministro Seabra Fa-1
dera conceder financiamentos às suasjgundes; e do dr. Luiz Machado Gui- [ NA COMISSÃO DE ECONOMIA
subsidiárias ou tomar obrigações aolmarães, os quais, a seu convite, es-j Também esteve reunida a Comissão
portador, por estas emitidas". lindariam, juntamente com os senado- de Economia, cujo primeiro parecer,

Como se poderá concluir, a emen- res, o substitutivo oferecido, na ou-!da lavra do sr. Gomes de Oliveira,
da assim redigida substitui a apro-1tra Casa do Congresso, pelo mesmo |mereceu aprovação. Versa sôbre o
vação do Conselho Nacional de Águas deputado Bilac Pinto, ao projeto de seguinte projeto:
e Energia Elétrica, para a constitui-'lei quc dispõe, sôbre a ação popular | Art. 1.° — Têm direito à remunera-
ção de subsidiárias da Eletrobrás. pe-j Prosseguindó, congratulou-se, com ;ção do descanso de que trata a Lei'gamento do descanso previsto no ar-
la aprovnção do, presidente dn Repú- os seus pares, pela honrosa visita n.° G05, do 5 de janeiro de 1940, os; tigo l.o será feito dividindo-se o
blica, tal providência executiva deve- que, no momento, recebiam e, ainda, empregados que percebem remunera- \ quantitativo percebido em comissão
rá caber, de fato, ao cliele do Po- pela volta do senador Attilio Vivac-jção sob forma de comissão, desde durante a semana, quinzena ou mês
der Executivo e não ao Conselho,;qua, ausente, durante algumas seina-jque trabalhem cm rerviço interno da'pelo número de dias de trabalho
que é, por sua natureza, órgão téc- nas, por motivo de doença. [empresa ou sujeitos ao horário dc prestado nos respectivos períodos,
nico-consultivo do presidente. | Franqueada a palavra, íizeram-se | trabalho normal estabelecido no De-j Em • seguida', foi igualmente apro-

Do mesmo modo, verifica-se que o ouvir, sucessivamente, o ministro'crcto-lct n.° 5.452. de 1.° de .maio vado o parecer, ainda do sr. Gomes
periodo final da emenda visa a cor-Reabra Fagundes, o sr. Luiz Macha- de 1943 — Consolidação das Leis do'do Oliveira, favorável ao projeto que
rigir uma lacuna do projeto, que pre- do Guimarães, ambos como colabo-iTrabalho. [modifica as normas para o funciona-
vê, como única possibilidade de par-lradorcs. o deputado Bilac Pinto e,| Art. 2.° — O valor do dia para pa-lmento da Caixa de Crédito da Pesca.

Por 15 votos contra 6, a Comissão
de Constituição e Justiça concedeu
a licença, pleiteada pelo Ministério
Público, para processar o sr. Car-
los Lacerda. O pedido cm pauta diz
respeito ao artigo "Cafageste Má-
ximo", assinado pelo lider udenista,
em que o deputado acusado, entre
outras considerações, chama de "trni-
dor" ao ministro da Guerra, sr. Hen-
rlque Dufflrs Teixeira Lott Sentin-
do-se ofendido, o general represen-
tou junto ao ministro da Justiça que,
por sua vez, atendendo à solicita-
ção, determinou as providências quc
ontem, culminaram com a concesíâo propimclarai: "— A bancada da UDN,
do pedido de licença, formulado oorjPor meu intermédio, vem fazer um
um representante do Ministério Pú- j apelo à Maioria, vem fazer um apêjo
blico, através denúncia em que ca-

A DECLARAÇÃO INCÔMODA Iposada pelo voto Prado Kelly, de
Ique ao parlamentar não cabia desis-

Além dos votos pronunciados pflos tir ou não de uma garantia que não
lhe pertencia, ma?, sim, à institui-
ção democrática. O representante de
Pernambuco, porém, adiantou que
reiterava o seu pedido, pois, se
aquela declaração do lider oposlclo-
nista não fôsse retificada, a sua
consciência o faria atender ao apelo
dirigido à Maioria. A resposta do
sr. Carlos Lacerda não foi satisfa-
tória e, talvez por isso mesmo, o
voto do sr. Lima Filho lhe foi des-
favorável...

srs. Rodon Pacheco e Prado Kelly,
os quais refletiram a opinião da
UDN, e que Já foram publicados pelo
Correio da Manhã, também falaram
outros parlamentares, entre os quais
os srs. Martins Rodrigues (PSD) e
Mário Guimarães (UDN). O sr. Os-
valdo Lima Filho, aparteando o li-
der oposicionista no momento em
que êst,e concluía a sua oração, ln-
dagou-lhc da declaração, formulada
cm plenário, em que êle assim se

pituleu como de "injúria" o disposi-;fivó da lei de imprensa que teria
íido infringido pelo diretor da "Trl-
buna da Imprensa".

FALHOU A OBSTRUÇÃO

Para a realização da sessão plena
de ontem, falhou a obstrução opo-
licionista. As sessões plenas exigem
um "quorum" de treze presenças,
atingido por 8 deputados do PSD, 4
do PTB, 2 do PSp e 1 do PR, num
total de 15 parlamentares que • re-
presentou, exatamente, o número de
votos iavorávels à concessão da li-
cença. Embora secreta a votação,
tudo indica que tenham sido os seis
udenistas presentes os que perftze-
ram a votação quc tenteu amparar
o lfdcr oposicionista.

REAFIRMA A ACUSAÇÃO
"Em conclusão, sr. presidente, re-

¦ afirmo que o general Teixeira Lott
é traidor do regime democrático no

.Brasil" — assim concluiu o sr. Car-
los Lacerda, cm discurso em que
reafirmou os termos do sou artigo jor-

.nallstico. Justificando poraue assim
definira o ministro da Guerra, o
lider da UDN começou por historiar
todos os acontecimentos políticos, an-
teriores ou decorrentes do movimen-
to milltnr de novembro de 1955, emi-
tindo considerações quc, através a
tribuna da Câmara, já ção bem co-
nhecldas do público. Na opinião do
sr. Carlos Lacerda, o general Lott,
depois de trair dois governos, esta-
ria se deixando entear por movi-
mentos antidemocráticos que. pela
sua adesão (consciente ou incnns-
ciente), o estaria levando a trair a
própria Pátria. Como excmnlo do
oue afirmava, relembrou o líder da
UDN todas as acusações que têm
sido levantadas contra o ministro dn
Guerra — entrega de comandos e
postos-chaves a comunistas, censura
em cartas e telefonemas, vedncão do
direito dc resnostn nos que lhe são
adversos, pressão sôbre o parlamcn-
to, enfim, criando trdo um clima
de Insegurança, propício à tomada
lenta do Poder pelos comunistas.

esoeeialmente ao nobre lider da
Maioria, para que anresse o anda-
mento da licença, a fim de que se-
jamos processados, os srs. Raiael
Corrêa de Oliveira, Coelho de Souza'
e o orador. Desejamos levar a Jus-
tiça ao sr. ministro da Guerra, que
a ela diz querer Ievar-ncs, já que
a ela não conseguimos que êle fôsse
espontaneamente., Desejamos que na
Justiça, o sr. ministro da Guerra dê
ao povo brasileiro a possibilidade de
ver provado que êle não traiu o
regime; que não traiu dois presi-
dentes, traindo a confiança nele de-
pesitada por dois legitlmos dirigentes
da nação."

O sr. Afonso Arinos, respondendo
ao aparteante, Invocou a tese, já es-

OS VOTOS OUF, CONCEDERAM
A LICENÇA

Os 15 votos que concederam a
licença para processar o sr. Carlos
Lacerda, assim se distribuíram: do
PSD, os srs. Martins Rodrigues, Ci-
cero Alves. Amaury Pedrosa, Jeffcr-
son de Aguiar, Leoberto Leal, Oli-
veira Brito, Laurlndo Regis e Cid
Carvalho; do PTB, os srs. Manoel
Barbuda, Nogueira da Gama, Sega-
das Viana e Chagas Rodrigues; do
PSP, os srs. Mcnteiro de Barros e
Oswaldo Lima Filho; do PR, o sr.
Raimundo de Brito. Os votos con-
trários, iqué couberam à ÜDN, foram
depositados pelos srs. Mário Guima-
rães, Guilherme Machado, Rondon
Pacheco, Milton Campos, Prado Kelly
e Bilac Pinto.

Perspectivas para a . ..

de Souza, a propósito da Iniclítl-
va de um grupo de senhoras, vi-
sando conseguir a reforma de dl-
versos artigos do Código Civil, no
tocante nns direitos e deveres da
mulher casada brasileira,

Disse-nos, ainda, a entrevistada:
O movimento n&o foz mais

que criar animosidade nos homens
contra as mulheres que trabalham
fora de casa, c parece engendrar
uma espécie de competição desça-
bida.

A MULHER NAO DEVE ESCRA-
VIZAR O HOMEM

Declarou-nos por outro lado, a
Juíza Iete Bomtlcar que não se
deve descurar de coisas mais im-
portantes, em nosso pais, como é o
caso das ações dc alimentos. Disse-
nos ela quc as mulheres n&o de-
tiam ter direito à pensfto alimentar
dos maridos, após o desqulte, a nfto
ser que ficasse provado que nfto
tém capacidade para ganhar a vi-
da ou quc ja nfto tém idade
para iniciar uma carreira.

Prptlca uma indignidade a
mulher que, embora podendo tra-
balhar e prover o seu sustento,
prefere escravizar o marido des-
quitado através dc uma pensão ali-
mentar.

ASSISTÊNCIA SOCIAL. EM
VARAC DE FAMÍLIA

Repetindo que o problemaestá mal equacionado, pois a
mulher casada nada consegui-
rá reivindicando direitos iguais
aos do marido, frisou-nos . a
entrevistada que o que se
devia era pleitear a assistência so-
ciai em varas de família, a fim de
se zelar pelo interesse da criança,
multas vezes prejudicada pela se-
paraçüo dos pais.

-O REGIME EST\ SE DESAGRE-
GANDO"

Dizendo que estava convencido dp
que o general Lott, a esta altura
dos acontecimentos, já nâo podia
estar agindo "Inocentemente", o sr.
Carlos Lacerda recordou o quc cha-
mou de "ação criminosa", do minis-
tro da Guerra, qunndo o general, ro-
cebendo jovens que o foram pro-
curar, a êlcs teria se referido de
modo equivoco qunndo lhes nfinn-
çou, com a sua autoridade de chefe,
militar, oue o comunismo internado.' péia de Pagamentos.
nal já não representava nenhum pc-j Vários delegados a Conferén
rijo para a humanidade." — Isso. sr. | cia de Buenos Aires, como se ra
presidente — alegou o sr. Carlos La-|be, sugeriram o estudo das poscerta,;- num momento cm que: o Utilidades da criação de um orcomunismo avança pelo mundo, do '
mina a China
da Europa c
quer fincar pé no Brasil."

(Conclusão da última página) i lar para o intercâmbio comercial
ordinário, não prejudiquem, nem
retenham, o desenvolvimento eco-
nômico e social dos povos latino-
americanos.

Dentro de um prazo de seis
meses, pedem-se recomendações
práticas para a solução do pro-
blema das divisas, com a colabo-
ração do Fundo Monetário Inter-
nacional,e dos técnicos em finan-
cas do Conselho Interamericano
Econômico è Social. ,.

Na segunda comissão, uma ou-
tra matéria técnica proporciona o
exame e debate vigilantes de to-
dos os paises exportadores e im-
portadores de caiMtais privados.
Trata-se do problema da bitri-
butação dos canitais, pelos seus
paises de procedência e por aque-
les para onde se destinam em
benefício das inversões.

A resolução 69-54, do Conselho
Interamericano Econômico e So-
ciai, recomenda a celebração de
tratados bilaterais como meio efe-
tivo para alcançar a .eliminação,
ou atenuação, da dupla tributa-
ção internacional. Admite-se, na
prática, que esse aspecto fiscal é
motivo, entre outros, da diminui-
ção da exportação de capitais pa-
ra os paises da América Latina.
Pleiteia-se a unificação de proces-
sos e a coordenação de medidas
para atingir bases multilaterais
nos tratados sôbre tributação de
capitais.

Nesta conferência, deve ficar
decidida a elaboração de um an-

| teprojeto de tratado-tipo sôbre
i dupla tributação, para ser sub-
, metido à consideração dos gover-

parte da Ásia. partel^mo interamericano de obje-'»- »™*™ <"¦ ™" ¦
na América Latina.!«Vos semelhantes, a fim de que

nos foi abordado pela delegação
de Cuba, argumentando que mui-
tos deles são obrigados a renun-
ciar ao desenvolvimento deseja-
vel para não criar uma instabi-
lidade monetária perigosa. A ex-
periência demonstra • a falta de
sincronização entre o período de
iniciação dos projetos de desen-
volvimento, durante o qual se
exigem gastos extraordinários pa-
ra a sua execução, e o momen-
to em que os mesmos projetos co-
meçam a produzir os recursos ne-
cessados para cobrir aquelas obri-
gações.

As exportações normais, pelos
estudos realizados são insuficien-
tes para compensar o déficit das
divisas, originando-se, assim, si-
tuações graves, que devem ser
debatidas a fundo na Conferén-
cia de Buenos'Aires. Os países
subdesenvolvidos p r e c isam, em
matéria de divisas, de um trata-
mento especial, para poderem su-
perar as falhas que o processo de
desenvolvimento apresenta.. Há
um obstáculo constante ao desen-
volvimento. representado pela
instabilidade monetária.

Esta é uma questão eminente-
mente técnica, porém de efeitos
práticos relevantes, que não pa-
recém ter sido considerados pelo
Fundo Monetário Internacional.
Dificuldades de divisas impulsio;
liaram a criação dn União Euro-

'as necessidades de divisas em dó-

WHISKY ESCOCÊS
Vendo da melhor procedência, 4/5 de litros das marcas

BALLANTINE e WHITE LABEL, a Cr$ 7.500 a caixa. Tel.
27-6950. 86097
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Ccnhece-se, pela extensa di-
vulgação, a atitude unânime das
delegações do Brasil, Uruguai e
México no sentido de solicitar
maior apoio dos organismos fi-
nanceiros internacionais para os
planos de desenvolvimento lati-
no-americanos. Conhecem-se.
também, as reações dos dirigen-
tes desses organismos; sôbre os
estudos apresentados em Buenos
Aires aguardam-se, em plenário,
novas decisões, que deverão com-
bater, ou apoiar, a proposta chi-
lona da criação do Banco Inter-
americano de Desenvolvim e n t o
Econômico. A delegação do Chi-
le tinha o propósito de confiar ao
CIES a preparação de um tex
to unificado para se proceder à
criação de um organismo de fi
nanciamento regional.

A oposição de poucos países à
criação daquele Banco, interame-
ricano eu latino-americano, tam-
bém tem variado, inclusive a do
chefe da delegação do Brasil que,
mais recentemente, falou na«ne
cessidade de uma maior "flexibi-
lidade" dos organismos existen-
tes, sem se definir, como no ini
cie da conferência, rigorosamen-
te contra a criação desse novo or
ganismo combatido pelos Estados
Unidos.

Parece que a Conferência Eco
nomica de Buenos Aires conti-
nuará os seus trabalhos sob a
inspiração da frase de Eric Johns
ton, que passou por aqui alguns
dias antes: "cada vez que devo
discutir com alguém, procuro es-

iccer primeiro os meus t»n-
tos de coincidência com êle;* de-
pois, veremos em cue diferimos
e de que maneira poderemos coin-
cidir para eliminar as diferen-
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Para rodar Brasil afora... o mais brasileiro de todos os pneus!
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ESTE E UM CACIQUE
EM AÇÂ0 NA TERRA!
Veja suas barras mais separadas. Elas jogam
fora as pedras e a lama, impedem derrapagens

. — vão passando sôbre os terrenos mais aci-
dentados, sem tomar conhecimento deles I

ÊSTE É UM CACIQUE
EM AÇÃO NO ASFALTO!

„ As barras mais firmes do CACIQUE, auxiliadas

pelos sulcos mais profundos, 
"pegam" o asfal-

to como nenhum outro pneu consegue - dando
ampla estabilidade ao caminhão... segurança

de marcha nunca vista I

ALTA QUILOMETRAGEM PROVADA E COMPROVADA l
Os pneus CACIQUE foram submetidos a testes exaustivos, conduzidos
durante meses a fio pelos técnicos da Goodyear, em todos os tipos da
estrados. Muitos pneus CACIQUE chegaram a rodar 60.000 km sem uma
única recapageml

CACIQUE — Mais um Gigante Goodyear com LONAS SUPER-
•LIGADAS, o processo que elimina inteiramente o risco de leparaçSes I

n
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PREFEITURA
REGULAMENTADAS AS PROMOÇÕES

Nota do gabinete do diretor do Montepio — O pagamento das professoras tnreféirns
de Regulas Flamengo

Aforamcnto ao Clube

Comunicim-nos do gabinete do dl-
retor do Montapio Municipal: "Noti-
ciando a nomeação de comissão pnra
proceder a uma inspeção cm imóvel
construído pelo Mor.taplo dos Empre-
gados Municipais na rua Carolina Ma-
chado n ° f.liO c destinado a, venda
«os seus contribuintes, vários jornais
dasta capital acrescentaram que essa
providência teria aldo tomada por
constar nio terem sido observadas,
na referida construção, as prescrições
lesai». A construçSo do prédio fot
submetida, em todo o aeu decurso, i
fiscalização do Serviço de Engenha-
ria do Montepio e a nomeação agora
da comissão em causa tem por fim,
exclusivamente, examinar o cumpri-
mento das cláusulas do contrato fir-
mado com • firma empreiteira, para
a competente liquidação".

Comunicam-nos do gabinete do
prefeito: "O prefeito do Distrito Fe-
tlerol aprovou a exposiçfio feita pelo
saaretárlo de Administração sôbre o
estado em que se encontram as ver-
bas orçamentárias destinadas ao pa-
gamento doa salários das professoras
primárias tarefeiras, reconhecendo o
Chefe do Executivo Municipal que só
e possfvel efetuar tais pagamentos
?té o mês de agosto, ficando a remu-
neraçío dos meses futuros na depen-
dência de crédito solicitado á Cama-
ra dos Veresdores através da mensa-
gem n.o 2, de 20 de marco do cor-
rente ano.

Nas considerações que°.fèz, o secre-
tário de Administração salientou que
a admissSo no magistério primário,
feita . » inicio do ano letivo, visara
atender de pronto com os recursos
entio disponíveis, ao interesse publi-
co, pois nio somente aquelas candi-
datas aguardavam a sua admissão há
mais de um ano, como sua colabora-
Cio te fazia Indispensável, a íim de
atender i população em idade esco-
lar. Na mesma ocasião, entretanto,
apressou-se o Executivo em enviar íi
Câmara a necessária mensagem soll-
citando nSo só a suplementação da
verba, como ainda a autorização le-
gal para novamente incluir nas tabe-
Ias de extranumerários as funçóes de
professores primário*, e acadêmicos
na categoria de mensalistas".

O prefeito assinou decreto regula-
montando as promoções dos funciona-
rios municipais • o ingresso dos ocu-
pantes dai classes finais das carrei-
ras auxiliares nas carreiras principais.
O ato que c longo e está publicado
no "Diário Oficial", Seção II, de on-
ttm, dia 28, ei prevê multo especial-
mente a questão de antigüidade e me-
recímento, que doravante deverá ser
rigorosamente obedecida.

* * *
Devendo caducar no próximo dia 6

eje setembro o decreto n.» 11.618, de
8-9-1952. relativo à desapropriação de
imóveis necessários á abertura da fu-
tura avenida Perimetral, o Superln-
tendente do Finaclamento Urbanístico
fbllcitou em expediente encaminhado
ao Auditor 'da Procuradoria de Dcsa
propriações, Chefes das Divisões dc
Estudos do Financiamento, Apropria-
ção de Obras e Seção Administrativa
do referido órgão, providências no
sentido de serem encaminhados, com
a maior urgência ao seu gabinete, os
processos expropriatórios referentes
aot imóveis sitos ás ruas Borja Cas-
tro 11, 13, 15, 31 e terreno s/n lado
par, esqu|na da rua Ouvidor, Ouvi-
dor hs. í, 4 e 8 e praças 15 de no-
vembro 10 e Sérvulo Dourado 6, que
porventura dependam de ajuizamentn,
a fim de que se possam tomar as me-
didas cabíveis em cada caso,

Em solenidade que será realizada
smanht, 8." feira, no Palácio Gua-
nabara, As 15 horas, o prefeito Negrão
de Lima e o presidente do Clube de
Regatas do Flamengo, sr. Hilton San-
tos, assinarão o termo de aforamento
do terreno onde está instalado o es-
tádio daquela agremiação desportiva
no bairro da Gávea.

O prefeito recebeu em audiência
o desportista João Medrado Dias, pre-
sidenta da Federação Metropolitana
de Remo com quem conversou demo-
radamente sóbre as necessidades dos
desportos náuticos nesta capital. O
sr. Negrão de Lima manifestou o seu
desejo de atender, dentro das possi-
bllldadcs do Executivo Municipal as
solicitações feitas no sentido dó rá-
pido andamento das obras de cons-
trução do Estádio do Remo que, como
se sabe, deverão estar prontas no pró-
ximo ano para a realização do Cam-
peonato SuUAmerlcano de Remo nes-
ta capital. Na oportunidade foi tra-
tada, também, da construção da sede
da Federação do popular esporte,

'&''_.¦._

O prefeito Francisco Negrão de Li-
ma recebeu ontem em audiência em
seu gabinete, uma comissão de mora-
dores das adjacências da Fazenda
Brasília em Santa Cruz, os quais se
achavam acompanhados do deputado
Chagas Freitas. Os visitantes através
de um memorial solicitaram ao go-
vernador da cidade, providências no
sentido dc a Prefeitura recuperar o
lote de n.° 4 adquirido por força da
Ini n.° 642, de outubro de 1952, atual-
mente na posse de intrusos, bem as-
sim não ser construida a Colônia de
Lepra naquele local, segundo preço-
nlza a mesma lei. Evidenciaram os
interessados que êsses intrusos estão
erradamente sendo considerados como
posseiros e que havia perigo do con-
tágio da lepra com r- proximidade do
nosoeômio, cuja construção está para-
lisada. O prefeito Negrão de Lima
após ouvir as razões expostas, decla-
rou que estudará com todo interesse
o assunto, no sentido dc solucionar a
questão.

tjt tfi ifi

A Prefeitura arrecadou ontem a im-
portânela de Cr? 56.373.294,80.
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ATOS DO PREFEITO

O prefeito assinou os seguintes de-
cretos: aposentando Elmut Straube,
Albertino de Almeida, Noel de 011-
veira Gusmão, Raul Alves, Jair da
Cunha Rosa, Aristides Constante Du-
arte, Celina Padilha, Levino Benicio
da Paixão, Francisco Barbosa de Oli-
veira, Haydée Balli Marotta, Durval
Gonçalves de Oliveira, Leôncio Braz
de Melo, Paulino Dias de Carvalho,
Orlando Quinhoones; exonerando a
pedido o Oficial administrativo Faus-
to Barreto de Madureira Pará; òs es-
criturários Álvaro Soares Campos e
Santo Imbrozio, e o datilografo Noe-
mi Alves; anulando o decreto que
exonerou Noelma Tellts Menezes
Araújo; autorizando o médico Hilton
Lopes Gosltng a ausentar-se do pais
até 30 de setembro próximo, afim de,
na qualidade de representante do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões, estudar
a evolução dos Centros Cirúrgicos' da
Europa e América do Ntfrte; dispen-
sanlo do ponto no período de 2 a 7
de setembro próximo os radlologistas
que integram os quadros funcionais
da PDF que comprovarem sua parti-
cipação na VI Jornada Brasileira de
Radiologia, a realizar-se em Belo Ho-
rizonte; e no periodo de 1 a 31 de
agosto corrente os servidores munici-
pais do Instituto dc Biofísica e Mu-
seu Nacional da Universidade do Bra-
sil, participantes do Simpósio Inter;
nacional sóbre o Curare, que se rea-
Ilza sob o patrocínio da UNESCO
nesta Capital e em Manaus.

COTAS DE 20%

O secretário de administração assl-
nou apostilas acrescendo de 30% nos
vencimentos correspondentes ao pa-
di.nr "J", na remunerado dos se-
guintes servidores: Una Machado Qui-
lula, Dlla Ferreira de Andrade, Del-
za Baranda, Laís de Souza Brito,
Nancy Sqares dos Santos Silva, My-
rlan Stela de Chaves e Melo Dias,
paulina Lapldos, Léa Ncssl da Fon-
tnura Rocha; Myriam A. Siqueira La-
na, Thereza de Almeidi Diniz, Mârl-
Ua de Freitas Monteiro, Alice Santos
Repsel. Antonleta Timberg, Vera San-
tana Borges, Gilda L. K. Carvalho,
Nclt Soares Pinto, Maria de Jesus
Soares, Yara Matos de Simas Enélas,
Ormnlda Sales Pimentel, Alda Do-
mingos Mnr.iiilifin, Maria Amélia de
Vasconcelos Costa, e Maria Moura da
Silva; correspondente ao padrão "O"
nos vencimentos de Maria E- de An-
drade Jacques da Silva. Franclsco
da Cruz Cataldl; Wilson Lisboa Mar-
ques, Nida dos Mares Gula, e Delza
Araújo Serôa da Mota; equiparando
ao padrão "G" nos vencimentos de
Antonio Pereira de Carvalho, Joffrp
Costa, Joaquim Monteiro da Costa, e
Edgard Pereira.

DESPACHOS DO PREFEITO

Na Secretaria de Educação: Socie-
dade Mercantil e Imobiliária Ltda. —
Autorizo a interrupção do prazo con-
tratual por 120 dias.

Na Secretaria de Viação e Obras»
Zeilic Cleiman, Departamento de
Obras, e Comissão de Rcpatriamento
dos Mortos do Cemitério de Pistola— Aprovo o projeto; Miguel Daixum.
e Vila Previdência Atlético Clube —
Deferido: Manoel Francisco Dias, Jo-
só Antelo Barcla, Arllndo Eugênio
dos Santos, Departamento de Flscali-
zação e Edgar da Rocha Miranda e
Outro — Autorizo; Manuel Lameiros,
Joaquim Luiz, João Ribeiro Alves da
Silva Filho, Associação Lar cios Ft-
lhos de São José, Henrique Hlgucra
de Almeida, Benjamin Rezende Reis,
João Baptista Porto da Gama, Augus-
ta F. de Roci Gischler, e Jullo Emo-
ingt — Indeferido; Manoel Corrêa Si-
mões e Maria tyorma Barbosa — Pro-
ceda-se nos termos do parecer; Abi-
lio José Teixeira, Banco de Crédito
Territorial S/A, e Agulnaldo Moreira
da Silva — Mantenho o despacho;
Edicardo da Veiga Soares — Deferido;
Daniel Martinho da Rocha — Auto-
rizo nos termos do parecer; Aida
Icncarelli de Almeida Costa — Can-
ceio a licença; Maria Medauar, Aveli-
no Francisco Pitta, e João Borrick
Bangay — Aprovei o laudo; Custódio
de Lima — Deferido; Ciberis de Al-
meida Castro, Miguel Teixeira de
Castro, Zenobia Alvarenga Monteiro
Soares — Deferido; Maria das Dores
Chagas — Mantendo o despacho; J.
Gonçalves *; Nunex — Cancíle-se,

Na Secretaria de Finanças: João
Chalita e Outro — De acordo, cance-
lo o despacho de opção, exigindo-se
cumprimento das obrigações assumi-
das; Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro — Autorizo o relacio-
namento da despesa, na forma do pa-recer; Isaak Koiffmann — Cancelo o
despacho de opção, exigindo-se cum-
primento das obrigações assumidas;.
Diretoria Regional do D. Federal do
MVOP — Autorizo e Pedro Antonio
Calonio — Aprovei o laudo e autori-
zo o depósito na forma do parecer.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atos do Secretário: transferindo
para o Serviço de Divulgação os pro-
fessôres Zilmar Peixoto Pio Borges,
Maria Passos de Moura Castro, Ivo-
ne Braz Braga, Lylia de Paula Frei-
tas Ferreira Landim, Maria Appare-
cida Mazzeti, Alba Maria de Carva-
lho, Léa Alcoforado Nogueira, Maria
Avany da Gama Rosa, Ilka Bulhões
Maciel Rocha, Helena Guimarães de
Miranda, Carmen da Silva T. Fontou-
ra, e Leila Castelo Branco: para a
Secretaria de Saúde e Assistência o
fiscal Juvenal Francisco Barreto; tor-
nando sem efeito o ato que admitiu
Antonio Vieira para a função de Tra-
balhador da Limpeza Pública; atri-
buindo aos funcionários Geraldo Ro-
berto de Oliveira, Sebasti.o Gomes, e
Aldir Crisóstomo de Oliveira, encar-
gos que não exijam esforço físico
tendo cm vista o laudo médico.

Departamento do Pessoal
Despachos do Diretor: Maria Salete

de Abreu Pinto, Geraldo Júlio Ca-

bral. Adalberto Tavarrs Americano
Filho, Manoel Fernandes da Silva,
Eduardo Franclsco da Costa, Antônio
Massias, Caiemlro Figueira, José Lo-
pes Pequeno, Wilson Boflll, Nelson
de Lima, Hilário Rodrigues, Américo
Gonçalves Portocarrero, Alcides Cou-
to Ramos ~- Indeferido; Leonardo
Ferreira, Ailce Costa de Almeida Go-
mes, Alzcrlno Xavier, Ana Gonçalvrs
Couto, Luiz Augusto de Miranda, Gel-
son Reis, Mario de Oliveira, Idelbran-
do Antonio da Silva, Arlstallno Ber-
to Penco, Mario Joaquim da Silva
Filho, Nair Pinto de Barros, e Oswal-
do Rosa de Lima — Concedido 3 me-
ses de licença; Pcrclllo Antunes Sere-
nado — Concedido 6 meses de licen-
ça; Elita Pinto Seidl — Concedido 9
meses de licença; Leonor Roque de
Santana, e Margarida Pereira da Sil-
va — Cumpra-se; Nadlr Pontes Ro-
drigues — Abonadas as faltas; Miguel
Martins — Cumpra; Alulzlo Ribeiro
do Valle — Retificado o despacho;
Ywine Nascimento de Santana, Her-
mane Pereira da Silva, Vasco José do
Amaral e Elza Azevedo dos Reis —
Assinadas as apostilas; Manuel Cera-
pião, e Mary Angelina de Souza —
Aguarde: Geraldino Nunes da Ponse-
ca. e Ruth da Silva Pinheiro — Nada"-i que deferir; Celeste Sá Freire,
.... 'o R. da Costa, Leonor Braga To-
m&x.s, Milton José Lobato, Álvaro
Cumplido de Santana, Manoel Pereira
de Lima, Carlos Mariano, Pedro No-
lasco Muniz. José Cardoso Ávila, Da-
miáo Macedo, João José de Oliveira,
Augusto Cecillano, Henrique Marti-
nes, Francisco Ritta, Jo<ío Alves de
Mendonça Neto, Julia Dias Pinto,
Nestor Pinto da Silva, Guilherme da
Silva, Orlando Botinc Rodrigues, Au-
lus Flaus, Ary Maria Araripe de Oli-
veira, Crismiro Paes de Oliveira, Ma-
rize M. C. dos Santos, Antonio Ma-
chado, José Cândido Filho, João
Franclsco Rodrigues — Indeferido:
Léfta Almada Gomes Ayrosa, e Aze-
vedo Salino dos Santos — Aprovo;
Cacilda Martins Santos Motta, e Os-
waldo Abaz Gonçalves — Abonadas
as faltas; Olímpio Gaspar Silveira
Martins Leão, Marcelo José de Amo-
rim Garcia, Oswaldo Pinheiro, e Vie-
tor de Angells — Cancele-se: Celso
Almeida de Oliveira, Silvio Leal, e
Hermógcnes José Gomes — Arquive-
se; Waldir Trindade dos Anjos, c
Elizárlo Colaço Trindade — Concedi-
da a licença; Orlando Figueiredo Vas-
concclos. Manoel Pereira, Antonio de
Oliveira Souza, Pedro Costa, Pedro
Jesus, Sebastião Rocha Filho. Wilson
Barbosa. Ruth da Silva Almeida, Ma-
rio Freitas, Cristiano Antonio da Sil-
va, e Jorge Silva — Concedido 3 me-
ses de licença; Nancy de Lima Pires
— Concedido 6 meses de licença;
Nelson de Siqueira Amazonas — Con-
cedido 18 meses de licença; Júlio Nas-
sif Caldas, Antonieta Domingues
Rosa, Yvone Waltz, Irene Borges dc
Castro, * Ernesto da Silva — Relifi-
cado o despacho; Euclides Cardoso
de Carvalho — Tornado sem efeito o
despacho; Leopoldo de Souza Neto,
Dirceu Rodrigues Mendes, Mario An-
tonio da Rosa — Concedida a licen-
ça; Luiz Gonzaga da Silva, e Clcmcn-
te Rosa Jardim — Concedida a licen-
ça; Sebastião Moreira dos Santos, e
Hamilton Ribeiro da Cunha — Aguar-
de; Lidia Miranda, e Aríete Guima-
rães Costa — Afquive-sc; Maria The-
reza Braga do Carmo. Maria Leonia
Barbosa Pacheco, Gilda Figueiredo
Padilha, Anizla de Oliveira Gonçal-
ves, e Yolanda Muniz Telles — Con-
cedido o afastamento.

Compareçam ao Serviço de Infor-
mações» Joaquim Antonio de Almei-
da — Compareça pessoa da familia
do ex-servidor, a fim de receber do-
cumentos: Manoel Felicio da Lacer-
da Miranda — Compareça pessoa da
familia do ex-servidor, a fim de re-
ceber documentos; Paulo de Moura —
Compareça munido de CrS 10,00 em
selos de expediente da PDF. a fim de
receber a certidão requerida; Maria
Stellá da Fonseca — Compareça ao
Setor "I", a fim de ultimar o cx-
pediente de retificação de nome; Lau-
ro Garcia dos Reis — Junte o con-
tra-cheque de maio de 1956; Eliezer
Costa Sampaio — Reconheça a firma
da certidão;Manoel Baptista Vieira —
Junte declaração de 2 funcionários
efetivos; Carlos Rodrigues de Car-
valho — Junte certidão de nasclmen-
to de um dos filhos; Cecilia do Rego
Macedo — Compareça a fim de tomar
ciência; Salvador Monteiro — De-
clare se deseja a certidão da P. A.
de Trabalhador ou se da r. A. de
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inaugura-se hoje a
LOJA DOS NEGÓCIOS EXTERIORES

1

Abrem-se as portas de uma nova loja na cidade. Porlas
que abrirão também novas perspectivas no negócio de im-
portação r,o Brasil. Nesta loja da ami:ade, Onde cada visi*
tante é recebido com um brinde de cortesia; será possibili»
tado tanto no povo em geral, como aos comerciantes e in*
dustriais, importar sua própria mercadoria diretamente, a
preços muito mais convenientes, sem qaaisquer riscos.

Se você deseja ou precisa importar alguma coisa a prê*
ço melhor, faça-nos uma visita e preencha sua ficha de rc*
quisiçSo, especificando o que deseja. O resto fica por conta
de uma equipe de funcionários de capacidade comprovada.
Equipe que está no Brasil, nos EE.UU., na Alemanha, na
Bélgica, em qualquer país onde esteja a mercadoria que você
necessita, zelando pelos seus interesses, confrontando preços
e testando qualidade para sua completa satisfação!

A maior garantia que ihr ofe-
rtrpmn» é a tradicional ftegu-
rança destes estabelecimentos
de crédito eom os quais aa
operações Ferio vinrulatla*.:

•anca dn Américo S. â. — tonto tra-
tllatra da Desconta* l.â. — tanta
financial Nava Manda l.â.— Ioneo
Metcaatll da Nlierél f .*.
Centrei* d» Começo i«erilón» 1*t»

-j-^i^v

LOJA DOS NEGÓCIOS EXTERIORES uma Iniciativa da
Ãv. Rio Branco, 43 A.

\

Artífice: José Maria Lima — Com
pareça munido de Cr* 10,00 em selos
de expediente da PDF. a tim de re-
ceber a certidão requerida.

Compareça para cumprir exigência:
Nelson da Costa Poncio Haddad, Dul-
clnéa da Silva Almeida, Álvaro Fer-
reira da' Costa, Anna de Santiago
Amor Divino, Roberto Ferreira da
Silva, Ernestina Pinto Marciues Tei-
xeira, Maria Thereza da Silva.

Compareça para receber n CPR.i
Aitcncla Financial de Tortugal, Ma-
ria Lulr.a Ferreira de Lamare, Jorge
de Paula Pessoa Mendes e Laura
Pessoa Mendes.

Compareçam para r*ceber a certl-
dio requerida: Oscar Ramos dos San-
tos, Nlcomedes José de Souza, Aman-
do Fontes, íris Alves de Souza, Joa-
quim Marques Gomes, José Franco
Tlbúrclo Henrlques.

Compareçam ao 3-PS. para preen-
eher a D. F.: Ivany Pereira Louren-
ço, Irene Cardoso Miranda, Noely
Salgado Cupertlno. Vilma Cavalheiro,
Vilma Donato, Oldea Pctlt Lobão,
Marly Braga, Horaclo Pinto da Fon-
seca Porto, Ezilpa Cabral Teixeira,
Maria dc Nazarcth Alves de raiva,
Zelia Barbosa.

Compareçam para prestar esclarr-
clmentos: Mariette Machado de Oli-
veira, Sebastião Siqueira, Ophelia
Campos Vianna, JoSo da Mata Bar-
ros, Clóvis Freitas, Waldevlno Jos4
da Cruz, Elpldio Francisco de Assis.
Sebastiio de Oliveira e Silva, Fran-
cisco da Costa Mamcde, José Luiz
Aíonso, Alulzlo Galdlno de Seixas,
Leonor Sampaio Guimarães, Sylvia dc
Cerqueira Teixeira, Nair Paulo de
Melo, Nydla Tavares Nogueira, Er-
nani da Posa Franco, Maria de Lour-
des Ribeiro de Carvalho.

Compareçam para ciência: Manoel
Roiter, Manoel Simão de Freitas, José
Custodio da Silva, Raul Soares, João
Pedro Thomaz Pereira, Bcrtholdo Es-
teves Moreira, Roldão da Silva.

Juntem seu decreto de provimento:
Mario Francisco Ferreira, Crconcides
de Azeredo Rangel, João Rodrigues
de Almeida, Durvalino Guerra, João
Batista Correia, Sylvio Imbuzeiro,
Adélia dc Campos Rodrigues.

Compareçam para receber do-
cumentos» João Simião dos Santos,
Luiz Dcsidcrio do Esnfrito Santo,
Maria da Conceição Coelho, João
Francisco do Couto, Manoel Luiz da
Costa Filho, Octavio Frias Oliva, Ira-
cema Ferreira Bastos.

SECRETARIA 1)0 INTERIOR E
SEGURANÇA

Despachos do Secretário» Achillcs
Pinto Roque, Carlina Ribeiro Gomes,
ítalo Bruno. Aurora Fernandes Pe-
reira, Televisão Tupi e Zugspitzcn
Artisten, e Vitorio Bottino — Deferi-
do; Delzo Vieira Maciel — Relevo a
multa tendo em vista a informação;
Francisco de Moura Freitas — Can-
ceio o auto de flagrante; João Perei-
ra Rosa — Rcduzo as multas à me-
tade se pagas dentro de dez dias, de
acordo com o parecer; Marcelino
Hermida — Cancelo os autos de fia-
grantes; e Manoel Gonçalves Tapada
— Cancelo os autos de flagrante.

SECRETARIA DA AGRICULTURA

Departamento de Abastecimento

Atos do Diretor: Designando Ama-
deu Ferreira Campos para o Mercado
Sta. Cecilia; e Eunire da Conceição
Silva para o núcleo 0-183 Mercado
Sta. Cecilia.

Departamento de Veterinária

Atos do Diretor» Designando Adhe-
mar Lopes de Oliveira, e Sebastião
Pereira dos Santos para o Serviço de
Inspeção de Produtos de Origem Ani
mal; Jayde Machado de Mendonça
para o Instituto Municipal de Vete
rinária; e Altamlr Ferreira Portugal
para o Posto Veterinário I núcleo
2.191.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Atos do Secretário: Designando
Abelardo VUlaboim para o Departa-
mento de Educação Técnico Profis-
sional.

Despachos do Secretário: Dias En-
genharla e Comércio Ltda. — Levan-
te-se a perempção; Manoel Torres de
Carvalho Barbosa, e Pazito & Cia.
Ltda. — Autorizo o levantamento da
caução; Slmaco & Cia. Ltda. — Acei-
to a obra em caráter definitivo; e
José Rinelll de Almeida — Autorizo;

Departamento de EducaSo Primária

Atos da Diretora: Designando Ida-
Una de Castro Prohmann para a es-
cola Diogo Feijó; Deize Santos de
Carvalho Lima para a escola José Pe-
dro Varela: Eulina Menezes Faro para
a escola Martchal Esperidião Rosas:
Ives Maria Dias Paiva para a escola
Rio Grande do Sul; Laura Corinta
França para a escola \ Fábio Luz;
Magda Inge Borup dc Bakker para
a escola Rocha Pombo; Maria Eliza
Pio de Abreu Mcnna para a escola
Francisco Cabrita; Maria Helena Xa-
vier Fernandes para a escola Olavo
Bilac; Myrthes Slbanto Santos para
a escola Ester de Melo; Nadalete
Paulo Vicente para a escola Delfim
Moreira; Olga Lourenço Martins para
a escola Francis Hime; Vilma Cava-
lheiro Nunes para a escola Nicará-
gua; Vilma Serra para a escola Ma-
rcchal Esperidião Rosas; e Maria Cac-
tana de Oliveira para a escola Pro-
fessor Gonçalves.

Departamento de Saúde Escolar

Atos do Diretor: Designando Dio-
clécio Dantas de Araújo para res-
ponsável pela Clinica Cirúrgica:
Cláudio Mesquita de Azevedo para
responsável pela Clinica Pediátrica;
Rousseau Leão Castello para respon-
sável pelo Serviço de Radiologia; Ma-
noel Lyra de Arruda para rcspons.i-
vel pela Clinica Otorrinolaringológi-
ca; Luiz Spada Chometon de Olivei-
ra para responsável pela Clinica Mé-
dica; Antonio Saleme Netto para
responsável pelo Laboratório de AnA-
Uses Clinicas; Dioclécio Dantas dc
Araújo para substituto eventual do
dirigente do C. M. P. "N. S. do Lo-
reto"; Sérgio Paulo Machado da Sil-
va para substituto eventual do res-
ponsável pela Clinica Cirúrgica; e
Jacob Wolf. Fuks para substituto
eventual do reponsável pela Clinica
Pediátrica.

Departamento de Educação Técnico
Profissional

Atos do Diretor: Designando Maria]
de Lourdes Manso Tassos para exer-!
cer as funções dc responsávejs pelo jexpediente da secretaria do Ginásio r
Municipal Brigadeiro Schorcht; e Afl-'•
pio Decdato de Souza para exercer!
as funções de Orientador Educacion.il i
do Colégio Municipal Paulo de Fron-j
tln sem prejuízo de suas horas dc;
aulas semanais na cadeira de Latim.'

Despachos do Diretor» Edina Bor-j
ges de OUveira, Cecilia de Assis Mar-
tins, Dalva de OUveira. Laura Coe-
lho Baptista. Marly Sauan Pelosí,
Neyde Azevedo Travessa, e Stlda
Azevedo Travessa — Autorizo, deven-
do, porém o requerente legalisar aua
situação em época oportuna.

Departamento de História a
Documentação

Ates do Diretor» Designando Mar-;
ganda Barr-a falto Zicari para Coor-j
dçnsdon do Apquív» Histórico d» *
Ciriade, cabendo-lhe o desempenhos
de todas aa atribuições inerentes ao.
caria

MALA DIPLOMÁTICA
Pura o Colóquio Luso-
Brasileiro

a* a

O sr. Antônio de Medeiros Gou-
vHo, conselheiro cultural da Em-
baixada de Portugal, parte nn
próximo dia 4 para Lisboa, Vai
participar do III Colóquio Inter-
naclonBl de Estudos Luso-Brasi-
Itiroí, a realizar-se de 0 a 15 de
setembro. O conselheiro Antônio
de Medeiros Gouveia serve no Rio
desde junho último.

Adido» militares visi-
tam a Bahia a

SALVADOR — Chegaram, on-
tem, a esta capital, em avlio «•
peclal da FAB, vários militares
adjuntos ks embaixadas de nações
estrangeiras nn Brasil, oi quala,
em rompanhla de oficiais do Ei-
tado-Malor da Aeronáutica, se-
guiram, hoje, para Candeias e
Matarlpc, em visita aos campos
petrolíferos c \ refinaria.

Sio os seguintes os adidos ml-
litares que compõem a embaixa-
da: gen. de brigada Alamllo Fio-
res, do México; brigadeiro Virgl-
Uo dei Bosco, da Argentina; gen.
brigadeiro Antolnc Normand, da
França; capltAo-de-mar-e-guerra
Miguel Angcl Garcia Afullo, da
Espanha; cel. Alberto Alarcon
Doza, da Bolívia; cel. Antonio
Serrano, do Equador; capitáo-de-
fragata Fernando Zapatcr, do Pe-
rú; cel. Carnero Pincro Zaraa, do
Paraguai; cel. William Lacy O.
Glbbons, dos Estados Unidos; te-
nente-coronel José Esteban Anne-
ca, da ArgenUna; major-avlador
Alfredo H. Berengucr Cezar, au-
xlllar dc ligação da Argentina.
Do Estado-Maior da Aeronáutica
vieram os seguintes oficiais: bri-
gadelro-do-ar Ismar Pfaltz Graff
Brasil, cel.-aviador Afonso de
Araújo Costa e capltão-avlador
Armando Siqueira Ferreira Leite,
ajudante de ordens. Asp.

Política internacional

O Instituto Brasileiro de Rela-
ções internacionais vai publicar,
a partir de janeiro, uma revista
trimestral de politica internado-
nal, cnm a colaboração de perso-
nalldadcs dc destaque, nacionais e
estrangeiras, de estudiosos de pro-
blemas políticos e econômicos in-
ternaclonals. O embaixador Os-
waldo Trigueiro e o sr, Cleantho
Leite estarão á frente da nova
revista, '

Novo secretário

Já ettá exercendo as suas fun-
ções na embaixada d« Portugal o
seeretVrlo Antônio Vaz Pereira,
que rhecou há pouco rie Lisboa.
Lá, fl secretário Vaz Partira ser-
via no gabinete dn chanceler Pau-
lo Cunha.

Visita a Belo
Horizonte

BELO HORIZONTE. - Chegará
amanhã a esta capital, acompa-
nhado de pequena comitiva- o sr.
Shibukawa, embaixador itineran-
te do Japão, presentemente em
visita ao Brasil. O diplomata
tratará com o governador do Es-
tado de questões que interessam
ás relações econômicas entre Bra-
sil e Japão.
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De Bogotá

BOGOTÁ — O sr. JuUo Birre-
nechea, o poeta chileno que re-
nunclou ao posto de embaixador
de seu pais na Colômbia para náo
acatar uma ordem de seu governo
para a entrega de um guerrilhei-
rn colombiano nela asilado em
1953, está recebendo constantes
manifestações de afeto por parte
de seus amigos colombianos, en-
tre os quais os mais famosos poe-
tas dêste pais. Barrenechea che-
gou a Bogotá anteontem e anun-
cia que fará declarações k im-
prensa. U. P.

O sr. Mário Soares de 011-
veira Neves (foto) é o encar-
regado de Negócios de Fortu-
gal no Rio, agora que o em-
baixador Antônio de Faria»
passa ferias cm seu pais para
regressar an scu posto nesta
Capital talvez cm dezembro.
O diplomata Mário Saircs de
Oliveira Neves, formado em
direito pela Universidade dn
Lisboa, ingressou no serviço
da Secretaria dc Estado cm
1941 e em 1945 estava como
segundo secretário da embal-
xada portuguesa em Londres.
Em 1948, passava a primeiro
secretário. De 1951 a 1955,
serviu como encarregado de
Negócios em Montevidéu. Na
Capital uruguaia, esteve como
observador na VIII Conferên-
cia Geral da UNESCO (1954).
E, finalmente, cm 1955 veio
para o Rio como conselheiro
da embaixada.

SZCRETABIA DE FL-MVÇAS

Detjtathot do Secretário: Octadlio!
G-crrçtivet dos Santos a Outra, e Ma-.
Btsel Vleiií a Outros — Ae» F5Á para
empenhar a despesa da c,as se trata!
i cesta da verba SU — llfft Oa.
Cervejaria Car 4 — N*á* Itá que dt-»

ferir; Imobiliária Sul America Ltda.,
e Manoel Gonçalves — Ao FSA para
empenhar a despesa; Irmãos Rodri-
gues, Antonio Pereira, e Antonio Pe-
reira Marques — Restitua-se em têr-
mos as importâncias; Antonio Ferrei-
ra da Silva, Leon Cimerman, J. Ro-
drigues Botequim, e Guedes íc Go-
mes Novo — Autorizo em tôrmos a
interdição da referida íirrr.n.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Divisão de Benefícios e Inversões

Despachos do Chefe» Elda Bocha
Dias — Indeferido; Hercilio Garcia
de Menezes, Jurandyr Rodrigues Syl-
via dc Lemos Pereira Leite Dulcinôa
Mendes Semcraro Júlio Josô dos San-
tos Orlando Pereira dc Almeida Au-
gusto Carreira Moysés Alves Morei-
ra Hilda Campello Barbosa Hugo
Magno de Oliveira Emiliana Esme-
raldo Nazareth Agostinho de Freitas
Lourenço Juvenal Josô Ferreira Nair
Moreira Borges Ayala, Josô Marsico,
Roldão. Rosa de Andrade, Balthazar
Ferreira de Senna, Alberto da Costa
Braga, Antônio da Cruz Tavar«rs.
F.telvina Siqueira dc Miranda, Alfre-
do Màxlmiano, Benedicto Magno de
Lacerda, Joaquim Josô Telles, A'r-
mando Azurem Furtado. Idem, idem
Washington Granado, Carlos Arthur
Cabral de Menezes, José Gustavo Ma
rins Lima, Arsenio de SanfAnna,
José Rodrigues da Rocha, Rosa de
Souza Ferreira, Carlos Alberto Bas
tos de Oliveira, Maria José da Silva
Carvalho,' João Florencio dos Santos,,
Ladislau Patitucci Costa, Jandyra de
Souza Neves, Lino, José de Souza,
João Francisco do Couto, Ary Braga,
Murillo da Silveira Lima, Dulce Dias
Teixeira — Deferido.

Carteira de Pensões e Auxílios

Despachos do Chefe: Avelino Rü-
íino — Compareçam munidas das
provas de exclusão de Edna e Orinéa:
João Pedro da Silva — Compareça o
pensionista Milton Pedro, trazendo o
título de pensionista da viúva; Ar-
lette de Almeida Pires — Junte a
certidão de casamento; Pedro Lelis
de Oliveira Cosme — Compareça Da
Ana Picolo de Oliveira acompanhada
do filho Salustiano; Álvaro de Souza
Ireio, Nelson Jorge de Macedo, Ge-
raldo de Souza Adriano. José Antô-
nio da Silva, Aristeu Casiano de Oli-
veira, Niobe Brotas, América da Sil-
va Mimoso Magalhães, Joaquim de
Oliveira Maigre Ferreira da Gama,
José Muniz, Albino de Souza fouti-
nho — Compareça urgente.

CLUB MUNICIPAL
Festa dançante — No próximo do-

mingo, 1.° de setembro, das 20 âs
24 horas, será realizada em Haddock
Lobo, uma reunião dançante, com
traje de passeio.

Conselho Deliberativo — O sr. pre-
sidente da Mesa Diretora do Conse-
lho Deliberativo convocou sessão or-
dinárla do referido Conselho para o
dia 2 de setembro vindouro, segunda
feira, As 20,30 horas, na sede de Had-
dock Lobo, constando da ordem do
dia: Ratiffcaç.o do-nome do sócio ln-
dicado para o cargo de Diretor do
Departamento de Cultura e Rccrca-
ção do Clube e interesses gerais.

Concurso de Propostas — Com a
duração de três meses e melo, até
30 de novembro deste ano, está em
vigor o Concurso de Propostas do Ju-
bileu de Praia do Clube Municipal,
com valiosos prfrmios aos conoorren-
tes. No Departamento de Comunica-
ções, sede central, os interessados po-
derSo obter o Regulamento dôste
Concurso.

Excursão â Buenos Aires — Conti-
nuam abertas as inscrições para a
excursão que scrá realizada ein ou-
tubro vindouro, havendo poucas va-
gas. Programa detalhado na sede
central.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DOS EMPREGADOS DO DEPAR*

TAMENTO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA PÚBLICA

(União dos Funcionários da
Prefeitura do Distrito Federal)

Da Secretrjria da benemérita Asso-
ciação, pedem-nos a seguinte publi-
cação:

£m virtude de já ter sido Inaugu-
rada a nova sede própria da rua Ma-
riz e Barros. n ° 300, a Diretoria co-
munica ao quadro social que a partir
de l.o de setembro não mais funcio-
nará á rua General „Csldwell, n.° 274.
e sim no local acima com os expe-
diente diário das ii âs IS horas.

CENTRO DOS OFICIAIS ADMINIS-
TRATPVOS DA PDF

KennUo do Conselho DeUberativo
— O Presidente do Conselho Delibe-
rativo convoca os senhores conselhei-
ros a se reunirem em sessão ordlná-
ria, a realizar-se amanhã, dia -30, sex-
ta-feira, As 19 horas, em sua sede
sodal, para tratar de Interesses ge-
rais. Espera o presidente o compare-
cimento de todos os senhores conse-
Iheirns.

Sede própria — A Diretoria do Cen-
tro, no firme propósito de adquirir
urr. imóvel destinado 4 **6t «-••-:.*.'.
que deverá ser locaUzada na zona
central da ddade. com irea úül de
60 metros quadrados, no minimo, so-
Ucita a colaboração de aeus associa-
dos no sentido de indicarem Incor-
poraçõe de qus tenham c-mhtdmtn-
to. a fim da qua possa a mataria ser
tbatlmente tubrertida a cxsrrm dos
Conselr.e» Deliberativa a cticiL

Especialistas de Maiiguinhos...
(Conclusão na última página)

Sanitária do Ministério de Saú-
de Pública informou à U.P. ciue
em Montevidéu registram-se dià-
riamente de 4 a 5 mil casos no-
vos de gripe.

Calcula-se que na capital uru-
guaia há de 40 a 50 mil enfer-
mos de gripe.

Não se registrou nenhum caso
fatal atú agora. U.P.

NA ITÁLIA
ROMA, 28 — "A gripe asiáti-

ca atingiu a Itália", confirmou
o senador Ângelo Mott, Alto-Co-
missário de Saúde Pública, afir-
mando que "a gripe asiática se
disseminou pelas províncias de
Nápoles, Agrigente, Aquila, Bari,

Bolzano, Cocenza, Milão, Novara,
! Salerno, Siracusa, Udine e Ve-
neza".

É de sc prever, segundo acres-
centou o Alto-Comissário, que,
num lapso de tempo bastante
curto, a gripe poderá se estender
ainda a outras províncias. "A
epidemia, entretanto, não tem
um -caráter de gravidade tal que
necessite se inquietarem, e tò-
das as medidas foram adotadas
com o objetivo de evitar sua pro-
pagação. F.P.

MAIS 23 CARROS LIBERADOS
PELA JUSTIÇA

Sujeitas porém a apreensão,
no caso de modificação da

sentença liberatória
23 automóveis das marcas "Che

vrolet", "Lincoln", •'Oldsmobile"
e "Mercury" acabam de obter de-
sembaraço alfandegário por força
de decisão judicial provisória-
mente executada, estando à dis-
posição dos respectivos importa-
dores, segundo informa a Pro-
curadoria da Fazenda no Distri-
to Federal.

De acordo ainda com a comuni-
cação da Procuradoria, os vei-
cuíos serão passíveis de apreen-
são, no caso de modificação pos-
terior da sentença que os desem-
baraçou.

São proprietários dos carros II-
berados os srs. Antonio Ferrei-
ra do Nascimento, Francisco Fer-
reira Santiago* Alberto Reis Gui-
marães, Ademar Oliveira Holan-
da, Miguel Cardoso da Silva, Ro-
que L. Barbosa da Silva. Raul
Murilo da Silva, Ivan Fleiuss
Carneiro, Avelino Abreu de Mo-
raes, Benedito José da Rosa, João
de Melo- Muniz, Lauro Sollero,
Geraldo Rufino de Oliveira, Jair
Camilo Bento, Griialva Diniz,
William Price Midkiff, José Bis-
po da Cruz, Sílvio Alves Correia,
Álvaro José Viveiros, Carlos Al-
berto Moreira Maia, Renan Po-
lonio Tavares e Artur Moreira
Borba. '

CONFERÊNCIA SÔBRE A GRIPE
Em prosseguimento à strie ,de

conferências focalizando o proble-
ma da gripe asiática, o Centro de
Estudos Médicos e Sociais do
IPASE fará realizar no próximo
dia 3 de setembro, âs 14 horas,
mais uma conferência do prof.
i.afayctie pereira. Tema: "Trata-
mento da cripe". Local: rua San-
ta Luzia, 732, sobreloja,
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PEÇAS E ACESSÓRIOS

Auto Peças Motriz Ltda,
Rua Riachuelo, 99-A - Tel.: 42-7652
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MAIORIA AJUDA A OPOSIÇÃO
NA OBSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO

Crise cafeeira e reforma cambial — Preterições nas promoções
da Armada — Voto para as praças de pré — Situação da pecuária

no Nordeste — Irregularidades — Contrabando de sacaria no
Sul do país

Os oposicionistas prosseguiram, na
seu.'rn de ontem da câmara, .. obs-
trução a ordem dn dia, nSo apenas
na ausência do plenirio, psra evitar
s existência do número regimental,
mas, também, no comentário de dc-
ctafies proferidas, na reunido anterior,
pela Mesa e no levantamento de no-
vas questões de ordem.

Entretanto, essa tarefa da oposição
contou com o apoio dn maioria, não
so porque contraditou todas as ques-
tfiea de ordem suscitadas, como tam-
bém permaneceu, durante os traba-
ii!"--. ausente do plenário, obrigando
n processamento das chamadas noml-
nais para as verificações, que resulta-
ram na falta de "quorum" e na con-
vocação de uma reunião extraordiná-
ria noturna.

Iniciada a ordem do dia, o sr. Car-
los Lacerda, em questão de ordem,
indagou da presidência quais as provi-
dências que tomara r as que sugeria
aos deputados, em face do silêncio dc
alguns órgãog do Executivo, ante os
requerimentos de informações deferi»
dos pela Mesa,

Respondeu o sr. Ulisses Guimarães
que a Mesa nSo podia "sponte pró-
pria", tomar qualquer providência,
pois citava impedida pelo regimento.
Se algum deputado se julgasse m-eju-
dicado, pela ausência de resposta, de-
via provocar a Mesa, no sentido de
reiterar o pedido junto à autoridade
executiva, Se, por outro lado, julgasse
o requerente que a autoridade incor-
rera em crime de responsabilidade,
caberia à Mesa provocar a manifesta-
ção do Legislativo sobre o assunto.

Em seguida, anunciada * votação do
grupo de emendas com parecer con-
trário ao orçamento do Ministério da
Fazenda, interrompida, por falta dc
"quorum", na sessão anterior, A
UDN tentou novamente encaminhar a
votação. Suscitaram questões de or-
dem os srs. Hul Santos e prado Kcl-
ly, contraditadas pelo sr. Vieira de
Melo, líder da maioria, por mais de
vinte minutos. A Mesa decidiu con-
tràriamente, inscrevendo-se o sr.
Carlos Lacerda, para comentar, hoje,
a decisão. ProcesSõu-se, em seguida,
i verificação, apurando-se a rejeição
daa emendas por 164 contra três vo-
tos, passando-se A votação do primei-
ro destaque, dos trinta e dois reque-
ridos pela oposição, nSo houve "quo-
rum".

CRISE CAFEEIRA

Durante o expediente, o sr. Herbert
Levy discorreu a respeito da política
cafeeira, acentuando que, para em-
prego das bonificações recém-criadas,
o governo criara dois departamentos
estanques, um, referente à safra pas-
sada, que estaria quase toda na pra-
ça de Santos; o outro, relativo A sa-
ira nova. Assinalando a diferença de
tratamento, acentuou que ela provo-
cara "uma perturbação profunda na
regularidade dos negócios do café, que
se refletia desastrosamente nas nos-
aas exportações, o que chegara ao
cúmulo de manter cm suspenso, clu-
rante á semana, as exportações de
café pelo referido porto". Informou
que, durante oito dias os navios não
puderam receber café, forque não ha-
via uma regulamentação efetivamen-
te em vigor nesse período, dando co-
mo conseqüência a conturbação com-
pleta do mercado, o cancelamento de
negócios já feitos, o desinteresse dos
compradores do outro lado, diante da
tendência de baixa do mercado.

Prosseguindo, o ar. Herbert Levy
sustentou que só e._isWa uma solução
para - proteção da lavoura cofecira:
a reforma cambial. Mas ela só não
bastaria, se não se encontrasse como
melhorar a produtividade. Confessou,
finalmente, sua satisfação por ver queo IBC resolvera batalhar, agora, pela"renovação da lavoura cafeeira, com
assistência técnica e financeira quelhe permitisse alcançar a produtivi-
dade necessária", para que saísse das
26 arrobas, por mil pés para cem e
120 arrobas,

PROMOÇÕES NA ARMADA

Vor outro lado, o sr. Carlo8 Laccr-
da encaminhou A Mesa requerimento
de informações ao presidente da Re-
pública, indagando os motivos por que

o capitão-de-mar-e-gucrra Francisco
Vicente Bulcão Viana vem sofrendo
preterições, sucessivas, na sua promo-
ção an posto de contra-almirantc, "sa-
bido como ,- que o citado oficial
preencheu todas as condições exigi-
das em lei, ocupa o número Um da
escala a apresenta uma fé de odeio
que levou o atual governo a nomoá-
lo, por decreto, para um cargo dc
posto acima c ric relevância, tal o de
subchefe do Estado-Malor da Arma-
da, o que não observou com relação
aos três oficiais escolhidos para pre-
terl-lo".
VOTO PARA AS PRAÇAS DE PRÊ

Congratulando-se com a apresenta-
ção, pelo sr. Armando Falcão, dc
emenda constitucional, dando direito
dc voto aos analfabetos, o sr, chagas
Rodrigues, reivindicando a prioridade
da idéia, declarou que o scu apoio
Aquela emenda não implicava cm não
reconhecer que deviam gozar dc Igual
direito, as praças de pré, das quais
não cogitara o representante cearense.

QUEIXAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Recordando reclamações que vel-
culara ao Ministério do Trabalho, sô-
bre a situação rio- contribuintes de
diversos Institutos e Caixas, o sr.
João Machado deu conta dc que esta-
vam sendo tomadas providências para
atender aos reclamantes, principal-
mente aos que se valiam dos hospitais
e ambulatórios da Previdência Social.

PECUÁRIA DO NORDESTE

Já o sr. Osvaldo Lima Filho, ressal-
tando o papel da pecuária na economia
brasileira, referiu-se As dificuldade.!

MODERNO TRATAMENTO GLAN-
DULAR PARA 0 REJUVENESCI-
MENTO VITAL DO ORGANISMO
Brown Sequsrd, JA em 1891. agitou

o inundo médico, entusiasmando com
o itu exemplo pessoa!, afirmando sen-
tir nova mocldade, resultante de ln-
gestão de substâncias hormônios*
masculinas. Foi baseado nessa gran-
ds descoberta que o eminente profes-
sor Antônio Austregesilo, chegou A
realização da uma grande fórmula,
cujo noma • PANSEXOL — Êste pre-
parado, 4 tônico estimulante, Indica-
do nos casos onde se faz sentir dl-
mlnulçlo pardal ou geral, das rc-
servas do organismo com especial rc-
ferência aos órgãos da sexualidade,
aos quala reanlma. dando-lhes nova
rida e rigor — PANSEXOL, mascull-
no e feminino, encontra-se A venda
nas drogarias a farmAcias.

que atravessam os criadores do Nor
deste que, além das agruras naturais
do clima, vêem, agora, os seus reba
nnn- dizimados por uma epidemia ca-
tastrjflca: a aftosa. E aduziu;"O Ministério da Agricultura em
que pese a atuação de seus técnicos
renomados, continua inteiramente
Inerte e parece desconhecer o proble-
ma. Os pecuaristas da área do Poli-
gono das Secas não têm sequer onde
adquirir vacinas. Nada mals recla-
mnm do que lhes seja revendido ma
terial de laboratório, para tr.itan.cn-
to dos seus rebanhos,"

COM O INIC

Por sua vez, o sr. Nonato Marques
reclamou resposta a requerimento de
informações ao INIC, encaminhando
outro requerimento àquela autarquia,
para saber o resultado de um lnqué-
rito aberto contra ex-diretor do De-
partamento dc Colonização, acusado
dc graves faltas.

CONTRABANDO NO SUL DO PAIS

Depois de congratular-se com o sr.
Lidio Lunardi, pcla sua atuação A
frente da Confederação Nacional das
Indústrias, o sr, Aurco Melo abordou'
o problema do contrabando dc saca-
ria de juta, denunciado pelo Sindica-
to dc Indústrias de Fiação e Tecela-
gem do Rio de Janeiro, e que se es-
taria processando ostensivamente na
fronteira do Rio Grande do Sul com
o Uruguai. Por Isso, pedia providén-
cias enérgicas das autoridades no sen
tido de coibir êsse abuso, prejudicial
A economia amazônica, que ter.i na
juta seu principal produto de expor-
tação.

Sumários e condenações
no Foro

Condenado "Cachorro do Mato" — Seis meses

de detenção e 20 mil cruzeiros de multa para
o comerciante que vendeu laranja por preço
acima da tabela— Exame psiquiátrico para
Elza Dias de Paula — Sumário de culpa de
"Epitacinho" — O cachorro mordeu e sua

dona foi condenada — Outras notas

0 IAPC VAI COMPRAR POR 60 MILHÕES I
0 HOTEL

Reformando decisão anterior, aprova o Conse-
lho Fiscal transação considerada um mês an-

tes como inoportuna e demasiadamente
onerosa

-i .«...», w, >¦ -¦*

Êste é o prédio
Preço da brincadeira: 60 milhões

Reformando decisão anterior,
aprovou o Conselho Fiscal do Ins-
tituto de Aposentadoria c Pen-
soes dos Comerciários por insis-
tência do governo, a compra, poraquela autarquia, de um edifí-
cio na praça Tiradentes, onde
atualmente funciona um hotel,
para ali instalar sua delegacia
regional. A proposta inicial Cr$.
(68.r26.000,00) fôr. recusada sob
alegação de que o Instituto não
dispunha de fundos para tal opc-
ração porque , a transação . era
perfeitamente desnecessária.

120 BANHEIROS TERÃO DE
VIR ABAIXO

Para que o prédio fique em
condições de satisfazer às neces-
sidades da repartição, t.vá de so-
frer reforma de vulto; ainda as-
sim não ficará aparelhado, de
vez que será apenas cinqüenta
metros quadrados maior do que

LAR DA RECUPERAÇÃO !

PIEDADE COUTINHO ENTUSIASMADA
Os auxílios em dinheiro e em equipamento — A piscina térmica dará
maior eficiência ao tratamento — Pobres e ricos serão acolhidos

com a mesma disposição
Falando A nossa reportagem, Pie»

dade Coutinho declarou que o Lar
da Recuperação que tem o seu nome,
obra que sua vontade e aua dedicação
esti erguendo para o tratamento das
vitimas da paralisia infantil, não terá
um caráter de hospital, com enfer-
meiras, etc. O seu ambiente será o
de um clube ondo as crianças se dl-
vertirão em "plays-grounds", nos ln-
tervaloa do tratamento. Isto afastará
a possibilidade de desajustamento, o
que ocorre - freqüentemente em cli-
nicas especializadas.

A piscina térmica, que scrá a pri-
melra a ser instalada no Distrito Fe-
deral terá 20 metros por 13 e custará
dois e melo milhões de cruzeiros.

Futuramente a Instituição terá re-
feitiiiin, curso primário e internato.
Assim ilenrá resolvido o problema
educacional da criança, uma vez que
muitas vêm dc todos os bairros da

cidade, com dificuldades de condu-
ção e sem meios de voltarem A casa
para o almoço, em tempo de alcan-
çarem o horário da escola. . .

O APOIO FINANCEIRO

Piedade Coutinho mostrou-se tentu-
siasmada com o apoio financeiro que
vem recebendo das autoridades go-
vernamentais.

Mediante o auxilio que está anga-
rlando poderá levar avante os pia-
nos de construção da piscina térmica
que dará maior eficiência ao trata-
mento,uma vez que a água quente
permite o total relaxamento dos
músculos dos pacientes.

Graças á boa vontade do prtsldcn-
te da República, sr. Juspclino Kubits-
chek, recebeu um empréstimo da
Caixa Econômica, no total de 5 ml-
lhõcs de cruzeiros, com o qual fará

AGÊNCIAS DA RECEBEDORIA EM BAIRROS
E SUBÚRBIOS

Para facilitar aos contribuintes o pagamento de impostos

as dependências que a delegacia
regional ocupa atualmente naavenida Rio Branco, c que sãoinsuficientes. E mais: para queessa área seja incorporada, 120banheiro;; virão abaixo junta-mente com algumas dezenas de
paredes. Do ponto dc vista deespaço, pois, não se justifica acompra.

REDUÇÃO
Não conseguindo na primeiratentativa aprovação do ConselhoFiscal para a aquisição do pré-dio por 68 milhões c.c cruzeiros,

preço já aprovado pela diretoria
do Instituto, voltou a presidèn-cia a insistir no pedido, já ago-ra apresentando o preço de 60
milhões tendo então recebido o
beneplácito dos conselheiros,"" pa-
ra satisfação de poucos e prejuf-
zo de milhares.

A subcomissão de Simplificação
Burocrática do Ministério da Fa-
zenda encaminhou à COSB o pro-
jeto de decreto executivo que cria
cinco agências de arrecadação da
Recebedoria do Distrito Federal,
em diversos bairros e subúrbios
da Capital da República.

A medida virá desafogar o ser-
viço que atualmente é centraliza-
do no Palácio da Fazenda, le-
vando aos bairros de Copacabana,
Tijuca e subúrbios de Penha, Ma-
dureirae Bangu facilidades aos

APREENSÃO DE OITO AUTO-
MÓVEIS RETIRADOS DA

ALFÂNDEGA DO RIO -
. BELO HORIZONTE, 28 — Do pro-
curador Geral da República, a De-
legacia de Falsificações e Fraudações.
recebeu oficio, solicitando a apreen-
são de oito automóveis, desta capital
no interior que íoram retirados da
Alfândega do Rio, sem que seus pro-
prietários satisfizessem as exigências
legais para a liberação dos veículos.
Asp.

contribuintes que efetuarão seus
pagamentos de impostos, compras
de selos, etc, nos próprios bairros.

MONTE DE CAIXOTES
DESTRUÍDO PELO F060

Por volta das 17 horas de ontem
uma enorme pilha de caixotes vazios
que se encontrava nos fundos do ter
reno da Emprêsa Olivetti Industrial
S.A., na Rua General Espirito Santo
Cardoso, 535, foi presa da; chamas,
sendo o fato pressentido por empre-
gados da firma que deram o alarma.

Ao local acorreram os Bombeiros
dos postos da Tijuca c Vila Isabel,
comandados pelo aspirante Paulinho!
que deram combate às chamas. Pb-
rém não evitaram que os caixotes
fossem destruídos, pois o fogo en-
contrando material de fácil combus-
tão em pouco tempo tudo envolveu,
reduzindo o depósito a um montão
de cinzas.

A Policia do 17.» D.P. registrou o
fato, sendo solicitada a presença da
Perícia. Quanto as causas, presume-
se c,uc uma ponta dc cigarro tenha
originado o fogo.

face ã aquisição do imóvel da Rua
Voluntários da Pátria, onde terá suasede o "Lar da Recuperação Pledada
Coutinho". O presidenta da Repú-
bllca prometeu também contribuir
com a Importância que faltasse paracompletar os fundos necessários A
instalação da humanitária Instituição.
Do ministro da Saúde recebeu igual*
mente valiosa ajuda que se destinará
A construção da piscina.

Declarou ainda Piedade Coutinho
ter recebido uma comunicação da
que a Fundação Rockfeller estaria
disposta a fornecer oa aparelhos •
instrumentos necessários ao tratamen-»
to especializado. Outra contribuição
foi s do major Felipe A. Borges, da
Presidência da República.

O TRATAMENTO
O tratamento será gratuito paraos que náo tiverem meios e pago

para os que dispuserem de recursos.
A matricula de uns e outros será do
50%. Com a contribuição dos quo
pagarem serão cobertas as despesas
gerais da instituição.

O tratamento propriamente consli»
tlrá em ginástica, natação, massagem
e repouso. Scrá diário, de segunda

sexta-feira e tomará toda a partoda manhã. •
Não haverá limite da Idade, o tra-

tamento perdurará enquanto fôr na*cessárlo.
Os doentes poderão ser encaminha»

dos ao "Lar" por qualquer médico
que julgar necessário o tratamento,
indicando, se fór o caso, pecullarl»
dades que devam aer observadas.
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ELEITA A DIREÇÃO
do Conselho Deliberativo
do Cordão da Bola Preta

Em eleição realizada ontem, ànoite, da qual participaram * os
membros do Conselho Delibera»
tivo do Cordão da Bola Preta, ve*
centemente eleitos, foram esco»
lhidos o presidente e dois secre-
tários daquele Conselho. A es*
colha recaiu nos srs. Wolngy
3raune, para presidente; Amaury
Laranjeiras, 1.° secretário e Car»
los da Silva Chinol, 2.° secre»
tário. ,

O mandato dos novos diretores
vigorará até agosto de 1059.

O juiz Amilcar Laurlndo Ri-
bas da 14a. Vara Criminal, conde-
nou Alcides Teles de Oliveira a 1
ano e 6 meses de detenção c 4 me-
ses de prisão simples e interna-
mento em colônia agrícola pelo
minimo de 2 anos. O réu que
atende pelo vulgo de "Cachorro
do Mato", foi denunciado como
incurso no artigo 329 do Código
Penal c artigo 19 da lei de con-
travenção, porque sendo foragi-
do da Colônia Penal, novamente
foi preso no dia 17 de março, úl-
tlmo cerca, das 20,20 horas em
Mato Alto — "Caminho do Céu"
apesar de haver resistido violen-
tamente à ordem de prisão dos
policiais, entrou cm luta corporal
com os mesmos, detonando uma
garrucha que portava ilegalmente.

O juiz orlando Mendonça
Moreira da 6a. Vara Criminal, con-
denou ontem, Moacir da Silva Pei-
xoto a pena de 6 meses de deten-
ção e multa de 20 mil cruzeiros e
reforço de fiança de 15 mll cru-
zeiros, para poder recorrer solto.
Moacir foi preso em flagrante na
rua Miguel de Lemos, quando
vendia "laranja pera" por preço
acima da tabela. O réu confessou
o delito.

•— O juiz da 18a. Vara Crimi-
nal Mario Brasil, condenou a pe-
na de 4 meses de detenção e 2
mil cruzeiros de multa, como in-
curso nas penas do artigo 50 § 3."
da lei de contravenções penais, o"bookmaker", João Pereira de
Almeida, preso em flagrante no
dia 29 de junho do corrente ano,
quando trazia consigo material
próprio para apostas sôbre corri-
das de cavalos.O juiz da 12a. Vara Criminal,
dr. Oduvaldo Abrlta, está aguar-
dando ainda a remessa do laudo
psiquiátrico requerido pelo Minis-
tério Público cm Elza Dias de
Paula, para que possa ter prosse-
guimento o processo que a Justi-
ça Pública move naquele Juízo
contra cia e o antigo escrevente
sr. Francisco Waldman, como res-
ponsáveis pelo latrocínio ocorrido
na Tijuca, em que perderam a vi-
da a esposa e a sogra do acusa-
do, resnectlvamente Juracy Giroud
Waldmann e Amélia Giroud. Sò-
mente depois é que o Ministério
Público e a defesa trarão aos au-
tos os seu sargumentos.9a. Vara Criminal — O
juiz dr. Fontes de Faria, designou
o dia 2 de setembro segunda-fei-
ra, para prosseguimento do suma-
rio de culpa de Epitácio Pessoa

OBRA MISSIONÁRIA
DE CORRENTE - PIAUÍ

A Empresa Imobiliária "Jardim Horizonte" doou um terreno cor-
reipondente ao Loto n.* 1 da Quadra 58 com 750 metros quadrados,
no valer da Crf £0.000,00, situado entre as cidades de Volta Redonda
o Barra do Plraf. Rua 23 o 24 (esquina).

lua imóvel terá sorteado no próximo 28 de setembro, correndo
tom a Loteria Federal.

Preço do Bilhete CrS 30,00 — Pode ser adquirido em PROLAR,
Restaurante ALJAN a MESBLA. Informações ao Fone: 42-7112.

A|uda a teu irmão dt Corrente participando dtsta rifa.
74186

COMPANHIA FEDERAL DE FUNDIÇÃO
FABRICANTE DE MAQUINAS PARA A 1NDCSTRIA DE

CELULOSE E PAPEL.
aproveitando o ensejo do término da

Reconstrução e novas instalações
de sua fundição

que lhe possibilitam a melhor execução dos
SERVIÇOS DE SUA ESPECIALIDADE

deseja exprimir seus melhores ui~áucvin_~_mús i tõniirutõri
KOURY & GRAÇA LTDA.

<uo. não obstante k* dificuldades encontradas, terminou
• aervlço dentro do praao prefixado. nm

Netto e Wlltoii de Oliveira. Seráo
ouvidas as duas testemunhas que
restam das arroladas pela Pro-
motoria Pública."'-- O juiz da 4a. Vara Criminal
condenou José Custódio Sobrinho
a pena de um ano e dois meses de
reclusão. O golpe usado pelo "es-
telionatário consistia em publicar
anúncios nos jornais, prometendo
alugar, quartos sem, entretanto,
possuir nenhum direito de fazê-lo.
Com isso, o "vigarista", à guisa
de sinal ou fiança, recebia várias
importâncias de incautos, lesando-
os. Amélia Bernardes da Silva
possui um cão que atende pelo
nome de "Pltú". O animal fugiu
de casa, à rua Professor Viana,.da
Silva, 182 e mordeu Guiomar Gon-
çalves Viegas, fcrlndo-a. Processa-
da, o juiz da 4a. Vara Criminal
resolveu condenar Amélia a dois
meses de detenção, concedendo-lhe
o "sursis",' por crime de lesões
corporais culposas, em virtude de
sua negligência.24a. Vara Criminal — Foram
sumariados Arnaldo Bucchione e
Saad Antônio Saad, acusados e
presos preventivamente sob a
acusação de falsificação de do-
cumentos, falcatrua mediante a
qual tentaram extorquir da
Companhia de Cimento Portland
Barroso a soma de Cr$ 
32.432.741,70. Foram ouvidas como
testemunhas arroladas na denún-
cia, Erèzita Alves Serra, funcio-
nária da firma que confirmou ter
entregue ao primeiro acuáado uma
cautela de 45 mil ações ao portador
para que êle nela apusesse a de-
claração de cancelada. A outra tes-
temunha foi José Tibúrclo Xavier,
à época do delito, abril de 1956,
diretor da referida emprêsa o qualnegou houvesse recebido de volta
o aludido documento pondo assim,
por terra, declaração de Bucchio-
no nesse sentido. Depois, prestoudeclarações Delfim Moreira Netto,
funcionário da Companhia Nacio-
nal de Estamparia, proprietário da
cautela objeto do processo. Final-
mente, foi ouvido Paulo MarioFreire diretor da Companhia Bar-
roso, confirmando ter Saad sido
despedido por estar agindo contra
os interesses da Empresa. Em con-
junto, os depoimentos prestadosforam de molde a fundamentar se-
guramente a denúncia oferecida.

0 SEPTUAGENÁRIO ASSASSINOU
A COMPANHEIRA

BELO HOR2ZONTE, 28 — No dia
1! último, em Santa Rita de Jacutin-
ga, foi encontrado morto, num mata-
gal, um recém-nascido, ao mesmo
tempo em que uma doméstica, de no-
me Maria José das Dores, era inter-
nada agonizante no Hospital, com o
ventre rasgado á faca dc cozinha, fa-
lecendo antes de poder balbuciar
qualquer palavra. Ontem, finalmente,
a policia esclareceu o fato estranho,
após ter ouvido a confissão estarre-
cedora do septuagenário AntAhio Fer-
reira da Silva, de ter sido a autor
da morte da mulher, sua companhel-
ra, roido por ciúmes «o saber que
ela ia ser mãe de um filho que não
era seu. Asp.

SERIA COMUNISTA A ASSOCIA-
ÇÂO DOS TRABALHADORES

AGRÍCOLAS
BELO HORIZONTE. 28 — Em vir-

ttide da suspeita lançada sôbre a Aa-
sncisção dos trabalhadores agrícolas
do Estado de Minas, que » pnü.-u
considera como entidade comunista,
o líder da maioria pediu adiamento
do projeto WS da Hernani Maia. que
declara essa enüdsde de uiüidaõe pu-
blica.

O deputado Pio Canetío vai verlfl-
ear a procedência das suspeitas, de-
rendo o projeto voltar a terceira dia-
cássio destra dt 10 dlaa. Asp.
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Assim é chamado o cobrei
porque sua extraordinária
maleabilidade facilita á rea-
llraçao de' Idéias Inéditas»
Suas qualidades combi»
nam-se bem na liga com
outros metais, tornando
vastíssimo seu uso Indus-
trial. A homogeneidade de
tais ligas é vital pana as In-
dústrlas, de vez que qual»
quer variação modifica as
propriedades do material.

í.

Para garantia de ligas sem-
pre Iguais, sl^va-so da
ISAM, cuja experiência téc*
nica remonta à fundação da
"Revere Copper and Brasa
Inc.", nos EUA, em 1801.

*>.

INDÚSTRIA BULAMBRICANA BB M_EYAIB_.S.rt.'
RUA MARCONI, 83 - 10.' ANDAR
FABRICAI STO. ANDRÉ (CAPUAVA)
¦ST, DK S. PAULO

Alumínio
Alpaea
Cobra
Latfto

Tomback
Zinco

Ligas diversas
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GVERRA
VISITARA O BRASIL, A CONVITE DO EXÉRCITO, O CHEFE

DA COMISSÃO MILITAR DE DEFESA DOS ESTADOS UNIDOS
Esperado neata capital no próximo «lin 2 — O presidente do Paraguai assis-
tira o desfile do "Dia da Pátrin" — Viagem de estudos da ESG —- Inaugura-
çao hoje da nova usina elétrica de Itajubá — Alunos do CM dc Salvador
em visita aos campos petrolíferos — Livros do Exercito —— Posto eleitoral

no M.G. — Es.I.E. — Clube Militar
Com autorização do presidente dn

República, o ministro da Guerra acn-
ba de convidar o chefe da Comissfio
Militar de Defesa dos Estados Unidos,
para uma visita oficial ao nosso pais,
O major-general Trapnell, é esperado
nesta Capital, via aérea, dia 2 dc
setembro próximo, achando-se em ela-
coração um programa, segundo o qual
as nossas Forças de Terra prestar-
lhe-ão várias homenagens, inclusive
demonstrações com tropa na guarni-
çao da Vila Militar e uma rcccpçfto
no Palácio do Exército. Da comitlvs
do ilustre visitante, fazem parte o
almirante W. F. Peterson, o general
Tomns Darcy e o major William P.
Jlcnny. O general Trapnell, que será
hóspede do Exército, permanecerá en-
tre nós até o dia 8, quando regres-
aará ao seu pais.
O PRESIDENTE DO PARAGUAI VIRA
ASSISTIR O DESFILE DO "DIA DA

PÁTRIA"

t quase certa a vinda do preslden-
te do Paraguai para assistir as ícs-
tivldades do "Dia da Pátria". Já
podemos adiantar, que .entre outras
homenagens, ser-lhe-á oferecido pelos
Forças Armadas de Terr?, Mar e Ar
um grande banquete que terá lugar no
¦alio de honra do Palácio do Exér-
cito, após a grande parada militar co*
memora tiva da data.

OS EX-COMBATENTES E A PA-
RADA DE 7 DE SETEMBRO

Os nossos ex-combatentes estflo
sendo convidados a comparecer à sede
da AssociaçSo, a fim de entrarem em
entendimento para o desfile de 7 dc
Setembro, como acontece anualmente,

VIAGEM DE ESTUDOS DA ESCOLA
SUPERIOR DE GUERRA

A Escola Superior de Guerra dando
cumprimento a seu programa dc tra-
balho viajará na próxima segunda-
feira, dia 2 de setembro, para Bra-
aflia c Manaus, por via aérea. Da
Capital amazonense, rumará, via ma-
ritima, para Nova Olinda, Belterra,
Macapá e Belém do Pará, dc onde
regressará a esta Capital. Nessa via-
gem dc estudos, a Escola, tendo à
frente o seu comandante, brigadel*
ro Vasco Alves Seco, proporcionaráao seu corpo dc alunos visitas a vá-
rios estabelecimentos e organizações
com aulas no local. Essa viagem vem
despertando o maior interesse, n5o
só ao próprio corpo de alunos em
número de mais de cem, como tam-
bém aos instrutores e professores que,
assim, mais uma vez terfio ampliados
seus conhecimentos.

AUDIÊNCIA PARA MILITARES

O ministro da Guerra, general Hen-
rique Lott, concedeu ontem a partirdas 16 horas sua costumada audiãn-
cia das quartas-feiras para militares.
INAUGURAÇÃO DA NOVA USlNA

ELÉTRICA DE ITAJUBÁ
Será inaugurada hoje, a nova Usina

Auxiliar Hidro-Elétrlca de Itajubá,
cujo ato gera presidido pelo generalÂngelo Mendes de Moraes, chefe doDepartamento de Produção e Obras
do Exército, que para aquela cidade
mineira rumará via aérea cm avião
«pecial da FAB, em companhia dos
generais Gelio de Araújo Lima, Altair
de Queiroz e Alves Bastos e de vá*rias outras autoridades. O cx-prefei-
to Mendes de Moraes e sua comitiva
esperam regressar ainda hoje a estaCapital.

CONVOCAÇÃO DE ASPIRANTES EALUNOS DO CPOR-RJ PARA O
DESFILE DO DIA 7

O coronel comandante do Centrodc Preparação de Oficiais da Reservado Rio de Janeiro, avisa aos aspiran-
tes a oficial da turma "Santos Du-mont" e demais alunos do Centro,
quc deverão comparecer para os trei*namontos da parada do dia 7 dé Se-tembro, no próximo dia 1 de setem-bro .domingo, às 6 horas. Uniformes
para os treinamentos: Asp. Of., 6»(túnica de brim verde, calça dc ga-bardlne verde, boné verde, sapato
príto, conto verde com gula) c es-pada; Alunos, o dc instrução.

DIRETORIA DO SERVIÇO
GEOGRÁFICO

O general Aurclian0 Luiz de Fa-rias, diretor do Serviço Geográfico doExército, recebeu honroso convite doreitor da Universidade do Brasil pa-ra comparecer à cerimônia de áber-tura da "Exposição das Obras Pu-bllcadas pela Diretoria do ServiçoGeográfico" e oferecidas à BibliotecaCentral daquela Universidade, na ho-menagem ao Exército Brasileiro arealizar-se amanhã, dia 29. às 11 ho-ras, no Palácio Universitário.

ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR DE6ALVADOR EM VISITA AOS CAM-
POS PETROLÍFEROS

Amanhã sexta-feira, professores a•lunos do Colégio Militar de Salvador

vim!.u.,n a Refinaria de Matnrlpe e
os campos petrolíferos do Itocóncwo
baiano.

A visita faz parte do programa de
atividades extraclnsse que o comun-
danfe do Ooléglo, «oroncl Moacir
Uchôa, Instituiu, visando despertar o
Interesse aos* eduoundos pelos gran-
des problemas nacionais.

A turma que integra a excursão
sc compõe de oitenta alunos, os quais,
juntamente com scus professores, det-
xarão a estação dc Calçada, cm t.eiu
especial, ás 7 horas da manhã.

LIVROS DO EXÉRCITO NA UNI-
VERSIDADE DO BRASIL

Hoje. às 11 horas, no > Palácio Uni-
versitárlo, à Avenida Pastem- n.° 150,
na Praia Vermelha, a Reitoria da
Universidade do Brasil, em homena-
gem prestada ao Exército Brasileiro,
realizará uma Exposição das Obras
Publicadas pela Biblioteca do Exér:l-
to e pelo Serviço Geográfico do Exer-
cito, <|iii! foram ofeiecidas pelos rcs-
pectlvos diretores à Biblioteca Central
daquela Universidade.

ALISTAMENTO ELEITORAL DE OFI-
CIAIS, SARGENTOS E FUNCIONA-

RIOS CIVIS NO MINISTÉRIO
DA GUERRA

Acha-se em instalação, no edlíiclo
do Ministério da Guerra — "Sala de
Controle", n0 hall dos elevadores do
edlíiclo principal — um Posto dc
Alistamento Eleitoral para oficiais,
sargentos e funcionários civis quetrabalham no Palácio da Guerra. To-
dos aqueles que ainda não possuem
titulo novo estão sendo relacionados
nas suas repartições, cm "listas de
allstandos", por Zona Eleitora], as
quais serão coletadas por um funcio-
nário da Justiça Eleitoral, no Depar-
tamento Geral do Pessoal, para onde
deverão ser remetidas as referidas
listas.

Por outro lado, o Serviço de Iden-
tlílcação do Exército está em condi-
ções de fornecer as fotografias das
pessoas que 'desejarem, conquanto
não sirvam os retratos de 5 minutos.

A DGP (3.» Sec/Gab) avisará as
repartições o dia t. hora em que cs
interessados, de cada Zona Eleitoral,
deverão comparecer à "Sala de Con-
trôle" para a inscrição, ocasião em
que deverão estar munidos do titulo
antigo (se possuir) e qualquer dos
seguintes documentos: Carteira de
Identidade, certidão de idade extrai-
da do Registro Civil, certidão de ba*
tismo quando sc tratar' de pessoa nas
cida antes de 1890 e certificado de
reservista. A entrega dos titulo pron-
tos será feita pela respectiva repar-
tição.

UNIFORME DO DIA'

Para amanhã, dia 30 dc agosto, a
Secretaria do Ministério da Guerra
marcou o 5.° uniforme.

HOMENAGEM A FUNCIO.
NARIO CIVIL

Na D. A, C. A, A., realizou-se, na
tarde de ontem, expressiva homena-
gem a um estimado funcionário que
sc aposentou após mais do 40 anos de
bons serviços, o sr. Jeovah Castelo
Branco. Coube ao tenentecoronel Po-
licarpo, por delegação do general Bi-
na Machado, dirigir algumas palavras
ao homenageado, que o fazia jubi-
loso, porque nele "tudo é honestida-
dc, tudo é lealdade, tudo c virtude,
somente digno de louvores", Emoclo-
nado, o sr, Jeovah respondeu agrade-
cendo.

3.* UNIFORME

A Secretaria do Ministério da- Guer-
ra marcou o 3-° uniforme para a co-
memoração do aniversário dc fun-
dação do Instituto dos Advogados
Brasileiro.*, às 21 horas dc hoje, 29,
na Av. Marechal Câmara, 160, 5."
andar.

PROMOÇÃO DO CORONEL
STOESSEL ALVES

Foi promovido ao posto de coro-
nel no Serviço de Veterinária, nas
últimas promoções, o ten.-cel. Stocssel
Guimarães Alves. Sua promoção, por
merecimento, teve os mais unânimes
aplausos no seio da oficialidade, que
se habituou a admirá-lo, principal-
mento. no setor do guerra químicaonde por mais de seis anos foi ins-
trutor, na Escola de Instrução Espe
ciállzada. Instrutor de méritos, ¦ lol
um dos organizadores, quando subdi-
retor de Ensino da Es. I, E.. do Me.
mento do Instrutor, tendo sido tam
bém um dos idcallzadores do Curso
de Metodologia da Instrução, quc tan-
ta aceitação recebeu.

INICIO DE ESTÁGIOS NA ESCOLA
DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA

— Teve inicio na última segunda-
feira, dia 26, na Escola dc Instrução
Especializada, o estágio dos sargentos

alunos do curso de combatentes blln-
dado da Escola de Motomccalização,
que cncenrar-se-á no próximo dia
trinta, dcstinado.se a complementar
os conhecimentos profissionais dos
sargentos alunos do curso de comba-
tente blindado da Es. M. M., nos
setores . referentes a" Intendência,
Guerra Química, Saúde, Minas e Ar-
madilhas, Explosivos, Purificação D'
água e Foto.Informação.

—'Realizar-se-á ainda, na Es I, E.,
de 2 a 0 do próximo mts dc selem-
bro, outro estágio, para os sargentos
alunos da Escola de Artilharia de
Costa, também destinado a comple.
mentar os conhecimentos profissionaisdos mesmos nos vários setores dc
atividades da Escola de Instrução Es-
pecializadas.

ARQUIVO DO EXÉRCITO
— O Coronel Diretor do Arquivo

do Exército convida os cldadões abai-
xo a comparecerem à Secretaria do
Arquivo do Exército, a fim de tra-
tar de assuntos de seu interesse.

Sadir dos Santos: Luclano Barto-
lette; Severino Arllndo Cosmos; Fran-
cisco Martins de Assumpção; José
Faustino da Silva Filho; Alceblades
Xavier; Pedro Costa: Carminha Fou-
toura de Barros; Affonso Moutinho
Ribeiro da Costa; Jerônimo de Paula;
Laurlval da Sllva Teixeira; Joaquina
Leme dos Santos; Symphronio Tei-
xeira de Araújo: Ariston José Corrêa;
Actacilio Alcoforado; Maria Fausta
Femandcz; Maria Gomes Jobtm; Pe.
dro de Freitas Muniz; Euclydes Gre-
górlo Borges: Josino Graciano de
Pina: Maria Rosa Feítosa: Florisvaldo
Rodrigues de Mello; Raymundo Fer-
reira Saraiva: Izaltina Felix Vieira;
Edvaldo Mendonça de Souza: Carlos
Magalhães: Eulalia de Cruz Cordeiro;
Ramiro Pereira Roque; Sebstião Nie-
ger de Paiva; Maríeta Gonçalves Pôr-
to Carneiro; Lauro Pialcinele; Antô-
nio Teles Neto; Lourenço • Alves de
Deus; Theodomiro Aglipino de Si-
queira; Antônio Ribeiro de Lyra; Sa-
lombergue Caetano dos Santos; Al-
varo Mourão; José Armando Norbert
Costa Henrique de Souza Pinto; Pau-
lo Braz Mitri: Milton Genuneio Gon-
çalves; Francisco Sirr.eão de Góes;
Olegário Martins da Silva; Alvaro
Carlos Trindade: Manoel Antônio do
Nascimento; Cleto" Pereira dc Paula;
Sidonio Jacinto de Oliveira; Francis-
co Luiz; Oldemar Rohrig; João Au-
gusto Torres Bandeira; Cyro Alves
Barbosa; Antônio Servero dos Santos;
José Antônio dos Santos; João Bueno;
João Alfredo Xavier Reis; Pedro, de
Freitas Muniz; Ciro Alves Barbosa.

CLUBE MILITAR

Secretaria:
Conselho de Administração — Rea-

llzar-se-á hoje, quinta-feira 29, às 17
horas, uma reunião do Conselho de
Administração (Diretoria e Conselhos
Deliberativos e Fiscal). São convida-
dos os Srs. membros desses órgãos
para a referida reunião.

Baile de Sete, de Setembro —' En.
contram-se abertas as incrições paraconvites, na Secretaria, ao baile co-
memoratlvo de 7 de setembro. O as-
sociado terá direito a adquirir ape-
nas um (1) convite pessoal.

DEPARTAMENTO RECREATIVO

Naíul dc 1957 — Encontram-se aber-
tas as inscrições para o Natal dos íi-
lhos dos sócios. Poderão ser inseri-
tos os sócios—afins com idade até
10 anos, que estejam com a sua sl-
tuação devidamente regularizada na
Secretaria do Clube. Para os sócios
do interior, as inscrições são feitas
por oficio dos Comandantes de Uni-
dades. em duas vias, à Secretaria,
acompanhado dos seguintes dados:
1) Nome do sócio; 2) nome do afim
(filho, filha, enteada); 3) data do nas-
cimento (dia. mês e ano); 4) n." do
Registro de Nascimento; 5) Cidade e
Cartório de Registro. O Departamento
Recreativo chama a tenção dos con-
sócios para o encerramento das ins-
crições cuja data está prevista para
o dia 30 de setembro vindouro.

ASSISTÊNCIA

Êste Serviço Especial está chamando
para receberem 

"papéis 
de averbação

para empréstimos a longo prazo, os
associados inscritos até o número 300
do livro, de inscrições destinado aos
sócios residentes nesta Capital. Ou.
trossiin, comunica que enviará para
o interior os papéis de averbação até
o número 63 do livro destinado aos
sócios que servem nas guarnições do
interior. Participa, também, aos senho-
res associados que averbaram papéis
de empréstimos a longo prazo, para
o mês dc agosto, que de 8 a 15 de
setembro próximo pagará todos ês-
tes empréstimos, bem como os rápidos
especiais e mensais.averbados para o
mês de setembro.

NOTA — A fim ó*e tratar dc assun-
tos importantes e de interesse mú-
tuo a Assistência fará realizar uma
assembléia no próximo mês de setem-
bro em data previamente marcada.

ASSOCIAÇÃO DOS EX-
COMBATENTES

Como nos anos anteriores, prepa-
ra*se a Associação dos Ex-Comba-
tentes do Brasil — Seção do Distrito
Federal, para tomar parte ativa nas
festividades da data magna da Pátria-*¦ 7 de setembro.

Consta do programa, grandioso, des-
file para o que estão sendo convida-
dos todos os ex-combatentes de ter*
ra, mar c ar, associados ou não.

Apresentarão éste ano os ex-com-
batentes, uma novidade no desfile.
Trata-se de uma alegoria em home-
nagem ao Exército, Marinha de Guer-
ra, Força Aérea o Marinha Mercante,
e Enfermeiras Expedicionárias.

Além desta alegoria que multo vi-
rá embelezar o destile, estarão pre-sentes representações das Associações
Estrangeiras Aliadas.

Comunica a Diretoria da Associa-
ção dos Ex-Combatentes que o livro
de inscrições acha-se a disposição dos
associados, na sede da Associação à
Av. Augusto Severo, 4.

.Deverão rounlr-se os ex-combaten-
tes na sede âs 6 horas da manhã do
dia 7 de setembro.

Os componentes do desfile, dentro
do possível deverão comparecer em
traje civil, de preferencia escuro, e
as enfermeiras de vestido branco.

AVIAÇÃO
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CAIXA MUTUARIA
Papamento de Pecúlio — Foram pa-

gos aos beneficiários dos consórcios
falecidos: General Oswaldo Melchia-
des dc Almeida: CrS 50.000,00; Major
Aurélio Fernandes Lima: CrS 
50.000,00; D. Elza U. Saldanha. A
Caixa lembra aos associados qu: o
atual pecúlio é de CrS 50.000,09 po-
dendo ingressar os sócios e pessoas
da familia somente até a idade dc 41
anos incompletos.

COMISSÃO DE DESPORTOS DO
EXÉRCITO

Inicía-sc hoje, âs 15 horas, no cam-
po de polo do Itanhangá, ésse im-
portante campeonato, que reúne os
melhores ases do nobre esporte no
Brasil.

A CDF far-se-á representar por duas
equipes que exaltando duas figuras
exponenclais do Exército Brasileiro
no passado, terão os nomes de "Osó-
rio" e "Andrade Neves" que serão
assim constituídas:

Equipe Osório — Cap. Rangel —
Cap. Ceratti — Major Kruel — Cap.
Urgino — Major Motta Lima c Cap.
Storino. ,

Equipe Andrade Neves — Ten.-Cel.
Portinho — Cel. Pontes — Major Mor-
rot Coelho — Ten. Figueiredo — Cap.|
Carlos Torres e Ten. Marques.

A equipe "Osório", caberá logo de
inicio a árdua tarefa de enfrentar a
poderosa representação da Sociedade
Hípica Paulista.

PREVIDÊNCIA DOS SUBTENENTES
E SARGENTOS DO EXÉRCITO

Solicitam-nos:"A Previdência dos Subtenentes e
Sargentos é uma Organização militar,
vinculada ao Serviço Social do Exér-
cito, de objetivos os mais louváveis
de assistência, criada no Ministério
da Guerra, pelo Decreto n. 2.826, de
2 de fevereiro de 1934, exercendo vá-
rias atividades e não havendo nenliu-
ma outra congênere, que nisso a
ela se iguale, cobrando Ínfima mensa-
lidade.

Portanto, há 23 anos, vem atenden-
do, milhares de assistidos e respec-
tivas" íamilias, amenizando, assim, os
problemas do lar.

Poderão ser assistidos os Subtenen-
tes e Sargentos do Exército, podendocontinuar nessa qualidade, depois de
reformados ou se atingirem o oíicia-
lato no QOA ou QOE; os funcionários
civis dêste Ministério.

A admissão do assistido será feita
mediante requerimento dirigido ao Di-
retor da Previdência, por intermédio
da unidade, repartição au estabele-
cimento onde sirva o requerente, a
qual informará a idade, data de praça,estado civil e conduta do mesmo, bemassim se consigna ou não e no casoafirmativo, a quem e quanto (arts.2» e 3° do Regulamento da Previddn-
cia. R-103). >Carteira dè empréstimos a prazo —
Esta carteira pede o compareclmento
dos assistidos inscritos, no respectivo
livro, do n. 436 ao 491 para averba-
ção dos contratos.

Avisa, ainda, que atenderá até on. 201 dos inscritos no livro destina-
do iaos assistidos do interior".

COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DE
PENSÕES VITALÍCIAS

A Comlsão de Habilitação de Pen-
soes Vitalícias, em Sessão de hoje,
tendo cm vista o Decreto n. 30.900,
de 24 de maio de 1952, decidiu de-
ferir os processos abaixo indicados,
mandando incluir os nomes das ln
teressada sem folha da:

(Continua na 12.» página)

Vifrifique seu Assoalho Não Encere Mais
(REGISTRADO NO D.N.P.I., sob o n.° 31.536)

Com as mais maravilhosas resinas sintéticas "VITRIOL" quc aplicadas por técnicos
rspecializados, darão a V. S. um assoalho sempre brilhante, e, durante 5 anos. NAO MAIS
TERA FROBLEMAS COM CÊRAS. Informe-se sem compromisso, pelo tcl. 37-8019.

DECORAÇÕES CINCO-TEC LTDA. 85119

DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA
no projeto de Aeroportos

O prof. Luís Cantanhede de Car-.
valho e Almeld aFllho, pronuhlarà no
auditório do Clube de Engenharia, á
Av. Rio Branco n°. 124, têrça-fcira
próxima, dia 3, ás 21 horas, uma con-
íerência. sôbre o tema: "O Desenvol-
vimento da técnica no projeto dc
Aeroportos".

NOVO DIRETOR DA "TWA"

NOVA YORK. 28 — A "Trans World
Air Lines" (TWA) anunciou hoje uma
nomeação que sem dúvida marcará
data, nos anais da história das gran-
des companhias aéreas comerciais
norte-americanas.

Trata.se da designação de uni ho-
mem de côr, o sr. James Plintoq, pa-ra adjunto do diretor do pessoai em
Nova York.

Dessa maneira o sr. Pllnton tor-
na-se o primeiro negro a ser nomea-
do para um pOsto de direção de uma
companhia de aviação dos Estados
Unidos. P. P.
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em substituição
digâo Coelho, integrar a Comissão dc
Revisão do currículo da Escola de
Aeronáutica dos Afonsos.

Tendo em vlsta proposta do Estado-
Maior da Aeronáutica, o ministro da
Aeronáutica assinou portaria toman-
do as seguintes providencias:

Criar, no Quadro de Artífices do
Corpo do Pessoal Subalterno da Ae-
ronáutica, a subespecialldade dc Te-
lemecanogratia (AT-TG): fixar a se-
gulnte constituição inicial do Q-AT-
TG: 3" suboficiais, 12 primeiros sar-
gentos, 32 segundos sargentos e 64
terceiros sargentos; determinar _ Di-
.retoria do Ensino que elabore os
Programas de Instrução e organize
os cursos, eom base no Padrão de Efi-
ciência que fôr estabelecido pelo Es-
tado-Maior; transferir automática e
obrigatoriamente todos os atuais sar-
gentos pertencentes ao Quadro de
Artífices da subespecialidade de Ope-
ração e suoespecialidade de Telemc-
canografia (AT-TG). ora criada.

O ministro Corrêa de Mello assi-
nou as seguintes portarias: transfe-
rindo, por necessidade do serviço,
para a Diretoria do Material da Aero*
náutica, o ccl.-int. Jair de Barros e
Vasconccllos, do Quartel General da
3,a Zona Aérea para o 1.° Grupo de
Transporte, o major-av. Edgard Mon-
teiro Machado, do Parque de Aero-
náutica dos Afonsos e para a Base
Aérea do Galeão, o major-av. Edllio
Ramos de Figueiredo, do Estado-
Maior da Aeronáutica.

Passou a adido ao Q. G. da 4.1 Zona
Aérea, para todosos efeitos, o ten-
cel.-av. Joel Miranda.

O • ministro da Aeronáutica despa
cliou ontem os seguintes requerimen
tos:

Theobaldo Antônio Kopp, tenente-
coronel-aviador engenheiro, solicitan-
do pagamento por exercícios findos
de diferença de gratificação relativa
ao periodo de 1950 a 1951. "Deferi
do";

Capitães Thales de Almeida Cruz e
Wandyr Binato Nogueira, solicitan
do pagamento por exercícios findos
de liferença de gratificação relativa
ao período de l.o de janeiro de 1949
até o final de suas missões. "Defe-
rido";

Major Orestes Miranda, solicitando
pagamento por exercícios findos de
diferença de gratificação relativa ao
periodo de 14-1-49 a 20-1-51. "De.
ferido";

Ten. Guilherme Dlll, solicitando pa
gamento por exercícios findos de di
ferença de gratificação relativa ao
periodo de 16-3-49 a 14-4-51. "De
ferido";

José de Moura Oliveira, solicitando
o pagamento por exercícios findos de
diferença dc gratificação relativa ao
período de 16-2-54 a 29-6-55. "De
ferido";,

Vicente de Melo Calheiros, Luiz
Donato Guaianás, Antônio Mendonça
Arnaldo Sjrarbi Moreira, Lourival
Cantelado, Heitor Fernandes Guedes,
Durval Josi Dias, Júlio Alves da Ro-
cha, Lourenço Pinto Cardoso, João
Antônio da Sllva e Francisco Alexan-
dre de Lima, solicitando readmissão
no Serviço Público. "Indeferido

O ministro da Aeronáutica assinou
as seguintes portarias delegando com-
petôncla: ao brigadeiro Francisco As-
sls de Oliveira Borges, comandante
da 1.» Zona Aérea, para aplicar as
dotações consignadas no Orçamento
para o exercício de 1957, à conta da
Verba que lhe forem redistribuídas
para a construção de pistas de terra,
ampliação, encascalhamento, estação
de pasageíros c obras de acesso nos
aeroportos, diretamente pu em con-
vínios com o Departamento Nacional
de Estradss de Roda eem, ou outro
órgão do Governo da União, ou ainda
cm colaboração com os Estados ou
Prefeituras Municipais em Amazonas,
Maranhão, Pará, Plaui, Goiás (excluí
da a parte da 4.* Zona Aérea), Tcrri-
todo dc Rondônia, após a prévia
aprovação dos respectivos projetos e
plano dc aplicação pela Diretoria de
Engenharia da Aeronáutica. Em con-
seqüência, fica sem efeito a Porta-
ria n.o 776 GM-4, de 25 de julho de
1957;

Delcsando competência ao brigadel-
ro Ignácio de Loyola Daher, coman-
dante interino da 2.* Zona Aérea,
para aplicar as dotações consignadas
no Orçamento para o exercício de
1957, que lhe forem redistribuídas
para a construção de pistas de terra,
ampliação, encascalhamento, estação
de passageiros c obras de acesso aos
aeroportos diretamente, ou em con-
vênios com o Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem ou outro ór-
gSo do Governo da União, ou ainda
em colaboração com o Governo dos
Estados ou Prefeituras Municipais nos
Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pa-
ralba, Pernambuco, Rio Grande do
Norte e Sergipe, após prévia aprova-
ção dos respectivos projetos e plano
de aplicação pela Diretoria de Enge-
nharia da Aeronáutica. Em conse-
qüência. fica sem efeito a Portaria
n." 422/GM-4, de 30 de abril de 1957,
a partir da vigência desta.

O brigadeiro Antónlp Alves Cabral

Para o 2." Grupo de Transporte.)
José Maria de Abreu, da Base Aérea
de Fortaleza; para o Quartel General
da 5." Zona Aérea, Raimundo Otávio
Viann, da Base Aérea dc Belém; para
a l.» Esquadrilha de Ligação e Obser-
vação, Paulo dc Oliveira Malafaia, da
Base Aérea de Natal; para o Parque
de Aeronáutica dos Afonfos, Braulir
Nogueira Thimotco, dn Base Aérea de
Fortaleza; paia o Parque dc Acro-
náutica dos Afonsos, Abnorah Ferrei-
ra Paz Nunes Machado, do Parque
cle Aeronáutica de Recife; para as
unidades c estabelecimentos abaixo
foram transioridos os seguintes oil-
ciais: para o Instituto dc Seleção c
Controle, cap.-int. Moacyr Rubens
Eittcncourt, do Destacamento da Base
Aérea de Campo Grande; para a Base
Aérea de Natal, cap.-int. Amanido Ri-
beiro de .Magalhães, do Instituto dc
Seleção e Controle; para o Destaca-
mento dc Base Aérea dc Natal, o 2.°
ten.-csp-av. Waldemar Ruas. da Es-
cola Aeronáutica dos Afonsos.

- o alicerce de confiança
para Luz, Força,

Comunicações e Transportes.
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Éste c o "ACCOUNTANT" que voou pela primeira vez na semana passada sôbre Southend
Airport (Inglaterra) sob o comando do ';lest-pi'ot" L. P. Stuart-Smith c o eng. D. Tur-

. ner ambos da "Aviation Tradcrs Accountant". Êsso protótipo c equipado coin duas turbi-
nas "Dart" (Rolls-Royce) — turbo hélice — transportará 50 passageiros a velocidade

aproximada dc 450 Kms. II.

NOTICIÁRIO DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
Sargentos telemecanógrafos — Transferências dc oficiais
da FAB — Delegação dc sargentos — Competência — Rc-
querimentos despaebado» polo ministro Francisco Assis

Corrêa dc Mello
O ministro Francisco Assis Corrêa|diretor Rcral do Pessoal da Aeronáu-

de Mello assinou portaria, designan- tica transferiu paia as unidedes c cs-
do o tcn-cel-av. Walter Geraldo Bas- labclccimcntos abaixo, os seguintes
tos, da Escola, dc Aeronáutica, parn, sargentos"ao cel.-av. Mário I'cr- '

ESTÃO EXAGERANDO
OS PROBLEMAS DA "ERA

DO JATO"
"O públko está tomado de hls-

teria pelo exagero qut estão fa.
/endo dos problemas da era do
Jato", declarou um porta-voz da
"Civil Aviation Admlnistratlon"
("CAA") dos EE. UU. em Wa-
shlngton, li. C, anteontem,

Existem problemas ile fato e sio
conhecidas as dificuldades e tô-
das serão resolvida*. O problema
do barulho das turbinas que tan-
ta celeuma tem dado também es-
tara resolvido em 1961 quando —
de acordo com ps fábricas — te-
rio produzido 466 aeronaves co*
mcrcipls a jato.

Até 15 dc maio último 771 aviões
comerciais convencional* opera.
v.*m sob a bnndcira americana,
todos dc quatro motores e de
cabine prersurizada. Maior pro-
blema será dos aeroportos, poii
presentemente u m a aeronave
transporta dc 30 a 100 passageiros e
com a "cra do Jato" as aeronaves
Irão transportar de 80 a 319 passa-
geiros de cada vez... Sabemos dos
problemas das pistas mas ésse
nâo é o maior..."

Na história da Aeronáutica temos visto pai ter como co-pllôto
um de seus filhos. Em nosso pafs temos na FAB, brigadeiros com
filhos |á oficiais e por vezes servindo na mesma tripulação. Nos
EE. UU. tivemos o "velho" Mac, substituído pelo filho no co-
mando da linha do Atlântico Norte. Hoje entretanto aparece-nos um
caso singular — por ver a primeira vez que um pai, no comando da
aeronave, tem a filha fazendo parte da tripulação como aeromoça. Ve-
mos na foto acima o comt. av. A. R. Edwards, um dos mais antl-
gos da "Trans-Canadá Airlines", apondo em sua filha Janey, (bela,
loura, de 21 anos) o brevet de aeromoça. Desde anteontem que am-
bos fazem parte da mesma tripulação.

SERÁ INAUGURADO^ SÁBADO PRÓXIMO
o busto do piloto Cario Del Prete

AVISO AOS AVIADORES
Atraw-s do "NOTAM" n. 174,

expedido omera a noite, a Dire-
toda dc itotus Aéreas divulgou
us seguintes informações:

CUitmBA (PR) — Cancelar
Inas páginas 2/lti c 40A/1, du pu-
bllcaçaõ MA-F-105-C, a recepção
na Rádio Curitiba, nas írcqücn-
cias dc 118.1, 110.7 e 126.7 me-
gaciclos.

FERNANDO NORONHA (FN>
Raaio-furol prefixo FN, froqüen-
cia dc 30ü quilociclos, operando
normalmente.

JOÃO PESSOA (PB) — Pis-
ta dc táxi, dc acesso ao palco
de estacionamento, praticável.

NATAL (RN) — Luzes de
aproximação, sistema antigo, da
pista 10/34, inoperantes.

NIOAQUE (MT) — Biruta
restabelecida.

PARNA1BA (MT) — Biruta
restabelecida.

POXORÉU (MT) — Biruta
restabelecida.

0 "PARIS" CHEGARÁ
no próximo dia 2

Um dos mais interesantes aviões
a jato atualmente c o "Paris"
(Moranc-Saulnicr) a jato cons-
truido em série para a Força Aé-
rea Francesa e cuja licença de
construção íoi adquirida pelo go-
verno argentino.

Recebemos informação ontem
cle que essa aeronave chegará a
esta capital na próxima segunda-
íeira, dia 2, às 15 horas no,aero-
porto do Galeão, procedente do
Sul.

É um avião equipado com duas
turbinas "Marboiõ" (turbomeca)
transporta quatro pessoas e tem
a velocidade de cruzeiro de 600
krrr. h.

REUNIÃO HOJE
na Sociedade de Direifo •

Aeronáutico
O sr. Aylslo J. M. Alves de Souza,

secretário da Sociedade Brasileira de
Direito Aeronáutico esta convidando
03 associados para tomarem parte na
12a. Reunião PlenArl», de Estudos
para continuação dos trabalhos re-
letivos à Revisão do Código Brasilei-
ro do Ar, hoje às 10 horas, em sua
sede. no 12°. andar do edlficto-sede
do Ministério da Aeronáutica.

Entrará em discussão o art. 119. do
Código, de conformidade do propôs-
to pelo relator do assunto, sr. Ciáu-
dio Ga nnr. e de acordo com o que
ficou estabelecido na "ultima r;.. íi.io.

TRÁFEGO BRASII-EE.UU.
O tráfego de passageiros e . carga

da "Pan American" durante os pri-
melros sete meses diste ano, estabe-
leceu novo recorde, íato que se ve-
rlílcou também em toda a divisão
latino-americana da companhia.

No Rio de Janeiro, o movimento de
passageiros aumentou de 18Tí>. pas-
sando de 11.777. em 1938, para 13.882
em 1957, enquanto o de carga acusou
um aumento de 10%í l.ito é, de ....
321.818 para 351.545 quilos. Em Sáo
Paulo, o aumento foi ainda malcr,
pois o movimento de passageiros au-
blu de 5.110 para 7.510 e o de carga
de 90.909 para 136.363 quilos, o que
representa uma melhoria de 4? • 50
por cento, respectivamente.

No que diz respeito à Divisão I.n-
tlno-Amertcana em geval, o tráfego
de passageiros elevou-; s a 605.188
pessoas transportadas, ou seja, um
aumento de 12 por cento sobre os
541.779 passageiros que se utilizaram
dos Cllppers durante o mesmo pe-
riodo de 1956.

O movimento de carga aérea au-
mentou de 17 por cento, passando de
12.727.272 kg em 1956 para 15 ml-
lhôes em 1957.

Mlaml e Nova York foram os acro-
portos de maior tráfego, nos Esta.
dos Unidos, O volume de passageiro»
através de Mlaml aumentou em S%,
dc 318.791) para 333.414, enquanto a
carga transportada melhorou em
16Tb. dé 8.094.01)0 para 9.378.181.

Em Nova York, o aumento íoi de
23 por cento para os passageiros e
de (31 por cento para o transporte do
carga. Foram transportados durante os
primeiros sete meses de 1937, 211.050
passagelrs e 3.887.727 quilos de ear-
ga, contra 168.751 passageiros e ....
2.934.545 quilos de carga em 1956.

Como divulgamos será lnaugura-lpara a Aeronáutica prestando a 6 de
do. no próximo sábado, às 16,30 ho- outubro de 1922, com brilhantismo, o
ias, na Praça Cario Del frete, emjexame para a obtenção de "brevet"
frente ao edlíiclo' tia" embaixada dá .de aviador c voltou a Mllâo
Itália (rua das Laranjeiras n. 154) o continuar nos estudos de engenha

AVIÃO
Vendo "PIPER" PA-18 super 135

H.P. — Nunca bateu. TraUr com
,,.,,.., o sr. cari.os — Campo de Avia-P."*;çSo de Nova Iguaçu.

busto do bravo aviador Cario DolPrete que em a,gíisto do. 1928 fêz a 11-
gtçãodlreta da Itália ao Brasil, numaviüo "Savoia-Marchctti" cm com_
panhia do com.-av. Arturo Ferrarln.

O prefeito Francisco Negrfto de Ll-ma presidirá a solenidade à qual de-verão comparecer os ministros da Ae-ronáutica, da Educação e das Rela-
ções Exteriores, o embaixador daltá.Ua e todos os representantes diplo-mátlcos do pais amigo.
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ACORDO AÉREO
Brasil-Alemanha

Será assinado hoje, às 16 horas, no
v.ilho e Almeida Filho, pronunciará no
Alemanha e o Brasil.

DIRETORIA DE AERONÁUTICA
CIVIL

Tendo em vlsta comunicações re-
cebldas do comandante da'2a. Zona
Aérea, foi considerada homologada e
aberta ao tráfego aéreo público, a
pista do aeroporto de Jo&o Pessoa,
no Estado da Paraíba, para aviões"CV-440" e a do aeroporto de Cae- O major Cario Dcl Prete morreu
tltê, no Estado da Bahia, para aviões em conseqüência dos ferimentos re-"C-45". icebidos no desastre que teve na. an-

O brigadeiro Dario C. de Azambu- tlga Avlaçio Naval (onde hoje é a
Ja, dlretor-geral de Aeronáutica Cl- Base Aérea do Oaieáo). Esteve inter-
vil, despachou ontem os seguintes re-> nado num hospital particular duran
querimentos:Visc.li Aérea Sáo Paulo, xoUcitando
concess&o da linha aérea provisória

Major Cario Del Prete
(Reprodução do quadro do pintor

Acquarone)

R'o de Janeiro-bíto Horlzonte-Très

ria. Diplomou-se em Engenharia Me-
ciinlcn e Eletrotécnica. Sofreu em
Spezzía pouco depois um acidente fe*
rlndo-sc. Outro desastre teve a dois
de setembro de 1923 dando ensejo pa-ra demonstrar brilhantemente cal-
ma, perícia c coragem, salvando da
morte seus companheiros de um võo
de experiência cm um hidroavião.
Mereceu por essa ocasião um elogio
do secretário de Aeronáutica.

Nos últimos meses a atividade de
Del Prete íoi intonsa e destacada,
tendo colaborado com De Flnedo na
elaboração dos estudos para o "raid"
8exto-Cülendo-Mclbourne-T ó q u 1 o e
Roma e enquanto o grande aparelho
riscava os céus de três continentes o I
Jovem piloto projetava Já um vôo
ao redor da África. Êsse projeto íoi, |
porém, abandonado, passando a co-1
laborar com De Pinedo do circuito I
do Atlântico, trabalhando com o glo* I
rloso aviador, cm todos os preparai!- !
vos, primeiro cm Marina e Pisa e de*
pois em Sexto Calcndo. De Pinedo
confiou a Dcl Prete o posto de se-
gundo piloto c oficial de rotas no!"Santa Maria" durante o seu cruzeiro
do Atlântico Sul.

A simplicidade do heróico aviador
Del Prete fazia-se sentir a todo ins-
tante. Nâo lhe dominava o orgulho
nem a vaidade. Era indiferente á po-slçâo que possuía e para todos tinha
o mesmo tratamento, a mesma afabi-
lidade. E no entanto, corria nas suas
vetas o sangue dos Bourbons. Êle'
era um descendente direto dos Bour-
bon.AnJou, pois era filho da prinee-aa Maria Alice de Bourbon-Anjou, lr-
ma do príncipe Jaime, Duque de Ma-
dri, chefe do Partido Legltlmista Es.
panhol e tio do rei Don Afonso
Xin. A princesa Maria Alice é ca-
sada com o major Del Prete. pai do
bravo herói que é por sua vez pri-mo do atual soberano da Espanha.

Cario Del Prete morreu com 31
anos de idade, pois era da classe de
1897. Tinha na aviação italiana o
posto dc major-acronauta e desfru-
tava de enorme reputação. Foi o or-j
ganlzador técnico do vôo De Pinedo jem redor da América e conhecia oi
Rio de Janeiro e São Paulo desde
aquela época. Igualmente teve no"rald" Roma-Touros, posição desta- ]cada. Nao era somente pilôto-nave- 

'¦
gador Cario Del Prete. Era perito em!motores, tendo sido sob {ugestoes;suas que a casa "Fiat- construiu um'
motor especial de SOO cr., que *..-
rançou o "Savola-MarchctU" desde
Monte Cello até a praia do Rio Gran-
de do Norte, em que o monoplano
desceu, estabelecendo recorde mun-
dial de vôo direto.

Era, portanto, oficial de grande rt-
Ior".
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42956

te cinco dias vindo a falecer no dia
18 de agosto de 1928.

O Correle da Manhi de 17 do agòs-
,to disse ano na s\:a primeira pigi-Marlas, com freqüência de trfs Tla-;na faz uma reportagem sObre o acon-

gens redondas semanais. "Indefe- tedmento e publica a seguinte bio-rido": grafia:
Roberto de Figueiredo Baleeiro, so-i "Cario Del Prete nasceu a 31 delicitando certidão de suas horas de'agosto de 1897 em Fivlzzano Entrouvôos registradas na D.A.C. "Certl-ia 1Z de outubro d» 1903 para a Aca-j"$S*3?_£ A idemia Naval saindo gus-da-marlnhii Reassumiu ontem o Comando daHumberto Balthazar da Cunha. *o- eoj 14 de setembro dc 1915. Multo jo- j*. zona Aerta. em Reeiíe, o major-licitando certidão de^ horas dt vôos; vem ainda prestou serviços no con->brtMdelro Inácio de Lotou n«»j»r.

.cç.i^adi; 2= D.A.C. '-i^.*..ao". iãití» itaio-turco e com apenas 17! õabe-se qua o comandante da 2a. jo diretor-seral da DAC. tendo emjanos ítz a G-snde Guerra. Durante Zona Aí?ss tomou providencias pa-

REASSUMIU 0 COMANDO
DA 2.a ZONA AÉREA

* S*7
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Os acessos agudos cedem pronta-
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vista os pareceres enunciados pelosórpãcs próprios, resolveu cancelar a
portaria n. «Sl. de f-SI.S3. que xsa-
cticxx autorização i "Ve-p" para exe.
ruttr a linha àére» provisória Ma-
fcngi-Catnpo Csunde-TupS,

dois anos estive embarcado em sab-ita construção 4a mais de l aoo m dt:marlno da Marinha Italiana t íèi o (pista no aeroporto d* Ouanrapes ajcxciTírs. ao Oriente. Depots foi em-! assim poderá possibilitar a deco!»-barrado tm Flurr.*, no "Dente Ali-! gem e «terraxem daa noras aerona-
gmeri". Estudou engenharia em Ki-' ve* "DC-7C* na Capital «je Perr.axn-lio e um _na depois rriolveu entrar I buco.

ANÚNCIOS
EM

JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS

COLOCAMOS IM QUAL*
QUE» ClfiAOÍ DO tUCl

REP. A.S.LARA.
BU* Se*UDQt SANTAS -4- J> AMD.

MO 0f JAMMO - D. f.

_________________________ a_______________at___mm______



m i» an i»—»-w-

1.° 
'Carlcrno

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 29 de Agosto de lDirr 11

NO MUNDO POLÍTICO
/ CÇoftcJuiío da, últimfij

il dài>TO5N, 0'«ssuntr) mal»
ll.i.-.íll.l)

n»! dauiw, 0'«ssuntr) mala dlimiitl-
dn tol o da reforma Armando Knlcflo,
que entende o direito do voto «oiannlfabetoa, e o projeto dos liderei,
qua manda o eleitor, ao te Inscrever,
«penas subscrever uma .fórmula Jáimpressa.

Houve divergências. AlRyn* depu-
tados, notadamente os nue recebem
votaçllo do interior, arnnram mais
conveniente o partido aituaiciar um
pouco antes de ae pronunciar sôbre
a emenda Falcfio.

Mais tarde, foi distribuída nela se-
erctarln do parUdo a seguinte 'nota'

"O Diretório Nacional ria UDN re-
aoiveu, hoje, reunido, sob a prtii
dência do senador .Turacy MagalhAr»,
criar uma comissfio .integrada pelosaenadores Vilas Boas c Freitas Ca
valcanti, ipelos deputados Milton! I
Camposrcarlõs Lacerda, Prado Kelly,

, na faci Clncurá e Cardoso dc Mc-
nezeii para proceder ao exame da
grave emenda constitucional, que es-
tendemos analfabetos o direito dc %ZX& «'-...,,.,.

Em nutras palavras, dentro da linha
realistlca quc adotou, i a UDN nito
quer flpar, de público, contra a emen-
ria que estende no analfabeto o dl-
reito de voto. Por isso, encontrou
a fórmula dc nomear uma comissão
para estudá-la. E' uma maneira hábil
de ficar contra sem dizer isso.
rtEUNI.YO DO PTB 

\

Esteve reunido ontem o PTB, de-
liberando defendei a; reforma elei-
toral (projeto Benedito Valadares)
tanto nas comissões da Câmara como
no pl*nárlo,t. '

O er. Fernando Ferrari anunciou
que pretendia apresentar uma emen- c responsabilidade.

da estendendo o regime d« voto pelachapa, única aos deputados, Ficou es-
tabelecldo que o representante gaúcho
podia agir como.bem entendesse. A
aceitação da emenda, por parte do
partido, ficaria condicionada à de-
liberação dos elementos do partido
quc atuam na Comissão de Justiça.

Foi lido um abaixo assinado pe-
dlndn a Indicação do sr. Abguar Das-
tos para o cargo de vlce-llder, A
sra. Ivete Vargas insurgiu-se contra
n indlcacAo, mns sem resultado. Foi
vitoriosa.

Na próxima quarta-feira, serio «n-
tilo escolhidos dois vlce-llderes, a
fim de substituir os' srs. Gabriel
Hermes e Cid Campello. Para a, va-
ga do primeiro será escolhido o sr.
Abguar. Btstps, Para « «vaga do se-
gundo, p"¦ ¦ ívi iim-iii>. o sr. Dlvonsir
Cortes.

O sr. Batista riamos, enquanto se
tratava da questlio. da escolha dos
vlce-llderes, lamentou que seus com-
panhelros de liderança níio dessem' a
assistência, que os trabalhos exaus-

estavam a exigir.
CANDIDATO GAÚCHO

Noticias vindas do Rio Grande do
Sul davam conta da existência de

'•:>:.•.<• vejo, eonUnuou, rarüo, paramovimento ao qual alude o noti-
ciário e qua só posso atribuir a uma
genrrnaa auprrestlmaçao de minhas
modestas possibilidades".

i <:i \.t CÍVICA PAIIA A.CANDI-
JMTURA 1)15 LOTT

SAO PAULO, 28. Comenta-se, ln-
lentamente, nesta Capital, que ele-
mentos civis e militares, de nosso
Estado, formar/Io a Legifio Cívica"General Teixeira Lott", visando criar
ambiente para o lançamento, em 1060,
do nome do atual ministro da Guer-
ra, para a suceuáo presidencial, como
intérprete do pensamento naciona-
lista, Asp.

um movimento naquele Estado no
sentido -da apresentação da cândida-
tura do sr. Daniel Faraco para o go-
verno gaúcho

Ontem, a propósito daquelas notl-
rias, declarou-nos o atual presidente
da Comissão de Economia da Câmara
o seguinte:

."Muito me desvanece saber que
me consideram capaz de bem gover-
nar o Rio Grande. Entretanto, há na
Frente Democrática nomes incompa-
ràvelmcntc melhor credenciados que
o meu para função de tanto relevo

PRIMEIRO CASO...
V r, ^(Conclusão da última página)

no Rio de Janeiro, corri pedido
para que transmitisse o. falo à Or-
ganização Mundial de. Saúde em
Washington. A comissão de pia-'nejamènto e combnte à gripe to-
marido conhecimento do assunto
rjetprminou imediata -ealização de
um inquérito sanitário com o au-
xílio do médico pai do menino,
incluindo-se pesquisas no colégio,
para apurar a origem do eventual
vírus para São Paulo.

Atê"óntém haviam sido feitos
exames em 1.5R8 soros sangüíneos,
todos negativos e tentados isola-
mcnto do vírus cm m a i s de 50

acasos suspeitos, também' todos ne-
, gativos. ,,,_ 

'';
' ' O caso cm apreço primeiro

comprovado laboratorialmente em
São Paulo, eyoluiu,muito benig-

i namente, durante,três dias, per-' manecendo o paciente acamado
uma semana, com prescrições do

• pái' médico que tratou do filho
' corti antigripais comuns, exçlusi-

,: Vãmente, sem emprego de qual""quer 
antibiótico..'A

O menino inteiramente curado
já vo}tou às aulas,." Asp.

tíy ¦ ¦ •
VACINAÇÃO DE MÉDICOS

mn por cr- o. rm sua maioria pul-
monarca. r??ò rriològicamente foi
constai? ia «'presença do vírus A-
Japão 303. cm 80% dos casos exa-
minados. Outra conclusão impor-
tante revelou o prof. Ibiapina
quanto a ocorrência da gripe, que
se mostrou maior nas classes mais
n~=essitadas e nos indivíduos por
tadores de doenças crônicas. A
mortalidade foi mais freqüente em
crianças até cinco anos e em pes
soas de idade superior a 65 anos.

Em seguMa o ministro deu a pa-
lavra ao diretor do Hospital dos
Servidores do Estado, dr. Genny-
son Amado, o qual revelou os es
tudos da e s sob a sua direção
na hipótese de vir a capital da íle
pública a ser atingida pela epide-
mia da gripe asiática. Falou der<ois
o secretario de Saúde da Prefeitu-
ra, dr. Darcy Monteiro, assegunn-
do que todos os recursos técnicos
e médicos da municipalidade jà
estavam , mobilizados para .aquela
eventualidade. Objetou apenas ca
recer de maior número de viaturas,
tio:qüe foi prontamente atendido
pelos representantes das Forças
Armadas. A

• Concluindo, o prof, Maurício de
Medeiros afirmou que a defesa sa
nitáriá da capital ficaria a cargo
da Secretaria de Saúde da P.D.F..
como é sua atribuição normal, com
b. colaboração de todos os demais
serviços /módicos oficiais, os quais
atenderão •' isoladamente os seus
servidores,, fazendo a devida notl-
ftcaçào ftò Serviço de Epidemlolo-

INQUÉRITO NO iUL
Sagua na próxima semana para o

Rio Grande do Sul a comissão par-
lamentar d* inquérito recentemente
criada a tim de verificar a exls-
têncla de contrabandos no sul do
pals.A romlsâo deve demorar-ie por
três dlaa na fronteira.
ACARDO Cl.KM.

Rompido o acordo'entre o PTB e
• UDN no Cear/., os srs. Virgílio Tá-
vora o Carlos Jereissntl nflo chega-
ram a at entender até hoje. Multo
embora o ¦ primeiro, presidente da
UDN do Ceara, continue afirmando
que permanece candidato a governa-
dor e que tem o apoio do PTB ea-
tadual, o segundo, presidente dn
PTB, nega qualquer nproxlmBçao do
seu partido com a UDN.

Agora entretanto há rumores de
quc seja possível um entendimento
geral para o estudo da questlio su-
cessótla no Estado.

Entrariam no entendimento o PSD,
que JA abriu aa portas para éle, o
PTB e a UDN.

O sr. Carlns Jerelssatl confirmou-
nos ontem essas noticias, acentuan-
do todavia que nâo fará aproxima-
çóes com um só partido.

b:?A:.l:;AVi
i-r-Á. Av-'A:.)H •'¦¦:'¦;:,

'••> SAO PAULO, 20 - Com o apa
,íf>pimcnto do primeiro caso po'.sitivolda 

gripe'asiática,.nesta Ca
pitai íoram.redobrados os çuiria

-rios e providências das autorida
des sanitárias, a fim' dc e,vitar a gi^da Prefeitura.

..'•propagação da moléstia. .'
'"" E&tãç sendo vacinados com imu-
.Dizante, preparado no Instituto
Butauta, os médicos que, cm ca-
so de epidemia estariam expôs-
tos mais diretamente.

.*"' A vacinação é feita no Serviço
de Éplderpiologia e no Posto de
Saúde de Santa Cacília.*

.V,,Pdüca procura tiveram ontem
»'aa<:vaoinas, por .parte dos medi-
n cos. -Cerca de 40 médicos já pro-

curaram os postos de vacinação.
;Asp,;..

nâo se deve expòit ao
.„ .'calor os escolares

SAÓ PAULO, 28-0 gabine-
te* do secretário da Educação ex-
'pediu ontem o seguinte comuni-
cádo: "Tendo em vista as medi-
das acautcladorás recomendadas" 
pelas autoridades' sanitárias do
Estado, inclusive a diretoria do
Serviço dc Saúde Escolar, desta
Secretaria, com respeito as me-

didas preventivas aconselhadas
pela ameaça de um, surto de gri-¦''pe.asiáricát nó pais, a Secretaria
da .Educação recomenda às auto-
ridades escolares em geral, a pro-
pósito das comemorações cívicas
cio próximo dia 7 dc setembro,
que sejam evitadas as concentra-
ções escolares, sobretudo ao ar li-
yre, que possam expor os.alunos

i • n coriseqüências do calor, da umi-
•dado ou do cansaço físico. Tal

recomendação não exclui' óbvia-
mente, a comemoração cívica do
JQla, da-.Patr.ia. nas. escolas, com
n brilho 6 o fervor patriótico que
<Sgrande data merece."

J DISPONIBILIDADE DE
il , ,i .VEÍCULOS .: .
m 

"v :-'.¦'

| íjO sr. Victor Nunes Leal, che-
fCi do' Gabinete Civil da Presi-
flôncia da República, enviou aos
Ministérios e órgãos dirétátnen-
te sulíbt-diílados a Presidência da
República,-a seguinte circular:"O sr. presidente da Repúbli-
ca recomenda seja informado, com
urgência, o número e espécie dns
Viaturas desse ergão que poderão

. scr postas.à disposição das equi-
,' pes volantes dôs serviços médicos
i rie emergência, que deverão ser
| mobilizadas, na eventualidade dc
1 surto epidêmico dc gripe. Cordiais
i saudações (a}: Victor Nunes.Lcàl,

chefe do Gabinete Civil."

DEFESA' DO DISTRITO í
FEDERAL '

Sob a presidência do ministro
j da Saúde, e com a presença dos
i membros da Comissão Especial dn
[ Gripe, estiveram reunidos ontem, à
.noite.o secretário .de. Saúde da

j Prefeitura do Distrito Federal, dr.
I Darcy Monteiro, diretores dos Cor-
j pas de Saúde das Forças Anna-
} (Ins. Policiais Civil c Militar^ dire-
i tor do Hospital dos servidores do

Estado, dr, Gennyson Amado, di-
; retores de. Hospitais desta'"Capl-

tal. diretor do Departamento de

Í 

Saúde Escolar da P.D.F.. a fim
de assentar medidas a serem apli-
eatjas easo se,estenda ao Distrito
Federal a epidemia de gripe- asiá-
tica. Após revelar aos presentes os

| objetivos da reunião, o ministro' Maurício ^e Medeiros deu a pala-
vra ab professor Antônio Ibiapina.
para dar conhecimento dos resul-

1 tados de sua missão na Argentina
I e no Chile, como observador da
1 Comissão Especial do Ministério da1 Saúde. •

Inicialmente disse o prof. Ibia-
pina que em relação à Arge&tlnn
a epidemia tem se revelado benig-
na. • sendo praticamente nula
«' mortalidade, tanto assim quesomente um caso de óbito de uma
jovem foi notificado, justamenteno dia de sua partida para San-
tlaso.

r Passando à - revelação de suas
observações no Chile, acentuou
qlic no pais andino a epidemia as-
stmtiu um cnrAicr bem mais sério.
tanto «fl rflação a Incidência, quefoi de 50ri- da população urbana.
ramo-quanto à mortalidade quc foi
dè .1,5 .por.mlU As complicações
«usarão: iadiç* bastante elevado:

N. da r. — Nn Rio. a l.egllo Cívica
náo começou a funcionar. Desencora-
Jados pelo próprio ministro da Ouer-
ra, seus fundadores nlo checaram *
Instalá-la, romo estava programado,
para segunda-feira última.
JANGO NA JUSTIÇA

Está marcado para hoje, no Fôio,
o depoimento do vice-presidente da
República, sr. .loflo Goulart, como
testemunha arrolada pela defesa, no
processo movido pelo Ministério Pú-
blico, por crime de imprensa, contra
o jornalista Amaral Neto, diretor de"Maquls". O ato será presidido pelo
juiz GII Soares, atualmente servindo
na 7.» Zona Eleitoral (Tijuca), masvinculado ao processo em virtude dedispositivo da Lei de Imprensa. Fun-cionará o promotor Figueira de Me-lo, estando a defeso a cargo do advo-
gado Adauto Lúcio Carddso. A reali-zaçüo dn audiência depende ainda doestado de saúde dn sr. ,ln3o Goulart,o qual se encontra enfermo, há ai-
guns dias, em sua residência. Por
ésse motlvn, i pnsslvcl aue o sr. JoãoGoulart seja ouvido cm sua rcsl-
delicia'.

ENTENDIMENTO NO DISTRITO
Comenta-se quc cstSn sendo leva-

dos a efeito, no Distrito Federal,adiantados entendimentos entre aUDN e PSP, visando às eleições parao próximo pleito, quando será esco-Ihldo o prefeito da Capital da Repú-blica.
Sabe-se que existe possibilidade deestender os entendimentos a outrosEstados, ampllando-se até à esferafederal.

REUNIÃO UDENISTA

Está marcada para hoje uma.rsu-
Ait=hd!LUTD,,N Í2v??5. no J?r,dim de crudescimento do 

"eleitorado
Allah, cm Ipanema. Devem falar, cn-tre outros, nessa oportunidade, o
presidente nacional do partido, c ossrs. Raimundo Padilha. Allomar Ba-
leelro, Adauto Cardoso, Llgia LessaBastos, etc.

ACHADOS E PERDIDOS

O deputado Pereira Dinir (PL daParaíba) perdeu, num dos lotaçõesda zona sul, duas crônicas dn sr.José Américo, que o descuidado
deputado deveria encaminhá-las á rc-daç3o da revista que está publican-do as colaborações do antigo minis-tro do sr. Getúlio Vargas. Numa
dessas crônicas perdidas, o autor tra-
ta de um episódio também perdido,
o da conspiraçSo que andou ar-
tículando com o então general Ku-
rico Dutra, para derrubar a Ditadura.
Só que a Ditadura n3o caíra naquela
oportunidade, porque o ditador, des-
cobrindo as manobras, resolveu es-
timular a candidatura do seu mi-
nlstro da Guerra.

ÚLTIMA HORA

REUNIÃO NOTURNA SEM "QUORUM"
na Câmara dos Deputados

A reunlfin extraordinária noturna | íi-réncta da Cnplt.il pnra Brasília,
foi consumida com a discussão do
projeto do udenista Emlvnl Calado
uuo fixa a data de 21 de mudança
da Capital da República para Bra-
silla, tendo o sr, Carlos Lacerda apre-
sentado emenda dispondo que cm
1087 se elegará a Assembléia Cons-
niiiiiiii- do iuiiii ii Estado da Gua-
nabara e, a 20 de Janeiro de 10S8,
a 'elelçfio do leu governador. Em suo
justificação, o lider udenista confes-
sou-se partidário da íusSo do atual
Distrito Federal com o Estado do
Rio dc Janeiro, para. que sc ori-
Bine uma unidade federativa capaz
de contrabalançar a influência poli-!¦•.•! de Minas e de SSo Paulo, co-
mo, ainda, de servir como irnportan-
te elemento de equilíbrio e ligação
entre as • Influências do Norte, do
Sul e do Centro do Pals.

A própria Assembléia Constituln-
tc deliberaria a respeito da fusão das
duas unidades federativas, como, nc-cessàriamente, sôbre a duração do
mandato do futuro governador, qucdirigiria os seus destinos, até a trans-

NÃO É PRUDENTE...
(ConclusSo da última página) |

pazes dc realizar uma escolha
consciente. Êsse argum nto pode-
ria impressionar quando se ti-
vesse cm vista unicamente parte
das populações dos grandes cen-
tros que tem receptores ou aces-
so a eles. A grande maioria, po-
rém, dos habitantes das zonas
mais remotas do interior, espe-
cialmcntc nos meios rurais, não
recebe nenhuma influência do
rádio e da televisão, no sentido
de politizar o povo."

CORONELISMO

Em seguida o sr. Monteiro de
Barros passou a demonstrar os
malefícios que viria causar a con-
cessão do voto aos iletrados."Um eleitorado com grinde nú-
mero de analfabetos, disse, vi-
ria naturalmente provocar o re-"co-
ronelício", principalmente no in-
terior do país. íor falta de dis-
r -nimento próprio, seguiria a
orientação que lhe ditasse o che-
fe local. Por essas razões é quc
penso que seria mais prudente
não se alterar no momento a le
gislação eleitoral, nem por mo:
dificaçs.o da lei irdinária, orà
vigente, nem por emenda constl
t..cional. '

CONCEITO E PRECONCEITO

Referindo-se a certo trecho da
justificação do projeto de emen-
da. constitucional da autoria do
sr. Armando Falcão, quando di
zia que urge acabar com o pre
conceito intolerável que se criou
no Brasil contra o • analfabeto,
comentou o deputa'do paulista que
não existe esse preconceito. Pelo
contrário, a constituição é ex
pressa quando manda tornar obri-

gatório o ensino primário no
pais. O que se faz e o que sè tem
feito nesse sentido é que muitas
vezes é pouco. Seria melhor an-
tes de qualquer controvérsia de
finir com termos precisos o que
6 analfabeto, e dal então partir
para o exame dos preconceitos
quc por acaso sc tenham formado.

AINDA A POLITIZAÇÂO
Voltou então o sr. Monteiro de

Barros a tratar do problema da
politização das massas, assina-
lando o seguinte:

— "Mesmo nos centros dè maior
população, a propaganda pelo
rádio epela televisão é sob cer-
tos aspectos contrária' ao espiri'
to democrático, visto que se apre-
sentaria com um caráter fatal-
mente unilatqral. Dado o seu
custo, em certos casos, ela só es-
taria ao alcance do governo i
dos candidatos economicamente
muito fortes, deixando assim sa-
criíicados candidatos íô mereci
mento que, por justiça deveriam
ser eleitos, mas quc não contam
com recursos bastantes para tão
caro tipo de propaganda."

ÍÔGO DO BICHO

. O que mé chama a atenção
também no caso do voto do anal
fábéto, é o lato de ser extrema-
mente difícil a técnica da colhei
ta do Voto do analfabeto. Na ver-
dade,..perguntou, coro poderia
éle votar? Pelo sistema das cô-
res diversas atribuídas aos di• irsos partidos ou candidatos?
Pelo sistema dos bichos, seme'
lhante ao jogo tão em voga?.

Não vejo como ,se possa resol
ver com as necessárias garantias
do segredo e autenticidade do su
frágio êsse problema da coleta, do
voto."

De acordo com a emenda do er
Carlos Lacerda, n Assembléia Cons-
litulnte do Estado seria convocudn
em 13 dc novembro dc 1057, fican-
do elaborada a Carta Constitucional
cm corca de 6.1 dias, espaço que me-
in.ii i.i a eleição do governador. Por
outro lado, sc nprovada a emenda,
também pelo Senado, até o dia IS
da setembro, 0 Distrito Federal tc-
ria scksenta dias para as eleições da
Constituinte, sendo certo quc, até cn-
tilo, nSo estaria aprovada a reforma
eleitoral.

Inicialmente, o sr, Carlos Lacerda
citou um livro do sr. Juscelino Kubi-
tschek, publicado em 1053, no qual

atual presidente da República dc-
clarava que a mudança da Capital
mio podia scr feita cm menos de 15
anos, sendo problema dc uma gera-
ção inteira.

Mas depois velo a teoria dos
50. em cinco anos — interferiu o sr.
Georges Galvão. >

Nem assim, a aritmética esta-
ria correta. Porque, entSo, a trans-
ferenciá seria feita cm dezoito me-
ses e o prcstdcntc promete fazê-la
em quatro anos — respondeu o sr.
Carlos Lacerda.

O projeto voltou ás Comissões
emendado.

VENDA DE CARROS AOS
MOTORISTAS

Em seguida, foi anunciada a vo-taçSo, em discussão única, do pro-
jeto que dispõe sôbre a venda, em
prestação, de automóveis de passeioapreendidos a motoristas profissio-nnrs, em regime dc urgência, tendo
o sr., Godói Ilha, sob a alegação deliberalidade, permitido o encaminha-
mento da matéria por oito repre-
sentantes. Sucederam-se, então, natribuna os srs. Sérgio Magalhães,
João Machado, Carlos Lacerda, Bi-lac Pinto, Alberto Torres, Pereira daSilva u Oliveira Britto. Submetidoao plenário, não houve "quorum"
na verificação por bancada • e foiconfirmado pela chamada nominal.

BATIDA NO MORRO
DOS MACACOS

Aparatos» diligência foi efe-
tuada, na madrugada de hoje,
no Morro dos Macacos visando
a captura dos facínoras "Buck
Jones" e "Bitinha" que supõe-
se encontrar-se homisiados nu-
quele morro.

Chefiando a batida polieial
encontravam-se o delegado de
Vigilância, Olavo Campos Pin-
to e o major José Ribeiro, che-
fe dá Polícia Especial e que
ontem funcionava como chefe
substituto do chefe de Policia.
Participaram da diligência, 2

choques da Polícia Especial, 3
carros da Rádio Patrulha, *2
carros da Delegacia dc Vlgilân-
cia, além dc vários carros par-
ticulares, com policiais civis
desta especializada.

Até encerrarmos os trabalhos
da presente edição nenhuma
prisão ainda havia sido efetua-
da continuando entretanto os
trabalhos de vaseulhamento do
Morro dos Macacos.

NAS COMISSÕES DA CÂMARA

REUNIÃO DOS LÍDERES
para estudo das bases e dil'C-
trizes da educação nacional

Por sugestão do sr. Lauro Cruz,'palestra que, na semana passa»
n Comissão de Educação o Cultura,]cln, foi pronunciaria pelo ntuai dl«
na sessão ontem levada n efeito, retor do serviço técnico que. tra«
resolveu quo /òsse designada, para U do assunto,
breve, umn reunião ilcquilc órgáo

OUTItOS PROJETOS

Além dos projetos Já aludi-

técnico, com os várioi líderes dos
partidos políticos, a fim de 'que
se encontrasse um ponto do parti-
dn rclntivamcnte ás normas quc!^7 ComTssáo^d7Edit"çã"ò' •
S-l05HSf?«^i™8fV^0HÍ°któÍ2 CulW, também ontem, aprovou
n»i«n.CiS V^S^drí*V<SOTÍ2 W V seguintes pnrecercsAnacional. A proposição, pelo quo, , _ j„ „,. «-^..iu» .tm c .. #»
do complexo c sério oferece VWVJ^^J^iS^-M^SJ^
a cultura brasileira, precisa, rWfflS ?j ncVjrolxlii«qU0 ° '^2
mente, dc um criterioso esludo, ¦ g1»0^"1?-do. crídito especial da
tendente a aperfeiçoá-lo.

PRESIDENTE DA PETROBMAS
NA COMISSÃO DE TRANS-

PORTES

O

8 milhões do cruzeiros, para o
prosscRUimcrto dns obras do no-
vo prédio do Colégio Municipal
Pelotonsc, sediado em Pelotas, R.
G. do Sul;

2 - do mesmo relator, íavorá-
presidente da Petrobrás, es- vel ao projeto que autoriza o

teve ontem na Comissão dc Trans-;Poder Executivo, a nbrir o cré-'
portes, Comunicações e Obras Pú-]dito especial dc 1 milhão e 500
blicas. Acompanhado de assessores mil cruzeiros para pagamento aoB.
técnicos, cinematofirafistas, íotó- professores do Colégio Maria Jo«
grafos e grande número de pes- sé Imperial;
soas, o presidente da Petrobrás 3 - do sr. Campos Vergai, fa-
compareceu àquele órgão parlamen- vorável ao projeto que autorizatar declarando que não merece ser 0 crédito especial de 1 milhão aaprovndo o projeto, ali cm discus- 800 mil cruzeiros, para o íuncio-sao, que objetiva, com 3oU milhões inamento do curso de espcciall-
ÍLurlSzeirols,-,constr,".l- •u'na r?M zação, em estruturas • dc concre-

ÇA"? aSonom^°anK^ ^vSdcVêra.
tegica o divorciada, da técnica.
Concluída a primeira parte da sua
csplanação, passou a discorrer sô-
bro as atividades da Petrobrás, res-
saltando a situação dc prosperida-de dessa empresa estatal. Sôbre as
perspectivas petrolíferas de Ala-
goas, afirmou o coronel Janary Nu-
nes que, dc fato, as pesquisas le-
vadas a efeito naquele Estado, até
agora, autorizam grandes esperan-
ças,

EDUCAÇÃO FUNDA-
MENTAL PELO RADIO

Na Comissão de Educação
Cultura, ontem, foi aprovado
substitutivo Perilo Teixeira

- do mesmo relator, pelo Ar-
quivamento do projeto que alte-
ra a redação dos arts. 01, 92 (a
seu parágrafo único) e 93, do de-
creto-lei n° 4.244, de 9-4-42, e di
outras providências;

- ainda dó representante
paulista, favorável ao projeto que
estende regalias concedidas, pe-lo dec.-eto-lei 5.343, de 25-3-43,
aos diplomados pelo Curso da
Monitores de Educação;'6 - do, sr. Perilo Teixeira,

! pela devolução, à Mesa da Cã-
mara, do projeto quo autoriza

e a abertura do crédito especial da
o 3 milhões e 500 mil cruzeiros,e

ao destinado à reconstrução e rea
projeto que autoriza o governo a parelhamento do cinema, perten-subvencionar, pelo Ministério da cente à Santa Casa de Misericór-
Educação e Cultura, os Sistemas dia, pois que dita proposição não)
de Educação Fundamental pelo transitou por aquele órgão téc-
Radio, quc já funcionam ou vie- nico (Comissão de Educação)
rem a funcionar no país. Para quando da sua primeira discus-
tanto se baseou o substitutivo na são.

AOS AMERICANOS
Da Praça Mauá a Vila Kosmos, a Empresa Rodoviária

Santa Luzia Lida. fará um CARRO EXTRA para a Vila
Kosmos cobrando ida-volta Cr$ 100,(10 por pessoa.

Saida: — Praça Mauá — 12 horas — dia Io dc Selem-
bro de 1957.

Informações: Clichê 22 da Estação Rodoviária Mariano
Procópio — Telefone 43-4676. 74302

o rnogresso cheg ^^^^â^^^Ui^^Lf 
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IiiriFíiÜINÉDITO!
Em vez de pequenos lotes, você
compra, a prazo, terra fértil e
rica para produção imediata.

com
ÁREAS DE CULTURA,

CHÁCARAS, e GRANJAS

o partir de 0$ 6,00 o m2
Entrado de 10% apenas
e 60 suaves mensalidades

Direção Técnica
dos Eng~ COIMBRA BUENO,
construtores da cidade de
GOIÂNIA com 25 anos
de urbanismo no Brasil.
- para planejar, organizar, be-
neficiar e expandir o NÚCLEO
AGROBRASIL em formação.

CINTURÃO VERDE" DO D. ff DERAL
onde as terras valem
mais do que dinheiro!

A AGROBRASIL lança um futuroso NÚCLEO
AGRÍCOLA para o abastecimento da Capital Federal.
Situadas no "Cinturão Verde" de um complexo
de quase 5 milhões de consumidores urbanos

(habitantes do Rio de Janeiro, Niterói e. cidades
vizinhas), essas terras ubérrimas representam
uma garantia de bons negócios.
Cortada pela moderna rodovia Niterói-Friburgo,

pela Estrada de Ferro Leopoldina e pelo 
'¦'•,

Canal navegável de Macaco, a Fazenda
N. Sra' do Carmo é das mais privilegiadas e
recebe a valorização constante do Progresso;
Compre seu sítio, granja ou área
de cultura nessas terras férteis que ja foram
o celeiro do Brasil Império;

GROBRASIL
de N.£ do CARMO Município de Itaborai

VANTAGENS REAIS
Facilidade de acesso pela ro-
dovia Niterói-Friburgo já as-
faltada na quase totalidade.
Trens diários da Leopoldina.
ônibus • 8 conduções diárias
partindo do Rio e de Niterói.
Região totalmente saneada,

a Rio navegável até o Núcleo.

Várias olarias e outras indús-
trias nas proximidades com
facilidade para construção.
Fartura de água no local.
Área total de 8.500.000 m1
Legalização: Área registrada
de acôrdo com o Dec. Lei 58.

mmmMf ¦

Propriedade da AGROBRASIL EMPREENDIMENTOS RURAIS
com o Capital de Crí 60.000.000,00

Av. Rio Branco, 120 - S. 808

Vendas exclusivas
com a garantia e o conceito da

S. A.

Mil n l T* n Hl ¦ i i

Cf ./ ***** f^^lbflmmm^L lAHUntfl J^^^TÜí1

^jA-^^^/o ciam SsTtíimTÍ

MERCANTIL RIO DE JANEIRO S. 3
Av; Rio Branco, 120 - Sala 1220 - Tels. 52-5172 e 32-9211



* -MB» ¦ jpi *,*,,*¦..¦-.¦., ¦<f>pV*.lMiPVfVífl
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ENSIKO
Será ampliada a Faculdade

de Higiene de São Paulo
Triplicaram o« <*iirgos no estabelecimento —
Cursos para engenheiros e outros profissionais•— Novo edifício terá quase três mil metros

quadrados
Em pouco mais de onze anos de

funcionamento, a Faculdade de Hl-
Ílicne 

da Universidade de São Pau*
o triplicou seus cursos, de modo

que suas instalações nào mais es*
tão comportando o número de es*
tudantes que aparecem todos os
anos. Dal o Interesse do governoiM.idiinl de colocar o estabeleci*

Nacional dc Eduòação, com a .
Embora a verba dado para a ] .icip-çâo ue es.ucianteis de eatâ

COMEMORAÇÕES
DA INDEPENDÊNCIA

Grande demonstração de gináslicn pelos eslabe-
lecimentos de grau médio

No Estádio do MaracsnS; diai gues, Adalberto Campos Silva, .,
i . >i. ,.i*-,h,. A» mu-,-,, v*. I Darevmlreu rlri Ha ... 1Vlnr.r1.ir i* iv,u"- Ribeiro Sodró, filha: MarU Fran. filha**; Corina da Conceçflo Veiga-i ... 11.° Cie «etemblO, as 10 horas, M-.^fl™}** M,«U0 MWffih CUM dei Suntoi. filha: Alzira de Al* ra Dantai; Almerinda Soarei Verga-  Movimentação dc navios
verá demonstruçáo de «iná^tica «-r„1TuTAl-i»o r i.^1 a:«.H-?. **-a ¦m•,!ld,• T*«»*'»Hea. ít.hn: aracillana ao-!r«, QG IO 3*. filha*: Maria JoaA Bar- y .
„mmm,i.i„ „„1o nivicL« 7*. v-in- Sepu V ,?' Le,v,-T, -"'V*t<fe- •t-ea •;"•»: Felubina * Gomei Sander», ll* bosa Ribeiro, 9* CP... filha e Umbe*| AlOS do niuii-lii.piomovidn pcla DlVlSfio rie Edu- Ferreira Pinto Milwa.cl, Ferna*-.-jlhoi; Ana Angélica de Jesu», filha; !i'na de Freitas Batuta, I." n. C. fi-
cíção Física do Departamento

GI/ERJt.l
(Contlnuaçio da 10a. pagina) i Graciolma Pinto Biscarri, Antonla

Pinto Vieira, 7» R.C.. -filhai; Vlcen-
Pagadoria Central da Inativo* e tina de Andrade Trindade, filha. S«

Pen.iiomata-i: R, C. Mot.; Mavla Joana de Miranda,
Corina Ceiar rie Oliveira, filha; Ijíflo R. C, filha: Formiana Cava*

Maria Joié Cafalcantl de i.m*. fale-Uheirn de Vargas, QG1" DC: Honorl*
rida; Delmlra da Motta Silva, fa'*>cl-|na Cavalheiros Hundertmarch, E.F.,
da; Ana Virgínia Marque* Muniz, fa-i filhas; Rosalina Pires da Rosa Pi*
leclda; Alice Pereira Uma, filha*. Ea* nheiro; Etelvino Pires da Roía, E.F.,
ther Ribeiro Sodró, filha; MarU Fran* filhai

MARINUA
VISITA DE ADIDOS NAVAIS ESTRANGEIROS

AO ARSENAL DE MARINHA DO RIO
Programar' - para o dia 6 dc setembro — Tenen»
tes da Re»erva chamados — Decretos assinados

¦ No gabinete —

construção do edificio tenha dc ser leçimer.lo-. de grau médio do Dis-
trito Federai

Programa: 1). De.file; 2) De
entregue em três exercícios finan
ceiros, esperam os responsáveis pc , .la Faculdade que o mesmo esteja monstraçáo de ginástica feminl-
f,m.Td,oÇ*?oesrfderfser utillzad? e,m|na; 3) Demonstração de ginásiicafins de 1959, dando margem a ele- masculina.

 _ vação do número de matrículas no I Direção geral: Professor Alfre-
mei.ro 

"êm "condições 
dè 

"funcionar flno 1.livo de lfl6°* A nota curió* do Colombo.
oe acordo com as necessidades «a acerca dessa escola é que ela | Professores responsáveis pelas

jnte dn Barroso üsltráo, Arucy -Ãrru-lAmbroiina Rlhetro. filha e Manoela lha, com a pensão menial de CrS; *
„,,. da Lamas, Kegina Maria Bitten-!A*Lveu ••" Tendil..filha. I2.770.io para cada uma, nos termo»' '

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA
DO EXÉRCITO Armada.

tribuida em três anos, visando à
construção . de. um novo edificio
Com 2.B72 metros quadrados de
área útil.

Nesse prédio, pretende a dire-
ção da Faculdade localizar várias
salas de aula e locais de pesquisa.

atuais. Entre as medidas tomadas,!só matricula alunos que Já sáo di-'denionstraçõas: Romeu, cie Cas-'Re.*0. Hélio de Macedo Medeiros,
avulta a que concede uma dotação j ,omad |tro Jobim, Henrique Martins ciei Educandárioa participantes: De-
dc 15,8 milhões de cruzeiros, dis* P'0™005 em oulros cursos suPe" VicL-dc; Euripadet Matos Carmo,!mon,uaçáo Ma.culina - fcseoia

MEDICINA

teira dá Cunha, Maria Adelaide
MaUot-o, Dulce Meirelles da C.
Lelie, Marie jeanne Rios 1-Ãi.yor,
Elsi Ayvn:-, Eiy Ayran, Enid Ho-
drigues Velho, üdettâ Franco,
Amália Che.a, Jacyra Wagne,*, ¦"** -»•¦¦¦»-»¦•¦** mala aí-uea
Altair Luz Borges, Elsa Brandão, gabinete artilharia
Atyr Torres, Célia Rodrigúei, Será fechada amanhü, àa 16 horas
Stella D'Alva Seaora, Zelma Ale- Q- Q* DO EXÉRCITO — CAPITAI, Transfemeia — Por necessidade do na Divisão Postal dc Ministério da
xandre Maluf Maria Lúcia Limai F1-*DEI-Al'. - *"E AGOSTO DE 1957 serviço — D. 1. E.. o ten.-cel. do Marinha, a mala aérea paia o na-

,Q. E. M. A. Galdion Tavares de vio-escola -Duque de Caxíaj" desti-
BOLETIM INTERNO N.« I9« ! Souza, da D ,A. E. :nada ao porto de Tunis.

E*tá previsto para o dia seis de ra, Aurélio Gonçalves Santana, Ru*
setembro vindouro, uma visita cole- tival Domingos de Souza, Joio Vi-

a doj adidos navais estrangeiros.tormo da Silva, Horácio Higino, Jo-
I acreditados junto .o nosso Governo, < m Bezerra Cavalcante, José Souza de
S ao Arsenal de Marinha do Rio de .Oliveira e Evandro de Melo Arruda:
Janeiro. O programa para a visita ji | reformando, por invalidei definitiva,
foi elaborado pelo Estado-Maior da;na graduação de terceiro sargento

a essguintes praças: i--.ro Martins
dos Santos, Francisco Rodrigues de
Oliveira e Santo-Clalr de Carvalho
Frazfio.

NO TRIBUNAL MARÍTIMO

io Ano — Bio/istca — 2a. chama-
deixando um dos lados inteiramen*, <Jj p"a os alunos que requeram, dia
te livre para destinacao futura,
mas obedecendo rigorosamente às
normas arquitetônicas do conjunto
já construído.

PROFISSIONAIS DE VARIAS
ESPECIALIDADES NOS

CURSOS
<** 7

\i Com aumento dos

CENTRO ACADÊMICO CAR*
LOS CHAGAS

4« Ano — Clinico Cirúroica — Pro
Alfredo Monteiro — Solicitamos
compareclmento dos colegas de
128 — 137 — 138 — 141 — 142 — 148

29 às 14 hs. 2- Ano — Anatomia To
poyrújiea: — Horário de aulas: dia
29, às 8 hs. — Demonstração — alu-
nos de n°s. 1 a 140. As 9 hs. aula
teórica. Dia 31, sábado, ás 8 hs. Ds-
monstraçáo — aluno» de n°s. 141 a! 149 — Í7Í — \Ti — 185 — 195 — £•;<
!. u hf' Íuí? teórlca* D-a -0 ds hoje às 9 horas no Serviço da casetembro, ás 8 hs. — Demonstração dei-ra.

n°s**»81."° flm*„à? 9,hs*> aul-* teórl- Retiro Espiritual dos Universiti-™- »4„ An° 
Z 

•P-"1uTía-/***,- Exame rios - Data; 6, 7 e 8 de setembro.
«,.,„« m. k„~ a no»,Inst-,d^ Pa-iula- 1-ocal: Casa de Retiro da Gávea 0=cursos, tria. 5" Ano — Neurolooia — Dia colegas interessados, deverão se co-B Faculdade resolveu ampliar sua;29, às 8 hs. chamada para os alu- municar

área de pesquisas e estudos. Hoje,nos de n°s. 233 — 252 e 
"

funcionam, em suas dependências,:"*- Leoa! — 2a. chamad
•cursos para engenheiros, veteriná-j^ hs* Par*> os alunos

Para conhecimento desta Diretoria
e devida execuçío, puhliro o ie-

INTENDÍNCIA
Técnica Nacional, Colégio Dois SúinS»
de Dezembro, Colégio Beliòádo
dos Santos, Ginasiu da escola aitiesentaçao de oficiais
Técnica Visconde Gairu, Ginásio infantaria
Guido de romgalland, CüleglO . Tencntes-coronéls Ruy Pinto Duar
Campo Grande, Colégio São Fa-
biano, Ginásio Ar.glo Copacaba-
na. Demonstração feminina — Es-
cola Técnica Nacional, Ginásio

CANDIDATOS AG CI.O.R.M.
CHAMADOS

te, da Es. E. F. Ex., por ter passado SrnípÇÍ «_,...iv>1
o Comando da Es. E. F. Ex.: DJal-&* ",v'an 

t^
má ria alva Cravo,.do Q. G. da 5a. BJ[}?• A ^ 

•£}-:
H. M.. nor ter d#- r*r*r*.«ar .i Pnvl. Mei,a- d0 ****• R* F-*?'

Reunido ontem em sessSo plena*
ria, sob a presidência rio almiiante
Aréa LeAo, o T.M., apreciando o
processo n." 2868, que trata da -eoll-

Será realizado amanha o exame de \;'° ,do,' batc'í'0 "Acreano V" com
•egur.da cpoc.i do assunto III Mari-; °b,stacul? «•bmerso. no rio Purus,
nharia, no Centro rie InitTUÇKo de'f„J?do do Amazonas-, em agosto de

| Classificação — Por necessidade do
serviço — D. I. E.. o ten.-ce. I. í-,1

iClodomlro Fortes F'- -s;
| Transferência — Pc necessidade d-

.-¦ R. M. 1.-3. para çor; QUcMa parada 
"Aeserva *da' 

MlrlnhaJ -Mi. resultando água aberta" . per-
le Estabeleci-, [cia parcial da carga.- julgou o aclden-

Antonlo Carlos,

tiba-^ Anibal Carneiro Tomás Alves, | Retlficaçào de transferência — Por
por regressar: necessidade rio serviço — Como acn

TENENTES DA RESERVA
CHAMADOS

ga.- julgu
te culposo e por êle responsável o
mestre Joíio Marques de. Andrade,
apllcando-lhe a pena de reprcensSo.
Foram vencidos os votos dos juizes„ , ivieio e souza, tiinasio uoverna-: °° -»• g* ™-?- «. m..

,dor SENAC Tolésin Rennett P.i la sua Guarnlção: Antonlo de BarrosIV» SP cxccHcnie no 1»;. u.-i. ü.-b horas, ao Hospital Central da Mari-i <-u"05 Qe -"'ranaa e siou uonçal-
"! íi i» pi. haS S ' ui ,íM-relt,l d0 --¦• R* -•• P°r tM vindo £•"••> o E. R. M. I.-3 e não E. R. 

"\\.^ 
para inspeção de saúde bl te*!ves* W ls*-»tavam de culpa o re-

ina-M Pio Americano, Colégio Rio de Belo Horizonte no gozo do pe-.r-~. o cap int. Dilermando Rodri- n,h,a{JYuzileiroI o?iundo"doVoRM -,re»"n*ad*'- ° -uiz Gerson Crui di*
, de Janeiro, Ginásio Sao Francisco!riodo de férias, relativas ao ano de «um D'Avir», cSdldítoí l convocísf.» ao serviço! veniu quanto á penalidade que apli-- de AòSis, Ginásio Cristo Rei Gl-j^Clovis Andrade de Magalhães' N*FC,ss.n.nr, '".voTmwoVsXS a de multa. Relator, juiz Fran*

r.asio Lemos de Castro, Colégio Gomes, do io» r 1 por ter pas- adição - por necessidade do ,Autôni0 
CarIas da sflv*; MurUo Re- cl:eo Rocha-

Andrewí. Ginásio Acadêmico. Üi-flc_°..à l18-??,31^?. da^COFAP; Miguel SERVIÇO >£™i\ Freire. Ari ria Graça Lima, vNo processo 2»H — .iti;.. aberla11 'a \ fípcin fiinà ir. ín~n M-i i:0Pes de Siqueira Camucê, rio 20.»í.ano a. L.ie£in, uina-io joaoLna. r. i;j por te robudo 8 dias de dis- CJ. G.-2a. R.-M., rie ordem do sr.
Pianista: Dulce Lima Rocha. ; pensa do serviço_ pa-a desconto em ministro, o major Cav. Hiram Ml

rios. dietlstas, nutricionistas e edu*
cadores sanitários, além de currí-
culos normais destinados à Admi-
nistração Hospitalar, à Saúde Pú*
blica e k Odontologia.

[ No corpo discente são encontra*
dos elementos da mais variada pro*
cedência, arrolando-se nomes de
quase toda a América Latina, que
buscam na Faculdade de Higiene

Psiquiatria — Dia 3 de setembro,
às 10 hs. para os alunos n*>s. 252 e
275.

Psiquiatria — Dr. Aluizio Mar-
ques dia 30 às 8 hs., exame final
para os alunos de,n°s. 152 169 —
211 e 223.

,. com o coljga representante I Banda*.: Banda Escolar do' Co- -Lérias..e P*-™'ssão do cmt. do III rança, que por Port. em vias publi-
7, MfmLCi'\ào.2~ ano Kou*'V. i léaio Muniz Freire de Cachoeiro fr 'S?,. ma-°.res P***-'1" àe Paiva caçüo será exonerado do Q. G.-la.a cha 30, às Aviso urgente - 6* ano - Co* \,f° Vnemirií-*, J. R nH^ ^„--?- Coe!ho* dV> S^A- P°~ ter c'ue re" D- 1; A sdícão aci^** * 'como se

de n°s 252 e munci.imos quc os colegas matricula- 2„ 
itapemirim e ü^nfla üsco.at gressar a Três Corações, por conclu- efetivo fsse. De ordem do sr. mi-

dos sob os n°s. 32 42  52  127 . *jlnas*9 Qtí. ParagUaçU Pau- sao de licença: netavin P*>ri>ira ria nl«tm ¦>¦ »3n. «I...I*.- „«„..j j.

Robinson Frederico Hasselmann, 0--
sini Martins e Robespicrre Màrtiiis no jatf 

"Mascote", 
quando atracado

Teixeira.

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS

132 — 153 — 161 — 184 — 195 —
199 — 227 — 240 — 256 — 282 — 289292 — 206 — 297 — 289 — 300 te-
rSo, como ultima oportunidade para
efetuarem o pagamento das presta-
çôes atrazadas, o dia 4 de setembro
do corrente, das 12 às 14 horas, quan-
do será cobrada também a 6a.

\t.$at,?.r.-O*h0n&T'0 dJ? cxa,meA,de| pr^taçâo. Ass. Farjala Catan e Ga
|PslquKitria do Curso do prof. Alui-! brlel Reis.

**» Marques, foi transferido para oi Subconüstãn Ao Alhiiin rfo 1QS7 —meios de aperfe çoamento e com- dia 31 ás 8 hs i« r. - V-„ a-ou.h ae ihst —
...=-rj- .--,!—.=- j. ula di BS ° "5* |1) Os colegas que nao devolverem

Aulso — t favor comparecer com j as provas até o dla 30 terão a foto
urgência á Secretaria o aluno do 5' ' do álbum escolhida pelo fotógrafo
ano Ernani Maia Filho. jMafra. 2) Após encomenda .para S.

60 Ano — Ortopedia — Oficial e: pl>ul0** os ^Ue -linda *-ao tiverem
Equiparado - dr. Nova Monteiro - | comparecido ao Mafra, perderão di-
2a. chamada dia 3 de setembro, às *'e'}0 a. álbum e fotografia.

Francisco de I Assoctaçfio Aítetira — Estão aber-
tas as inscrições para os seguintes

plementação de especialização, da
da a seriedade com que o seu cor-
po docente ministra os cursos pro*
gramados e o vasto campo de pes*
quisa que é oferecido aos profis-
.Munais que ali estagiam. O atual
diretor do estabelecimento é 0-9 hs., no Hospital s
prof. Leopaldo Airosa Galvão. Assis.

lista.

Pela primeira vez na América do Sul
trabalharão juntos pesquisadores puros

e clínicos militantes
entre o Hospital do IPASE e aFoi assinado convênio, entre o

IPASE e a Universidade do Bra-
sil, representados, respectivamen-
te, pelo sr. Paiva Muniz, presi-
dente da autarquia, e o prof.
Pedro Calmon, magnífico reitor
da U.B., pelo qual estarão arti-
culados o Hospital dos Servido-
res do Estado, do IPASE, dirigido
pelo dr. Genyson Amado, e o Ins-
tituto de Microbiología, da U.B.,
sob a direção do prof. Paulo de
Góis, com o fim de pesquisar e
estudar conjuntamente, em labo-
ra tórios especializados do Institu-
to de Microbiología, as enfermi-
dades produzidas por virus em
doentes internados no H.S.E.

As relações tícnico-científicas

torneios patrocinados pela A.A. TI-
ro ao alvo, Tênis de me3a e Tênis.
O torneio de Tênis de mesa será um
Super, pois o primeiro alcançou in-
vulgar sucesso e foi vencido por Sa-
ml Zerati (2o ano) em espetacular
final com Eduardo Luiz Argueles
Souza e o revelação Nahin Eliad
Haun. O Super promete ser espeta-
cular.

Universidade do Brasi]1 datam de'rf^^tt.^^^.
1954, quando fo. assinado, por ínt- 5o e eo anos, as inscrições para tra-
ciativa do então e atual diretor,balharem no Ambulatório da Praia
do H.S.E., dr.Genyson Amado.'um do Pinto, no Leblon. Apelamos pa-
convênio entre o Instituto de Bio-;ra os colegas cue disponham de, il-
física da U.B., dirigido pelo prof.!«umas horas no senti-do de coope-
Carlos Chagas Filho, e o Hospi-; **">» com ? Reverendo Raymonds
. . , ,„. ,. - iRiebs e senhoras da Sociedade Ca-
tal do IPASt, para a aplicaçãot rloca que mantém essa grandiosa
de radioísótopos. lobra de Assistência Social. As ins-
-, ,, . , 

'crlções estão abertas no C.A.C C.
O que ressalta nesse conveniOj Atenção monitores — A comissão

é que éle marca uma nova fase de festas dos monitores avisa que se
no campo das relações médico
científicas da América do Sul,
pois é a primeira vez que se pro-
põem a trabalhar juntos pesquisadores puros e clínicos militan
tes.

Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial

SENAC-ARDF
Administração Regional do Distrito

Federal

. ENSINO GRATUITO

Comunicamos que. a partir do próximo dia
2, estarão abertas as matrículas para o Curso
Primário do SEN AC, das 18 às 22 horas, na
nova E-19 — Escola do Grajaú (Rua Marechal
Joffre, 74). ., % 

"¦'-

Prioridade para matrículas:

a) Comerciários, cônjuges e filhos
b) Comerciantes, cônjuges e filhos
c) Outros quaisquer interessados.

81780

encontram abertas as tnscriçOes pa
ra orador de turma.. Inscrições no
Diretório até o dia 30 deste.

Atenç*no — Reunião Extraordinário
— do Conselho Deliberativo para
tratar da greve decretada pelo D.C.
E. da U.E. dia 2 de setembro — se-
gunda-feira às 16,30.

Centro de estudos médicos t So-
ciais do IPASE: Conferência sôbre a
gripe: Em prosseguimento à-série de
conferências focalizando problema da
gripe asiática, o Centro de Estudos
Médicos e Scciôis do IPASE convi-
dou o Pof. Lafayette Pereira, para
falar sôbre o tratamento da gripe,
conferência que se realizará naauele
Centro, no Ambulatório Central do
IP.*SE à rua Santa Luzia n» 732, so-

! breloja, no próximo dia 3 de set» às
|14 hs. Estüo convMados os médicos e
estudantes de Medicina para ouvirem
a palavra autorizada deste mestre da
terapêutica, a propósito desta ques-
tSo tSo Importante, no momento
presente.

Baile do Estet6scóp!o: — Os alu-
nos do 3° ano ria Faculdade Nacional
de Medicina da Universidade rio

i Brasil farão realizar no dia 28 de
setembro, nos Salões do Hotel Gló-
ria o já tradicional Baile do Estetas-

FERIADO ESCOLAR
o dia 3 de setembro

O ministro da Educaçio e rui-
tura, professor Clóvis galgado, as.
sinou portaria considerando feria-
do escolar o dia '3'de setcmbto de
1SS7, para todos os estabeleci-
mentos de ensino do pistrlío Fè-
deral, sob a jurisdição do MEC,
Naquela óáta real.zar-se-á a gran-
rie concentração civico-escolar, or.
ganizada pelo Ministério da-Edu-
caçào, em comemoração à "Se-
mana da Pátria", -

ao porto de Itaparica. Estado da Ba-
hia, em julho de 1955, o T.M. resol-
veu indeferir o pedido de arquiva*
mento formulado pelo procurador

. 7 . v i' à 
''ni 

mm.™ I ABen°r Guimarães, e ordenou a vol-

' «<£--•.*• 
de Porto Muninho chegou ««o^^

Costa, do G
!tino, a 28. por via marítima; capitão;transferência para a reserva, es se-Munllo Fernando Alexander, Nú D. i guintes oficiais de A-tilharia: Ò GAet., por ter sido desligado do Nu. ida 5a. H. M., o cel. João da SilvaD. -Aet., nomeado., ajudante de oi*-1 Rebelo, do 3.» B. A; 75 Mon • Dire-dens do exmo. sr. gen. Nicanor G.itoria Geral de Ensino, o ten-celde ouza; l.»s tenentes Luiz Gonzaga Silvio Walter Xavier, do S" G. ALacerda Malveira, da 5a. Cia. Fron.:75 Cav. Os referidos oficiais deverão

?J?lJ*,i "? nS. de íerlas* e entra» em restituir, integralmente, as ajudas rie10 dias de dispensa, para desconto ern' custo e demais vantagens porven-férias, a contar de 28 de agosto rie tura recebidas, por ocasião de ' sua

Ladário a "Paraguassú" e chegou ao
porto de Itajai procedente de Ibituba
a "Forte de Coimbra". ,

1957; Jaime Henrique. Antunes l.a- classificãçÊo.
Imcíral.. do 3." Tt. I., por ter s'dn
ítransferido di la.-30 P.. Fron. p-;ra! ADIÇÃO — SEM EFEITOio 3* R. I., ter entrado cm trânsito

e gozá-lo no Dist-lto'Federal.-

damentos que serão aduzidos, nos
autos, pelo relator Braz da Silva.* * *

Quanto ao processo 1854 — ava-'
rias numa bóia e numa corrente

O presidente da Republica assinou c^U^p^^^at^^i
!l^^--„^^,<KTT™^b*™ d"P^*o «A. Recife em mar-

DECRETOS ASSINADOS

ENGENHARIA
Concurso de Física

cargo de comandante do monitor ço de lflM „ Tribunal 
'Considerou

"Paraguassú" . capitão-de-corveta reSponsável por etsas avarias o prá-João Marcos DlM e oesignando para tiCo Adolpho Manta le Freitas Bar*as mesmas funções o espitao-de-çor- bosai aplicar.rio-lhe a pena de mui-De ordsm do sr. ministro, fica sem vcta Mano da C"'-*11*» Bastos; trans-, ta. Relator, juiz Gerson Cruzi efeito a r.c:'ç?.ó no D. G P do ma- -ferindo para a reserva remunerada.! ...
m , CAVALARIA io- dp Infantaria Pedvo Cavalcrntt;*10 P°-Sl° de primeiro tenente os sub-| Relativamente ao jroccssn 2875 —Tenen tM-co^néisAlmn-Jansen^ do pv^buoue^ue. do IIt-2» R. I. (Ba-! oficlai<_ Wilson Aa Oliveira Bezerra avanas ,f0 motor do i?avfcj holânriêl','Alphard", nas provimidades da ilha

do Bom Abrigo, Estado dc Santa Ca-
tarina em maio de 1954, o T.M. con-

10. RC., por ter vindo à Capital lall*?o tiVsüezi, publicada 
~nn "item 

II e Ari Ferreira Franco.
Federal em dispensa do serviço: An- rio Boi, Int. n.» 117, rie 10 de e<*ô*-'otônio Pereira Lyra, da E. S. E. F.;de 1957. visto ter sido mandado fi-En., por ter regressado oe Bruxelas, car adidn. ao S.o.R. I., a contar deBélgica, onde fora chefiando a de- 29 de -lulho de 1957legação do Exército, que disputdu o

AUTORIZAÇÃO

Autorizo no I> ten. Int. Itamar
LicaríSo Çarbosa. transferido do l0.->

Pentatlo Militar; major Albino Ma-
noel da Costa, da Coudelaria de Cam-
pos, por ter vindo ao Rio' a serviço
da D. G. R. V. e regressar; capitão
Armindo Carvalho, da Es. E. F. Ex.,lR. C. pára o 9.« G A 75 CavIndustriat — Ppr ter regressado de Bruxelas, Bé!-i passar naríe do trânsito oue lhe fôrInciar-se-à no dia 16 de ¦-- '-¦- '"""¦ "'  -•-'—  ¦•-¦ ....

às nove horas, o cencur
vin-.enlo do cargo de
dráticò de Fís*ca Industrial
do inscritos os ilustra
Afcnso Henriques de
nardo Mascarenhas^ ARTLt.HARIA

fíomenapein — Os corpos docente, Major Mírio .dc Snuza Pinto, da tidiscente e administrativo • prestarão Sec. do C. S. N.. oor ter sido t-ansfe- trínâerião urraao professor Ruíino de Almeida Pi-! rido para o E. M. E::. erecílher-se, Cf.í*»d'v
zari- ..- . ...
à
oferecendo
dade
setembro

APRESENTAÇÃO

seiemDro,, 6"-«*- ^um ¦ ucicT-^vau Diasueira co cor.ceaico, na Uapltal de SSo Paulo '«¦•--»•
so para pro-1 Pentatlo Militar Internacional: l.« te-1

nroíessor cate- í"enU! Syl.vio Jcse Ferreira Ly.-a, do PERMISSÃO
. estan- 2 Esqd. Rec.:.I.rec.; nor têrmínó ce'

js professores' trânsito j» SéigufrSd-isrinò le. ba.que P-*,*a rj.-s.spr p-\rie dn t-*i-n.--lto — J n
Brito e Ber- — dla 27 de **-**os*o de 1957). i-Kai-li Cf-iltil -n r-' Vrr-v,r>tn v«. ..,._

Por diversos motivos, apresenta-
ram-se, ontem, à Diretoria do Pes-
soai os caps.-tens. Ernani Vitorino
Aboim Silva, Álvaro Peres e os te-
nentes Augusto César Falcão de Quei-
roz, Otávio Ferreira de Araújo, ,Jua-
rez Salvador e Hosannah Lacerda

ATOS DO MINISTRO

ministro Alves Câmara arsinou

siderou o caso fortuito, devido à de--ficiência de provas. Relator, juizStoll Gonçalves. * * •
O T.M. recebeu representação rio

procurador Gilberto Goulart de Bar-
ros contra a firma Pousada & cí».
Ltda., e Bento de Souza Rosa, respec-'
tivamente, proprietária e mestre do
cúter "Lucimar55 acusados, no pro-cesso 2441, de responsáveis pelo nàu-
frágio da referida emharcação. n-<s
proximidades da ilha dos Remédios,

n-r« n o rmie. 
T'*h\s- trânsÍ£,rid4°l*o das funções cie imediato da "For-

o-ra. q t?. G.-Ka_R. M.: ao ma-. ,. rio r*nir*,,,,.a» „ „,r.!m fí«rm«.te de Coimbra" o cap-ten. Gcrma-
no Pereira Lima e designando para

ao 2. tcn. O. A. A. CarioVas mosmas -""-.ões o cap.-ten. Pau-
rt. Antônio d? Paiva ílmeiria.

R. E. A.:

os se-juir.tes atos: dispensai!-!'l',0.ral caJaI;*nec,!]sl:; cm abril tíe 1953,
Relator, juiz Stoll Gonçalves,

O Tribunal ainda recebeu repre-
sentação da Mississipi fhlpping Co.
Inc. contra os cha teiros José Benerii-
to Sant'Ana e Antônio Cordeiro tiao. por mouvo oe sua recor.auçao rer passaco a aisposicao aa sec. C. !,Tc*-é dn^ S->ito= -mandarj-i fióar arii lo de Gouvea Corrêa; promovendo à

Diretoria significativa homenagem, jS. N. e seguir destino; capitães Ovi-!do ao S« R I 
manaaco tlcar adl 

praduação de segundo sargento osl^i-seca apontados, no processo nu-
-lhe um churrasco ria Ci-, cUo Tribouillet Penaforte (Q. A. O.i ' 

terceiros 
sargentos reformadts An-|mei7^ , 'j c T0. re.s£on,s- s pel"

Universitária..nn dia 28 de do Q. G. da la. R. Mi, por ter sido „,„„.,., „- -_„,„„-, tónio Barbosa de Moura, José Bar- n»u-râ**io da chata Emilia, colhi-
, sábado, às 12 horas. desligado do Q. G. da la. R. M., ter rnnrertn a f„icT -ii, ^ Ç^° b"*5--. Jovge de Rezende, Mário Ab- da P0'0 hellce d" >-avi-- "Del Mar"

sido classificado no O. G. da 6a. R. ^"f.!.-.0. ! l3*}}} dlas .de :dispensa dias dos'Santos, Isaias Batista le Li- *-",li'1 :,'m""- "" '""'"¦ <!" ríl" *!- -'•>
As listas de adesão encontram-se a

disposição dos amigos do homena-
geado na Secretaria da Escola Na-
cional dc Engenharia e no Clube de
Engenharia.

Motores — 5» Ano Reg\ 1931 —
Turma de 1956'— Dia 31 de agosto
sábado, às HVhoras, prova escrita
de-exame de 2a. época (2a. chama-
da).

•E.rame Abretiprá/ico — Deverão
comparecer, até 10 de novembro, ao

\u2ust0 5o se-"Viço a contar de 23 de agosto _.
César Bondim da Graça, do 2.» G. O d-e- 1"5': p?ra desconto, ern .férias ao ¦?-?'M.' e entrar em trânsito
César Bondim da Graça, do z.- >,. «¦. „,,, ,.,, «„,„,,. „ ... - ... ¦ • —•
155, por seguir- para JÚndiai. dia 28 ""' *$ t 

°^í° 
^Tllln 

V'SÍra Ba>
do corrnete: 1- tenente Cacildo de,lozo' da 5a- Cia> de Guardas.

PASSAGEM A DISPOSIÇÃO
Do governo do Estado de Minas
erais, a fim de exercer funções na,

Missão. Instrtttora da Polícia Militar'

Adilson Condor, Edson Roque
Silva, João Batista Nunes de Mou-

Lima, do l.o R. O. 105,. por haver
sido transferido da la. Cia. Lv. Mnt.
para oi.» R. O. 105 e ap-esentar-se
pronto nara o serviço; 2. tanente Gerais7 a fim de" exercer" fünções""na'

únior. do fi." G. A. Missão. InstTiitnra ri*. r>nMmt, u«<t..lGastão Striclver Júnior, do fi." G. A.
75 Dô., por 

' 
término' dè'dispensa.

ENGENHARIA
Maíor Mendelssonh Melo dos San-

DESAPARECEU DE CASA
Recebemos a visita de d. Ide

neiro em dezembro de 1955. Relator,
juiz Epaminondas de Souza.

• ? •
Na sessão de hoje, o T. M. Julgará

os seguintes processos:
N.o 3192— avarias no eixo de ma-

nivela do motor de bombordo do
navio "Arzil", quando navegava eni
Ponta do Pina, Estado de Pernam-

Exercito, o tenente-coronel de Infan-!{lue. acompanhada de seus qua-
S°BPraf W -'PMla VamelhíT11; *$*• ?° C^ F^' 5* de «*^\7P#W1^^ a nossa reda(?ã0

m de serem subméuls , «âm*! ifu™í5n°id^ d,spensa ¦ e regressar à por J-ecessidade do serviço. Da 4a. | fazer, um apelo para que seja
abreugráfico, todos os alunos matrl-'
culados nos diferentes cursos, Só po-
derão submeter-se - as provas parciais
de 2*> período-os alunos que tiverem
apresentado, o resultado do referido
exame.

Chamados * Seção do Currículo
Escolar — Hélio Mendes, Dorival
Ferrari. Arthur Frederico Muri, Ro-
naldo de Oliveira Barroso,. José
Dias de Souza,. Amilcar Fanzeres,
Jorge Fuad Farah, Rómulo Galvão

dò E-itado, o ' tcn.-cel. 'de 
Infantaria' Coimbra, residente à rua Ipia-;buco7 em de'zcmbro*"do 1958,*Relator,âfita í*í-> Mncaln-jf-; í~li\- *1  nnn t-i^1 — *L. - J_ T*»!.l.. ' **-Í7 p»*i-*nt* {'rir/ ¦

N.o 2552 — naufrágio da barca-
dágua "Gomes de Matos", quando
atracada ao cais Interno do Loide

intendêncía dl sso Paulo o ten-cel deTÍ: mando sr. Marcello Guimarães stoll Gonçalves;
Ten.-cel. Clodomivo Fortes Flô-es, taria Aldevio Barboza de Lemos do da Costa "?ue na 9*-*atr° d"**5 de"l N-° *-*'*-8 — arribada do barco-de-

da D. I Ex., por ter sido incluído Q. G.-II Exército. saoareceu de sua residência. Re- pesca "Vésper" ao porto de Floriano-
no Q. E. M. A. e classificado na Di- Ceia que êle tenha sido vi*ima P°-'s* Estado de Santa Catarina, quan-
retoria de Instrução do Exército; ma- LICENÇA ESPECIAL rlf nltmm nfpniadn on tenha <-o-ído navegava a reboque do barco-
jer José Manoel Zulchner dos Santos, v °f a 

m,=.lm,»v apirt,.ntp Pi»íplde-Pesca 
"Magna Larscn", em setem-

do C. C. F., por ter desistido .de fl fseisl meses para ser gozada em'!L„,°„„1j?S„IL , ^"^ ^«ll131"0 de 195!- Relator, juiz Braz da
parte do trânsito e recolher-se ao parcelas de 2 idoisl meses por ano «-ncarecidamente, a quem possa!<çi*va.

civil ao cap. cav. Hugo Tagnin Ne-;dar qualquer informação telefo-l N„ ,.„ _'na.,frát,i0 . _e,.da 40.

ItnioV/^^^ ^Iaííi'7a r,dHE" 
naruPara 29-6940- Poi a "f^^l d. c.'i. daThartag%aetu?nÒ"fpu.

C. C. F.; capitães Caries Henrique
Poesier Comba, do C. P. O. .R- P. A.
por ter sido disnensado do serviço
e tev vindo de P. Alegre: Rsvmun-GUvHid» Sima, Pereira, Francisco do dos antos Maia. do* 1, o"r. 

' 
c..Coelho Ssntsna Oícar_de La- Foi le j por término de trânsi-0 e seguir pa,a

mar?n £ inw TíSf.wS^fiiLl-r À~ senhora se encontra em grande xm pcio rebocador "Netuno". pró
drráÇ ter^início desdf que não' haiâ afli5ã°- Aclui fica ° aPel°- lximo a0 ba»co d° ««"ombo, L.gô.uua wi ,1 ntio aesoe que nao na,*a ri p.tn- trttori-. -in ni. r-, ,,-h„ a.impedimento legal. fic*>ndo a data de

. . a l 
G.uard'a* 

tí°f,t 
da,„^.? o-.1!1 eii,°-Y* i Po'-*a Porá: Wlater Souto Rodrigues, Iseu início subordinada à condiçãocopio. Já foram contratadas a Or- nicio de Paula. Renato C.-to. Fernan- . do Q G da 0 D 4 pDr haver ter- constante da letra "e" do Aviso n»!

questra Tabajara de Severino Arau- I do M, de Barros.. Álvaro Ferreira, | mln£do a disn!ensa e £S,guir destino 118---9, ao estabelecido nas letras "c"l
1o e o Conjunto dc Waldir C3lmon. lAvly L. Campos Francisco J. Tej- ,para Pouso Alegve. Ie.*'d" do Art. 10 do Dec. n.*> 25.267-49'
Está s»ndo realizado o concursn para xeira Machaflq, Wíldcmar P. Pel- e ao pareoer aprovado pelo sr mi-1
a escolha da "Rainha fi* Faculdad*»", xoto, Rubens -Arthur .de C. Montei* SAÚDE nistro. publicado no B. E. n." 48-50.1
oue será coroaria no Bs^e. A candi-I ro, Henri Wolff, Fernando da S. OU- | Médicos — Tenente-coronel médico Em conseqüência o l.o R. c. M. co-
data eleita terá.'como prêmio' uma I veira, Guilherme_ Moreira Guima-;dr. Nelson Bandeira de Mello, do H.|munique oara esta D. P. A. c para

' ¦—.

Curso de
administração Imobiliária

e de
Formação

de Porteiros Zeladores
em 22 aulas

Destinado à preparação técnica de pessoal
para •¦ companhias de negócio» imobili-
ârios, de administradores de conjuntos
residenciais e de porteiros-zeladores. As
•ulas estão a cargo de um corpo de
competentes professores da Universidade
do Brasil e altos funcionários da P. D. I.

DURAÇÃO DOS CURSOS

Admmisfroçòo Imobifiáriat 3 meses
Porteiros Zeladores: 2 meses

Inscrcva-s* hoje mesmo I

INSTITUTO BRASILEIRO
DE DiõiDINia E iQMüüSTRirln
(Sob a dirteâ» de D. Ignei B. C. «le Areujo)

Rüã México, 21 - 5.s andar, 5,502-i
Rio de janeiro

viagem atravís do Brasil oferecida
pela Varig. As inscrições das candi-
datas poderão ser feitas, até o dia 8
de setembro. As candidatas inscritas
siio: 2" ano: Maria Thereza Américo
dos Reis. Arminda Fernandes de
Castro. Esther Luiza Barbieux, Vio-
leta Magna Fonseca.

3» And: Elcy Silva, Anaélica Ana-
che. 4» Ano: Arthemis Vieira da
Gama.

ridmtilas — Acham-se * venda no
Diretórin Acadêmico flâmulas da
Campanha Pró-termino da Cidade
Universitária.

D.C.E. - U.B.
""O presidente do DCE — UB con-

! vida todos os colegas representan-'tas e os presidentes de Diretórios e
Centros Acadêmicos da Uni-versidarie
do Brasil a comparecerem à reunião
do Conselho de Reoresentantes dês-
te DCE hoje, 3a. feira, 27 de agosto,
quando serão apresentados os planos
definitivos para a Campanha da Ci-
dade Universitária. Salienta, a tem-
po, a necessidade absoluta da pre-
sença dos colegas Presidentes, sem
os qua:« a reunião, praticamente, não
terá sentido".

ODONTOLOGIA
CURSO DE FILOSOFIA GERAL DA

rães, José H. Falcão de Oliveira,
Maurício Goniberg, Armando Ton-.-
hisnlki.

Víaçfio — Dia 31, sábado, âs 8 ho-
ras. no prédio da Rua Luiz de Ca*
môes, prova escrita de exame vago
e 2a. chamada dá* prova parcial.

Mecitnica dos fluido- — Dia 31, sá-
bado, às 8 horas, no 2*> andar, prova
escrita de* exame vago Í2a. chama-
da); aerá chamada também a últi-
ma turma de exames orais de vago
(alunos aue nlo foram chamados
nos dias 27 e 29> e os que figuraram
na turma suplementar dos dias 27 e
29 e que não foram examinados pe-
lo professor.

Mecânica dos fluídos — Dia 29. sa.
feira, às 19 horas, e dia 31, sábado,
às 8 horas, exames orais e orais de
vago.

At-iso aoí repetentes do 3° Ano
Curso de Engs. Ciui.- — A Secretaria
esclarece que. ém face da alteração
do "curriculum", deverão cursar a
disciplina Estática I. lecionada no
2o ano, da qual ficarão dependendo
por adaptação.

Quanto à disciplina "Mecânica dos
Fluidos e Hidráulica", que foi des-
dobrada em duas — Mecânica dos
Fluídos e Hidrotécnica. farSo exa-
me final de cada uma delas, separa-
damente.

Aviso tio 3-> Ano Curso de Enge.
nheiros metfllurotsras — As aulas de

CARIE DENTÁRIA — Curso que vem I Noções de Eletrotécnica serão dadas
sendo realizado, em cooperação entre lia quartas-feiras e aábado de 10 às
a Faculdade de Odontologia (Cátedra i 12 horas, no Instituto de Eletrotéc-
de Higiene e Patologia) e o Serviço; nica. e aa de. Resistência e Estabili- ! sido promovido, por ressarcimento de
Especial rie Saúde Pública (SESP). | dade, às quintas-feiras, de 15 às 181 preterição, a 2° e 1.*» tenente, pnr

C, E., por ter de viajar para o ex-io D. G. P. a data exata em que ti-
terior, a fim de tomar parte no 2-.«|ver inicio a licença em apreço.
Congresso Internacional de Psiquia- —-—  —-———_
tria em Zurique, autorizado pelo sr. ]
ministro da Guerra; capitão médico;
dr. Lauro Caminha Fiúza Lima, do:
4." B. Fv., por ter vindo a serviço,
de sua Unidade, autorizado pelo cmt.:
do IV Exército, sem ônus para o i
M. G.t 1.* tenente Fausto Mendonça!
Cardoso, da 2a.-6.» B. C- por • tér-!
mino de férias e seguir destino.

, Dentista — 1.» tenente- Clodomiro jMorais de Souto, do 12.» R. C, por,
ter vindo a esta Capital em gozo de i
oito dias de dispensa do serviço pava í
desconto em férias, com permissão. ]

TÉCNICOS
Tenente-coronel Reynaldo Hartz Fi-

lho, da C. E. 0./6, por conclusão
de serviço e regressar; majores Eward
Teive de Faria Pereira, da D. O. F.,
por ter reg-essado de Três Corações I
no dia 24 do corrente .aonde fora a
serviço da D. O. F.*, Demérito Soa-
res de Oliveira, do Q. G. da 2a. R-
M., por ter obtido 3 dias de dispensa
do serviço com permissão para vir
ao Rio: Benedito Ângelo Farah. rio
S. R. O. 4a. R. M., por ter vindo
a serviço e regressar a Juiz de Fora;
Osmar Bandeira de Mello, do 4." B.
Fv., por ter que se recolher à üm-
dade; Aloysio Franco Moraes, do S.
R. O. 4. por ter vindo a serviço do
S. R. O. 4 e seguir para Três Co-
rações.

Fluido Dunhill
0 melhor para qualquer tipo de

isqueiro.."
Em Iodas as boas. charutarias

dos Patos, Estado do Rio Grande do
Sul em julho de 1936, Relator, juiz
Francisco Rocha;

O mesmo Juiz relatará o processo
2461, sôbre o naufrágio Ja lancha-a*
vela "Cerej II" ao sul da barra de
Tejucuçú, municipio de Rio Formoso,
Estado de Pernambuco, em novem-
bro de 1952. São representado» no
processo, Zenaide Marques de Souza
e Ernestlno Marques de Souza^

Q A. A.
l.as tenentes Pedro Bezerra Gomes,

(Inf.), adido à D. P. A., por ter

Do Curso que cònst de 6 palestras
duas já foram realizadas, Assim, ti*
vemos no dia 26 a brilhante palestra
do prof. Álvaro Dória sôbre o tema

horas e ,às sextas-feiras. 17 As 19 ,'Decretõ de 30 de jplho de 1957. D." O
horas, no gabinete da cadeira de de 17 de agsto de 1957 continuando
Resistência, adido à D. P. A., aguardando cias-

Teo-in dn rtmdur-lfn — D'* 31 «â- ' ^---"ação: Oswaldo .Tayme Carneiro" Filosofia Geral da Higiene e da-^ô £ 8^ horas 2a chamada da j *<-**-"* <-° E. G. C. F., por ter sido
Medicina Pública" e no dia. 27, tive- f» nrn" -'%£& ch«maaa ria tan^-fo para , Fábrica de Curi-
mos a não menos brilhante conferén-j *,?"? p""-'*"- tiba e seguir destino, continuando em
cia do Dr. Nilo Chaves de Brito Bas-! Economia Interna aas Empre.fa.- — | trânsito com permissão para gozar
tos sôbre o tema "Fundamentos da A 2*1- chamada da prova parcial será jo restante do mesmo em Curitiba

jEducação Sanitária". i realizada no dia 30, sexta-feira, às 8;e Ponta Grossa; Deonides Melo ÍInt.»
Ao contrário do que foi publicado horas. da 10a. C. R.. por conclusão de fé-

nesse Jornal, as palestras dos dias'< Pagamento — Dia 29. quinta-fel- Tlas ' ^-l,"^"1!? em, -ri-*8'10* 2°*
{28. 2i>. 39 e 2 de setembro.- em vir- ra. de 1130 às 13 hons, pessoal do tenentes Washington do Rego Ba--
tude de coincidência com outros Cur- M.E.C., na Escola Nacional de En- ros Barbosa unf.), do Es. I. Ex.,
sos em realização, serão transferidas genharia. fZL}:?,?1™ ,£? P.eri.odo d(Lí,erI.-ls-
Dará os dias 21 de -** '<-,-, •! "l » io- . . .... refe-entes a 195S: Antônio S'lveira
de «tembro ficando «íim 

' 
oròíra ¦' Mec«'li« Aplicada à, Mdqutr.M - da Costa (Inf.), da 8a. D. R. da Ha.

mado- -"-a-la° 
asstm progra., DU , Wrç4.lelrili *., M horas, prova C. R:. por ter vindo em gozo de fé-

,rias regulamentares. relativas ao ano
ide 1956.

COMUNICAÇÃO À PRAÇA
VARMA S/A. IMPORTADORA & EXPORTADORA, estabelecida nesta praça, acha-se

no dever de esclarecer à praça e principalmente a seus freguezes, com referência
à publicação ontem teita, no "Diário de Notícias", pelo sr. Alexandre Erdelyl, na
qualidade de "Representante Autorizado", da firma Manufatura de Rádios Brasil.
S/A. produtora dos aparelhos de televisão "Stromberg Carlson" o seguinte:

29 aj. - Organização dos Serviços'.escrits de vag0 e íxímes orals-

ASSEMBLÉIA DO SERVIÇO
UNIVERSITÁRIO MUNDIAL

Públicos de Prevenção. Dr. Nelson[
dt Moraes, Diretor do DOT do SESP
e Docente Livre da F. N. Medicina.;

S set. —.Métodos de Avaliação emi
Higiene. Dr. Jacques Noel Mar.ceau.l
Diretor da Estatística Sanitária do:
SESP.

AUTORIZAÇÃO
Tendo em vista o convite transmi-:

, tido pelo chefe da delegação norte- j> americana da Comissão Militar Mista1 Brasil-Estidos UntdotJ, autorizar o co- *
, AMSTERDAM, agosto — Presentes ronel médico dr. Luiz Paulino ' 

de;
^n^d^^sTn^K^Cttu! • <.-"«or-ger>l ca UNESCO, dr. te-J*».^££<2*íi*S£&£d
dio Mello. _ Catedrático de Patologia',ther Evans, e mais de 120 professores 

™Sl 
Ci-St» às; inst-üac^ do s""?ço ;

e Terapêutica Aplicadas da F. N. de *. estudantes de 40 paises, foi inau-,de Saúde daquele Exército, com a
£f°sIlrriSf ^m^^i^dT^i0'^^' ¦«" Breukelen. > Asaembléla.if"«Ç-*o <*e « -vinte e um) dias e
po serviço tspeclal ti- saune J?u- *_. , [, .„.. 

'~ 
„-.?_,__ , inicio provável a 5 de setembro próblica. Geral de 1957

. 10 aet. —FliosOíia d» prevenção da'tino Mundial", pelo »r. H. J. Kel-
cárie dentária. Dr. Vemon J. For- _,_.,. Ai-m.-r j. -«i.-jí*. -..-,..„.

|ney. D. D. S.? M. PPB. DentaJ Of- *inK d,rttor 
,.„ 

*í*f cta•^*I,
1 tíoér. I& terna tion ai CooDeratían Atí-' iníernãcionai» áò Ministcríõ â« Seu-

do -Serviço Universl- 
~x\nõ. 

sem 
"«*íúa"pãrra"Fã»mda "Ka-

cional.

MOVIMENTAÇÃO
iNFAKTAÃL*.

Tranaferêneif. — Por necesaidarie do
j tíc«r, In terna tion al Cooperation AÔ-' uuernacicnais co .v;-. r. :-*•*:.0 m * r"r\:
iministration. caçào da Holanda. Além do tema!

ldeN«TA-T. ifA^tíSS = ---»•»«• °« universidade noa encontro, ^°^ %f &; 
tí»0 

^'^^'a.
jum tempo de 15 min., para perguntas, entre o Orienta e o Ocid*»tí". a »jk _ ss««--to dê Pessoa do Q. G. da
jrespostas e ejc:*recimei-.tos. Nio ha-,sembléia propunha-te debater proble* ••• R M.
U-erá tnscr.çdes especia-j. sendo e tm» da aaaistêr.eia mútua alojamentos, Claar-fie-açío — Per ir.teréMe pr-
cur» francutado a estudante* de Me.jm**" * 

.*"-* Z 
*'—«.. 

V* P710 ~ Ae*itm* Militar das Ar--
dieina. Oder.talcrU t fndu.iisa ne»-' •J"*'1 ¦ leftiT.ados. proframa» de vhu x*.-;^ # wa;8r Cario» Lopes
sas prctsíi-s. , b*:«u de «tudo, etc. AN. .Carácss.

— Declara aquele Senhor que nossa firma não tinha e não tem em "sfock",

para venda, os aparelhos "StiWftbcrg CarísonVemais* que os nossos anúncios cons-
tiiueni "um 

jogo de publicidade".

— Respondendo inicialmente, pelos jornais, reafirmamos, categórica e ex-
pressamente, que TEMOS, não somente os' aparelhos "Stromberg Carlson", em
"sfock", como também outras diversas marcas de televisão, todos vendidos realmente
a preços inferiores aos da praça, o que poderá ser facilmente comprovado por qual-
quer interessado, em nossa loja-Matriz-Ramalho Orfigão, 22.

3— 0 fáfo de estarmos vendendo por preços reduzidos tem incomodado a
algumas pessoas, mas nossa Companhia, que não está em "liquidação", resolveu
aumentar seu volume de vendas, reduzindo a margem de lucro, o que pôde ser
comprovado pela grande afluência do público em nossas lojas.

4 — Judicialmente, estamos tomando hoje, atravez de nossos advogados,
drs. WALTER AQUINO e LOURIVAL PAIS, as medidas cabíveis e compatíveis com
nossos interesses, para chamar à responsabilidade o referido Senhor pela in verídica
publicação feita, que nos atribuiu "falsa 

publicidade" e para que fique constatada a
verdade dos fatos, ou seja, que a VARMA não só possue em "sfock" as mercado-
rias anunciadas, como as vende pelos preços anunciados, com as mesmas garantias
que lhe são dadas netos respectivos fabricantes.

VARMâ. S/A. IMPORTADORA & EXPORTADORA
Amérke C-osii^ri — Diretor

84632
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REGISTRO SOCtAL
NATAMCIOS bordo rio paquete "Conte nduicnma-

,,.,,, ho". da Cia. ItAlln. Depois de visitarne«l»li-»-*e hoje a data nntnllcla dp „ CaplW • uninuaia. rumaiflo pnra«martnr VIvaldo Uma. 'Buenos Alies mulo flcarfio (Ir/ dias
O professo Heitor Calmou tm. completo/., rcall/.indo numerosos pas-

anos na data de hoje,
EMA festejando hoje a sua duln

n*Ultclo a.ara. AUldo Sllva e Sou-
«,i, eipAaa do tr, i>aulo Figueiredo de
Sons», |

Ftr. anos onlem a irn. I.ourdc»
dn Ka.la, e»pô*a du »r, Xavier (,lr
Parla,Paisa hoje a data natallcln do
cel. Amllcar Dutra de MMUn, . il „,_ (lnlliberto de pinho li.-uto. --r?Jt,rí. K?í_.h2|,!_, Atiânlo de,pol m.íblda com pCi-nr a not,cl(l d0
forvnho, Crlstóvfio dc Camargo. Cai- f»|eeiineiito, «corrido anteontem, do
loi pnhb Gonçalves, Neurod ¦ Pere-,,,,,, jurmilista dr. Gualberto de
ia I.cltfio, Armando Boaventtiin, Lu /. plnho Bnstos A AR _, ftY lwitHr
A_cV«do, WaW_om« Fernandes, Gu- cm funeral o pavllhflo social, temlo

selo» e tomiiiido parte nau festa* #>
ct-lehrnçftes do (.'InqupnlenArlo daque-
Ia prestigiosa entidade. Ax Ultimai
Inxcrlçflp» estilo «endo feita» nn De-
partamenlo de Tui-lwno do T, C. do
Brasil, na Praçn Mau*.

FALECIMfcNTOS

n eh.-li.do da costa Coelho, Manuel apresentado condolência! A fnmllla
Martins Ferreira. A. F. Cost» Jú-)designado uma cOmillíO de diretores
nior, Adalberto pl/orio Loureiro, Jouci e conseihclros para representá-la o R

Imprensa nos funeral», ontem reali-l.atirmdo da Silvn, Francisco Mercc-
dor, Manuel Agostinho Pinheiro, Au-
Kuslo Pinheiro, Renato Gross, Arlclno
rin Silva, Annn Talonis, Ellni José
nalhlch, Yolanda Badu,'caislo'Itum-
licito I_amarl Júnior, Péricles de
Vasconcelos Garcia, Zcno Nascimento
Uelvlílo,' Júlio Tinoco Filho, Moacyr
Nasctlncnto, Jos6 Gomes Moreira,
Ccilel1'-Fernandes, José Alencar Lima,
O.iwaldo Sampaio, Orhnilda Pinto cor-
rfifl, Laéllo Cunha Malhelros, Aluizio
Peixoto Laranjeiras, Dnnlcl Agostl-
nho Faraco. Luiz Fernando Freire de.
Morais, Humberto Archibaldo Camp-
lrt.ll, José Carlas. Pereira, Paullno
ljjnáclo Jaeques Filho,

Anlvcrsaria hoje, completando a
•I.» primavera, o robusto menino, Ro-
(•('•rio Mendes Ribeiro, filho do sr.
Waldemar Sena Ribeiro e da sin,
Alaide Mendes Ribeiro. O anlversa-
nante oferecerá em sua residência A
i ua Frei Fabiano, 71 Casa 10, uma
mesa de doces aos seus amiguinhos.

DATAS INTIMAS

AnlversAria ho.ie, quinta-feira, a
cia. Alayde da Silva e Souza, esposo
do. sr.-Paulo de Figueiredo e- Sou/a,
funcionário da Inspetoria do Transi-
to. para comemorar o acontecimento,
0 casal oferece uma recepção intima

. aos seus parentes e amigos, em sua
residência,, no bairro Higicnópolis.

Rogério, filho do sr. Waldemar
Sena Ribeiro e da sra. Alaide Mer-
cedes Ribeiro, faz anos hoje que será
comemorado na intimidade familiar.

EM BENEFICIO

Festa das Rosas — No próximo dia
7 de setembro será realizada a "Festa
rias Rosas", na sede do BaiiRU A.C.,
cm beneficio da Obra de Assistência
A Infância de Bangu, sob os auspícios
do. movimento "Somos Bangu Eterna-
mente Bangu"". Será escolhida e
coroada a "Rainha das Rosas", estan-
do inscritas dezenas de moças. Infor-
mações com o sr. Hélio Geraldino, A
Av. Cflnego dc Vasconcelos 120, apto.
202, ou pelo tel.: Bangu 275.

FESjTAS .

Casa do Estudante do Brasil — No
próximo sábado 31. das 20 às 24 ho

rados.

MISSAS
~\?/

Helena Amoroso — por alma de He-
lena Amoroso, a família de Francisco
Amoroso ínrá celebrar missa de sétl-
mo dia hoje, ts 11 horas, no altar-
mór da Igreja dc Silo Francisco de
Paulo, no Largo de Sio Francisco.Narciso pereira dos santos — Por
alma de Narciso Pereira dos Santos,
será rezada missa do trlgésimo dia no
próximo din 1.". As 10 horas, nn igrc-
ja da Candelária.

Ministro llermenrclliln de ii.irros
— £'c vivo fosse, completaria nnos
sábndo o saudoso ministro Hcrmcne-
glldo de Bnrros. Nessa data, todos os
anos, cclebrava-se missa festiva em
ação de graças pclo evento. Falecido
o magistrado, seus amigos e admira-
dores, mantendo n praxe, farão rezar
missa em intenção dc sua alma, As
3.30 horas do dia 31, no altar-mór do
Convento do Santo Antônio. Serp cc-
lebrante o sacerdote frei Gil. que foi
o último confessor do ministro Her-
meneglldo ,de Barros.

Mandada celebrar por sua faml-
lia, será rezada amanhã, missa dc sé-
timo dia por alma de d. Antónia Adc-
laide Formoso. Êsse ato de fé cristã
será às 10 horas no altar-mór da Igrc-
ja de São Francisco de Paula

Sra. Mazlniia Le5o de Almeida —
No altar-mór da Igreja de São Ben-
to, será rezada hoje, dia 29, às 10 ho-
ras. missa pela alma de. d.- Mazlnha
Leão de Almeida, falecida há dias na
cidade • de João Pessoa, Paraiba e
mandada rezar pela sua familia resi-
dente no Rio.

BRIDGE
VIAGEM A PERNAMBUCO
Resultados finais dn Federação —- O campeonato

europeu
VIAGEM. A PERNAMBUCO

Durval Vianna
O comandante Pery tirou o avião Internacional d* Panair do

Aeroporto da Guararapet com aquela maestria com que oi "mai-

tar pilo!." daquela companhia asseguram a tranqüilidade dot pav
lagelroi.

E terminou astlm, para mim, uma breve estada cm Recife,
onde, além do confortador convívio, de- minha familia, foi-me dado
conhecer um dos mali alegrei e simpáticos grupos de brlgdlttai
com quem, até hoje, lenha jogado.

Américo de Oliveira tivera a gentileza de .ne dar uma apre-
sentação para deis diretores do Automóvel Clube de Recife, teus
partlcularei amigos. Ao chegar Aquela cidade, logo os procurei.
E o comendador Vltorino Mala e o dr. Murilo de Barros Guima-
ries me distinguiram com aquela hospitalidade que se é bem ha-,
bltual no Brasil, em parte alguma é mais viva e mais envolvente
e acolhedora que nessa senhoriaI cidade do Recife.

J\ \LàL)D J\ili.ÍJÍ\\^iI\. • a a
ii ..uni..!,. ... d* 3» i .mai Jutn de classe que viria sendo

contida pelo Fundo...
extlnçfio. Percalços da argumejl-l 4) que o Fundo foi Instituído
tncão apressada, nn vigência do Estado Novo —

Nota: o ministro o o chefe do pelo «ornem, lá diz o folhetim
autor do folheto, j_ com a finalidade dc manter

finanerirnmcntc os sindicatos que,'A CONSTITUIÇÃO ABALADA cm última análise, seriam o ali-.
[Cerco do Estado Corporativo. Nes-

Outro trecho: "Entretanto, a ta ordem política, as cumarns cor-.
Constituição, pelo art. 159, per- poratlvns, soRimdo n Constituição
mito o sindicalismo, mns mio o de 10 de novembro dc 1937, sc-!
impõe. Assim para ser èsse lm- riam constituídas de elementos
posto constitucional, como, alias, eleitos pelos sindicatos de classe.!
o Supremo Tribunal Federal já- 5) que assim, dentro do ospi-
o disse, mister se faz aue hnia r|t0 esladonovista, os sindicatos
um meio polo qual os não sindi- necessitavam de dinheiro paracalizados também possam usu- mnntcrcm-sc politicamente c só
(ruir bencfiçicr do imposto (sin- com um Imposto obrigatório tal
diral) que paRnm. fissp órgão poderia ocorrer,
público que assCRiiríi a eonstilu- INSPIRAÇÃO FASCISTATionnlidndc dn Imposto é n Co-
missão do Imposto Sindical". | 0) qilCi pol. outro 1acÍ0i sabp.s0Por onde sc conclui que o 'Ci- 

qlIC tn) |mpôsto foi inspirado oiírí-nical 'já esta afrontando a Cons.- parlamenta por Mussollni c com as
tituiçao. pois que. para "usu- mesmas finalidades, Acontece quo
fniir I u'..i>. í.-i. !¦¦.'' nc nnn n:ip:_m L* «„A«..in fá _Llf_> .,...it_iA «mIamibi

VIDA CATÓLICA
DEGOLAÇAO DK S. JOÃO BATISTA

fruir benefícios", os que pagam|na própria Itália, quando enforca.
Apresentado ao presidente da- dade ainda joga Culbertson com OU nao impostos tem à sua dis-,ram Mussollni num poste, desapa-

quela fidalga agremiação, meu a avaliação da mão em "honour-,P?s>Ç."° "s «"£™to». « Pre\M-ireceii tudo que tinha qualquer li-
colega, o eorone. médico dr. Lou- trkks". A contagem 4-3-2-1 ^"fe'^^ to'rival Rezende, êste me franqueou é empregada. Desconhecem-se^0, °}^Z '¦'cinicir de nada^ 7) que" aqui ntf Brasil, emboramais do que a sede social, o di- quase por completo os mais sim-iValc se é inócll0, lcmos já a sua de há muito revogada a Carta Es-
reito a uma amizade e'a acolhida pies métodos dc leilão moderno. inconsUtucionalidade flagrante
em um dos corações mais gene- n-n decorrer uma natural impre-
rosos que já tive o privilegio de (.jsáo.c flutuação nas declaraçóqs.

A Igreja celebra hoje o murtl-
rio de S, João Batista, precuríptjdu. Criüto, li.stlUiídor do sacra-
mento du batismo, pob foi éle
oue batisou o Mcsdas, nas águas
cio Jordão.

S. Joáo Hatista tem uma dupla
festa, a 24 de junho, data do sou
nascimento miraculoso, o 29 dc
agosto, data cm que foi degolado.

Precursor do Messias, S. João
Batista passou a Mia vida pre-
gando contra as iniquidades e
desmando dos homens, çondenan- j
do a imoralidade, a dosonestida
de, a vida pecaminosa e prepj
lente dos poderosos.

Tendo atacado o tetrarca Hero--,
des Agripa, filho de Herodcs. o
Grande, cuja vida clc devassidao
a todos escandalizava c, mítis, a
sua ligação incestuosa com Hero-
dias, esposa de seu irmão, íoi
prêeo por ordem do tirano.

As exortações do Santo r.ão
foram atendidas, antes mandou

Herodcs Agtii.a que o jogassem
numa horrível prísáo, no castelo
de Queromonte.

Sucedeu então quellerodes des-
se mn banquete, comemorando
.seu natalicio, quando dançou Sa-
lomé, filha de Herodias, magia»
tialmontc,

Entusiasmado com o sucesdo da
jovem, prometeu o tirano que lhe
daria o que pedisse. Industriada
pela mãe, Salomc pediu então es-
tranha recompensa: a cabeça de
S. João Batista.

Embora horrorizado, cumpriu
Herodcs a promessa e em poucovoltava um toldado do cárcere
de S. João Batista, trazendo »iü*
ma bandeja a cabeça decepada do
mártir.

, "Reüflino é nida e rida ae
faz com vida, e não apenas
com raciocínios abstratos ou *
histórias edificantes".

A. AMOROSO LIMA

encontrar. No decorrer das palestras que
VIVA A LIBERDADE 1 (E O"CINICAL")

tadonovistn, não se revogou o im-
pôsto sindical.

8) que é por isso que -até agora
nenhum ministro do Tiabalho con-

O Automóvel Clube de Recife ma„üve"eom os mcúsVompanhVi: CX^S lug^Tnão^cotsegtíiu
tem um largo circulo de bridgifj- los de jogos, notei cm todos uma c, conseqüentemente, da Comissão ^5S^Ju!ffirtlívS^™totas. Com quase todos os habituais curiosidade muito grande de se do Imposto Sindical, redundaria par pal'a êic no atuai regime poli-freqüentadores tive o prazer dc entrosarem na dinâmica da tee- imediatamente ua inconstitucio- tjC0-
me emparneirar. Recordo, com „ica moderna. Espero que alguns nalidadc daquele imposto. Para4 DINHEIRO HAJA
amizade c saudade: Fina Júnior, ijvros que terci 0 prazer dc ofo-;qwe sc tornasse constitucional o Nào obstantc> diz 0 folheto, com
exuberante c indagador, cm que rcccr à biblioteca do Clube con-1Imposto^ necessária seriada re- tódas as ietras:
os anos e as cãs não diminuem a corram para o progresso dc mui-
vontade de novos conhecimentos; t„s
Horacio d-Aquino Fonseca, entu-j Se b€m # sc tenham reil.
siasto dP Acol.com quem tive a,,izados .. lorneio
oportunidade dc^ alguns leilões complcto es
felizes; Arltndo Dubeux e Artur-
Glaser Júnior, conservadores, e
"seguros"; Luiz Dubeux, contra-

quecimento. Como é comum cm
tôda parte, as razões dçterminan-
tes dêste fato são as habituais:

balançando o irmão, franco atira
dor e agressivo no leilão; José;hora tardia de terminar, contro-
Veiga, jogador de boas possibili-' versias inevitáveis, dificuldades
dades naturais; Luiz Lobo, sem- Ac quem conheça o mecanismo

forma da Constituição, alteran- .._ 0s slndicatos, todavia, paiado-se o disposto no ceu art. 159 cxjstircm e cumprirem sua>alta mis-
e passando o Brasil a ser um;sã0i neccss|tam de recursos finan-
pais obrigatoriamente sindicalista, !cciros As asremiaçòes de igual na-
o que feriria os sentimentos de-jtUreza, quando mantidas sem a aju-
mocráticos do povo .da através de recursos havidos pc-

Estranho e curioso argumento, j ia forma que têm entro nós, con-
Que diz o art 159? Acaso re-jgregam. grupos reunidos em torno
fere sequer ao imposto? O "Ci-|dc umà idéia de combate, de luta
nical" dá a entender que a Cons-1 constante, de verdadeiro fetichismo
tituição se. preocupa com êle. Masle se tornam armas de ataque den-
não é isso, se».ão isto: "É livre.tro da ordem social. O fanatismo
a associação profissional ou sindi- se apodera do Rrttpo e, geralmente

-VOTAS
MÉDICAS

CONFERÊNCIAS NO HSE — Tros-
seguindo na série dc conferências sõ-
bre pneumologla. que vem pronun-
ciando nesta Capltal, o prof. Maurice
Cara, de Paris, discorrerá, amanha,
às 9 horas, noll.0 :andar do Hosi_lt.il

pre sem cartas defendendo-se da dc direção c controle dc torneios, cal, sendo reguladas por lei a converte suas atividades num sen-
sorte adversv Mr Brumàn que Nada, no entanto, que um poueo; forma, de sua constituição, a sua tido contrário à harmonia social e
faria boa figura cm qualqucl- oir-;de boa vontade e organização não .representação legal nas; conven- aos princípios cristãos .

culo de bridge; Djalma Martins,!Possam superar. Fiz o VS^l^^^^W^!. trocando
um sorriso «temnre laréo a lhe P»1-» entusiasmar meus recentes exeicicio aeiunçocs aejcgdaah dl ''"Vo
v™.™rrlso f."1^. Í°„.a,„,:;i5„ ,_™ imi._« 5 nritiPa h*«. Io poder.publico". Eis o artigo esta cm

SANTOS DE HOJE

Sabina, Vidal, Adolfo, Eutimio,
Nicolas, Higracio, Ba'silia, Càn-
dida.
VISITA DA IMAGEM PEREGRINA

A PARÓQUIA
Desde ontem a Matriz cie St0 Alon-

_o lim a honra do hospedar a inia-
gem de N.S. clc Fátima que está cm
peregrinação pelas Paróquias desta
capltal. É o stguinte o programa
clahorado nu P-.róquia dc St-* Afonso,
para comemorar a honrosa passagem
de N.S. Hoje e amanhii haverá mis-
sa ás 6. 7 8 e 20 hs. As 0 hs. e ás
IS hs. e 30 nu., bênção dc No_<sa
Senhora aos doentes com o SS. Sa-
cramento. Na missa vespertina dc
hoje, ás 20 hs., comunhão geral das
crianças. A de amanhã será ceie-

{brada no Morro do Salgcuirn. As 20
hs. sairá da Matriz de St0 Afonso a
procissão luminosa com o andor do
N.S. dc Fátima, que permanecerá
no Salgueiro a^c às 5 hs. do dia 31.
Sábado As 9 hs., a Imagem irá para
o Ex:ernato S. Josó c, ás tl hs.. vol-
tara à Matriz de St° Afonso. As 13
hs.. missa Vftjpertlna c comunhão
geral dos homens, às 10 hs. e 30 ms.

pregação de despedida e vcneraçío
da íinagem. As 20 ,hs. oa poroquU-
nus de St» Afcrso conduzirão o an-
dor para o carro que rumará pari
Basílica de Sta. Tcreslnha.

O pároco convida as associaçOes «
aos lieis paia a guarda dc N. Se-
nhora c para o desfile de automó-
veis, como solene homenagem d*
despedida à excclsa Rainha do Céu.
A igreja ficará aberta durante todo
o dia, para que os flíls pojsam ver
Nossa Senhora."METRASTIS ~ ANUARIO LITUANO

PARA 1057"
Vem dc ser publicado, sob a dire»

ção do pe. José Jaulllonls, o "Anua-
rio Lttuano", quo se destina prestar
ótimos serviços aos fiéis, principal*
mento da colônia lltuana no Brasi)."Mctastls", contendo textos «ta
portuguôs e Hliii.no. contém seleolo-
nados trabalhos de colaboração e va*
rtado noticiário, estando • obra dl*
vldida cm quatro partei: Informati*
vo, Calendário, Scripta brasillco-lla
tuánica e Ecos Eucaristtcos.

Além dos textos bilingües, o Anua*
rio Lltuano está multo bem Ilustra*
do, contendo desenvolvido noticiário

; sóbre o 36°. Congresso Eucaristico In-
trinacional, realizado no Rio em

11955.

sublinhar a verve; Celestino Leal, o tão caros amigos à prática dês .
te tipo de competição que tantos "í

yaiá titna noite dançante, na sede dalguinte tefnâ: "Papel da ventilação
ruà èanta Luzia 305. Troje: passeio. |na insuficiência respiratória". As 13"Injrpssòs 

para cavalheiros à porta; jhoras, nó mesmo local, a dra. "Denlse

daiyias çom ingresso acompanha ou IJouasset. também de Paris, exibirá
indiante convite. Informações: jvários filmes sôbrc: slllcose. do prof.
26-5363, |A. Pollen.rd. e glóbulos brancos, do

— 5j.''c. Mackenzlc — Sábndo, des-;dr. M. Bessis.
[ile dé candidatas ao titulo de "Rai-
nha'da primavera tle 1057'' e baile cia | SOCIEDADE BRASILEIRA DE
eleição, das 23 às 3 horas. Traje:
passeio completo.

. —Clube Ginástico português — Sá-
bacio,. das 22 às 2 horas, noite de
"boité'-. Traje; passeio completo.

— Clube Ginástico português — Sá-

ALERGIA — A S.B.A. está convi
dando seus associados e a classe mé-
clica, para assistirem à conferência
oue será proferida rm sua sede, na
Av. Churchill n. 07. Sindicato dos
Médicos, hoje, às 21 horas, pelo aler

bridgista futuroso, e vários ou-
tros, enfim, à quem peço dèscul-
pas em náo ter um convívio rã-
pido, - mc possibilitado guardar-
lhes os nomes por extenso.

Não se pode, honestamente, di-
z» r que o bridge, cm Recife, seja
excelente. Se bem que haja jo-
gadores com bom padrão dc ata-
que e de carteio, nota-se uma de-
fioiência bastonte acentuada na
técnica' de leilão. A quase totali- do Sul, Paraná e Bahia.

RESULTADOS DA FEDERAÇÃO

Foi esta a classificação final dos scfs primeiros jogadores no
"ranking" da Federação Carioca de Bridge qtio tiveram, por isso,
direito de representá-la no Campeonato Brasileiro, a se realizar
em Pôrto Alegre:

E dai?
AMNÉSIA PROVEITOSA

O estilo é tortuoso e retorcido,
se cm miúdos o que ali

temos isso: sem dinheiro, na-
da feito. Pobreza não dá camisa,
assim como "voto não enche bar-
riga". Sem muito dinheiro, não po-aperfeiçoamentos traz aos que o

praticam. '. | 0"'™aXcÒ7isY(ter<^
Espero firmemente e eom con- ceram de abordar: ,. ... . $&£*&-?/_. SÍ' &m&_ Ü&&"fiança o.dia em que a novel Fe- l) tò^&f&fe- Bfe ^^J^\m1!mÍS^deração dc Pernambuco com o tados aprovou uni projeto de lei ^.. .. Clnica, isto 'é ' n."elan" habitualda sua gente in- Que extingue o Fundo Sindical. ^e ainddda nãoI existia..' 

q

INOCENTES. DILAPIDADORES"o 
das considerações

bado ,das 22 às 2 horas, noite dejgista norte-americano, dr. Léo Crieo,
••bolte". Traje: passeio completo; |sôhre "Patogenia e tratamento da

— Banda Portugal — "Baile do Ani- Icefalcia vascular crônica".
versário',. no próximo sábado, com
Inicio às 22 horas, na sede da Praça
Òilv.è.' Sçndo o 36." dá sua fundação,
haverá muitas surpresas

CURSO DE PSIQUIATRIA FO-
RENSE — As inscrições para o Cur-
so de Psiouiatria Forense encerrar-

— Clube •Municipal — No próximo jse-ão no dia 30 do corrente, na sede
domingo, dia 1 de setembro, das 20 ao. Manicômio Judiciário Heitor Car
às 24 horas, noite dançante, na sede
da rua Haddock Lobo. Traje: pas-
seio;.- ¦
<—«Clube Leblon — Hoje, às 21 ho-

Jc, às-21 horas, ^cinema e divertimen-
1o» na sede, inclusive prosseguimento
do campeonato de xadrez. Sábado,
das 22 .às 2 horas, festa dançante.
Traje: esporte.

- • — Olímpico Clttbe — Hoje. das .21 à
1 hora, noite dançante, na boite. Tra-
je; passeio. Amanhã: cinema, com
Inicio às 20 horas.

— Clube Monte I.thano — /.manhã.
a partir das 21 horas, cinema seguin-
do-se danças-discos. Traje: passeio.—. Canto do Rio F, C. — Na sede
dc Niterói, hoje, .com início às 21 ho-
ras, noite dançante com discos. Tra-
ie: esporte ou passeio.' Amanhã: dl-
vcrtipiçntog na sede; sábado: .noite
dançante, das 22 à 1 hora. Traje:
passeio.. ,
EXCURSÕES..

rllho, à Rua Krel Caneca, 401, fundos.
O Curso terá Início nn dia 4 de sr-
tembro do corrente ano. e as Ins-
crições serão aceitas mediante apre.
sentação de prova de identidade c. de
curso .superior, p.chando-se. quase
preenchido o número total de vagas.

POMCMNICA- GERAL 1)0 RIO DE
JANEIRO — Segundo comunicação
fltie recebemos, o dr. Pedro Nava
reassumiu a 15 do corrente o seu
cargo dr presidente dessa Instituição.

Mais de 40 pessoas da sociedade do
pio, dc São Paulo e de outras unida

SIMPÓSIO SôBRE O TRATAMEN-
TÔ DA mABETE — Promovido pela
Associação Carioca de Diabéticos,
realizar-sc-á no nróxiino dia 5 rie
sotcmhro. às 20,30 hs., no auditório

|de -O Globo", à Rua Irlneu Mari-
nho,, um simnósio sobre o "T'-ala-
mento do Diahetes Méllftus pelas
drogas orais". Dcbatorão o assunto
os esnecialistas drs. Thenbnldo Viau-
aS; Gilberto da Silva TCles. Isaac
Vaiseman e Francisco Arduino. ser-
vindo como moderador o prcsidcnl?
daquela- -agremiação. > dr. Domtncos[III. Ul? OilW J-UUiU C UC UUlltlb UIIUIil- l-í-ví *s___i_l_V ~ >\ j I

cies federativas tomarão parte no II M^gS*- 9, VntpTCS° Â*?,^0.*™
CiliMlro Turístico da Amizade (XIV l0.r«^.-°M™. i^nto do dtàbetts, tem
Excursão Cultural ao Urupuai e k Ar-
Ccntinal, promovida pelo Touring
Clúbe_clo Brasil por motivo do Cin-
quchtéiiárfo' da fundação de sua con-
Kòiicrc' argentina c dá reunião, em
Buenos. Alfcs,"dó I Congresso lntcr-
nacional de Turismo. Os nossos pa-
;trlcios deixarão o pôrto desta Capi-
[tal no dia 6 de setembro próximo, a

Pequeno Elevador

RESIDENCIAL

sldp' tíèbatiilò oelt» mídietjs' dei tbrios
os'-"patscfj, 'dividincfo7Sç as .opirtiõPs n
rè*p«it(l t^a- texfénsâo < do.';séu• ..èameo
desemprego'.',_ ConseRuúidp:. pònírplar
certos tipos dc diabetes,¦ tais'drogas
apresentam- íiotencüalidades -tó-cicas
que limitam sua aolicacão e exigem
um controle especial. Várias cente-
nas dc trabalhos científicos sobre o
uso destas drogas hipogliccmlantcs
já foram realizados, . diversos con-
gTessos, reuniram centenas de iní-
dicos. sobretudo nos.UfS.A. e' no
Canadá, mas não se conhece ainda
perfeitamente o rôodo oelo qual
atuam estas substâncias. Não ó sem
motivti, portanto, que a Associação
Carioca de Diabéticos, sociedade rc.
ccntcinente fundada e que visa a
proteção e o esclarecimento des dia-
héticos cm geral, reunirá, num de-
bate aberto, os médicos que maior
experiência clinica controlada tím
sobre esse importante problema. A
associação convida os médicos Inte-
ressados para .asssitlrem aos debates,
convite extensivo aos diabéticos em
geraj.

Jogos Porcentagens

Durval Viana %.'.. B5 0,7460
Heleno Junauefra  ?x 0.7155
fiqio Rastelli  7! 0,5946
Carlos Souto  7.1 0,5489
Doris Machado  76 0,5351 -
S. Lafuntc ..  .6.9 0,5064
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temerata venha a competir nos1 Agora o projeto se encontra no
cl.mnconatos; nacionais ÉffjSíal&J&ffite^^^^ da" .—,.....
do Rio São, Paulo. Rio (pK .^ ^?Sffi^^CIS tú^O i ?-SjSSBftbi.er -,s nrn, .„«-
Ste-^tóSSSígS? C°-,rmaS mm Para ,que o. .projeto não M^Õ«!fí1em%ftWofosse anrovado na Câmara. Ago- »cinical". Foi compulsada, — diz-

ra, as mesmas forças dominantes s0 _ uma cópia mimeografada do
na CIS procuram "trabalhar' os Relatório da Comissão Parlamentar
senadores no sentido de obterem d0 inquérito que concluiu pela ex-
a paralisação ou revogação total tinção ,do Fundo. Em vez de co-
do projeto. * rar de vergonha, declara o projeto:

3) para tanto usam os mais "é curioso notar que os principais
sibiíinos argumentos (alguns vi- pontos atacados (no Inquérito) têm
mos acima), inclusive procuram por base a discordância com a_le
provar que a extinção do Fundo
Sindical provocará, fatalmente,
uma guerra civil motivada pela

REPRESENTAÇÃO FEMININA
ii -. . . . ^ m

Jogos Porcentagens

Lilita Vasconcelos  70 0,4813
Rosita Figueira dc Melo .'  .65 0,3526
Selda. Almeida 

', -. 66 0,3503
Marina de Faria ',....  73 0,3155
Maria Adelaide Gordilho  67 0,2991
Maria'Cristina Thcinudo ...:.......:.... 65 ' 0,2980

CAMPEONATO CARIOCA DE DUPLAS LIVRES

Classificou-se vitoriosa a magnífica dupla de João Murtinho e
Norberlo Mandler.

E' pena que o absurdo sistema de seleção da representação ca-
rioca não possibilite ii presença no Campeonato Brasileiro desta ex-
celentc dupla, sem dúvida .alguma a mais eficiente è apurada da
Federação, não só pela maestria de sua técnica de carteio como pelo.
seu entrosamento no ataque o ho leilão..

RESULTADOS DO CAM-
PEONATO EUROPEU DE

BRIDGE

Al emanha 69-58,França x
I.M.P.

Bélgica x Suíça, 58-43,
Itália1 * Islândia, 69-28,
Espanha x Polônia,

VJENA, agosto: 27 ~ Após 'a' 
I.M.P.. 

'.. '. ...
décima segunda rodada do torneioi Dinamarca' x Suécia,
Europeu de Bridge, a Itália con-1 I.M.P.
tinua ocupando o primeiro posto
seguida da Holanda.

As equipes que ma»lom a lide-
rança ja ganharam 20 pontos ca-
dá, mas a Itália jogou apenas
dez partidas enquanto os holan-
deses já participaram clc onze.
Os austríacos perderam para os
holandeses, estando pràticamen-
te impossibilitados de conquistar
o campeonato europeu. A In-

gislação aplicável ao Serviço Pú-
blico. Deixou de ser considerado
que, até o ano de 1956, muitos

eram os que entendiam ser a
C.I.S. um órgão dc direito privado,
verdadeira delegada dos sindicatos,
como assim sc expressa o Consultor
Geral da República", etc. E adian-
te: "Não queremos defender nin-
guém e também julgamos que a C.I.S.
e um órgão de direito público, mas os
que a administraram quando o en-
tendimento era outro, poderiam sa-
ber que, mais tarde, seus atos
iriam ser julgados à luz de outras
normas jurídicas?" Mas é claro:
nem sequer sabiam que os seus

.atos iriam ser julgados, por nor-
mas jurídicas ou não. Dai a desen-

;voltura com que sc houveram no
|malbarato dos dinheiros públicos.
,E não obstante não querer defen-
|der ninguém (isto é, a si própria),
lá vem:

CAPACITADOS E COMPRO-
METIDOS

"A C.I.S. foi julgada sem dçfosa.
Isto porque não havia serenidade
ou os capacitados para tanto ti-

nham medo de ser julgados com-
; prometidos. Assim, todos os ataques
a C.I.S. logravam êxito c seus acusado-

| res ainda adquiriam o titulo de
defensores da moral pública. Ino-
gàvclmentp, era issso bastante agra-
dável. É preciso, porém, que sc df-
ga que nem todos os acusadores
atentam para o Evangelho pois sò
tal fizessem encontrariam aquela
frase de Cristo: "Quem se sentir
isento de culpa, quo lhe atira a
primeira pedra".

Registro: o folheto foi impresso
com dinheiro do Fundo Sindical •

.está assinado pelo diretor-geral da
I Secretaria do C.I.S., sr. Oscar Vic-
Itorino Moreira, ex-diretor de Divi-
jsão no Serviço de Assistência Md-'dica da Previdência Social, ex-se>
cretário do Conselho de Administra-
ção do Material, ex-assistente téc-
nico do Ministério da Agricultura,
ex-diretor do Serviço do Adminis-
tração do DASP, ex-chefe do Gabi-
netc do ministro da Agricultura e
a caminho dc ser ex-diretor-geral
da Secretaria da C.I.S,

NOVO y y p.

glaterra, com a derrota da Aus-
tria, passou, a. ocupar o terceiro
pôsto.

Os resultados da décima segun-
dá rodada forarn os seguintes:

Holanda x Áustria 50-40.

I.M.P.
I.M.P.
68-43,

,75-50,

Noruega x " Finlândia, 68-56,
I.M.P.

Irlanda.x Líbano, 77-42, I.M.P.
A classificação até o momento,

exclusive a décima primeira ro-
dada que será terminada esta
noite, é a seguinte: "•

l.° Itália, 10 partidas — 20
pontos; 2.° Holanda, 11 partidas— 20 pts.; 3.° Inglaterra, 10 par-
tidas — 17 pts.; 4.° Áustria, 10

Liga-se na instalação de luz.
(110v ou 220v).

Informasse sobre êste
"HOME-LÍFT"

com a
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

INDUCO S/A
*

Rua Fonseca Teles, 114
Rio —Telefone: 48-7673

15390
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partidas — 16 pts.: 5.° França. 10
partidas — 14 pts.; 6.° Bélgica,
10 partidas— 13 pts.; 7.° No-
ruega -r- 11 partidas .— 12 pts.;
8.° Finlândia — 10 nartidas ,—
10 pts.; 9.° Dinamarca —.10
partidas — 9 pts.; 10.° Líbano —
11 partidas — 8 pts.; 11.° Ale-
manha .— lt partidas.— 8 pts.;
12.° Islândia — 10 partidas —
7 pts.; 13.° Irlanda — 11 par-
tidas — 6 pts.: 14.° Espanha —
10 partidas — 5 pts.; 15.° Polo-
nia — 10 partida? — 4 pts.; 16.°
Suíça — 10 partidas — 4 pts.;
17.° Suécia — 10 partidas — 3
pts. U.P.

O sr, Nelcy Carlos Louro Pereira, funcionar-o do Banco
do Brasil, quando recebia das mãos do sr. Fernando Ro-
bles, Diretor Superintendente da C1BRASIL, as chaves
de um belíssimo D.K.W. Yçmag, a que fêz jus como
portador de um titulo premiado. Presente ao ato o

dr. Abelardo Ramos, Fiscal do Min. da Fazenda

A/Z/M® mi - K-uie
SOLUÇÃO ESTABILIZADA DE GELÉIA REAL DE ABELHAS
, Fabricado sob rigoroso controle farmacêutico pelos:

Laboratórios J. AUBRY Ltd.
1I.?_cii-í >ah __. 14341 prlo La bo» tArlo- Bromitolirico do D.- F.

'* .

A Ttndt au bons Firmadas — Inferroac6«s: 4J-U3» t tt-?33T.
... ¦ ¦ i . ¦ i _ i wm

ÍSM3

ATIVIDADES DO CENTRO SOCIAL
DO I.A.P.C. EM OLARIA
Recuperação da criança

surda-muda
O C«ntío Social do I. A. P. ç. em

Olaria com a Associação de Aaistên-
cia á Criança Surda e a Associação

Ide Pais e Educadores instalaram, à
!Rua André Azevedo, 87, Conjunto
] ries Comerciados, uma classe para
| crianças surd»s-mlidas, funcionando
diariamente das 14 *s 17 horas.

! Matrículas nó mesmo local, cias 12
.s 18 horas.

CURSO DE COZINHA
Será Inaugurado também pelo Cen-

tro Social, no próximo dia 31. siba-
do, às 15 hora*- um eurso de cozi-
nha para Comerciirlas.

InfonmaçÓes na Secretaria do Cen-
] tro .Social, das 12 às 18 e dás 20 às

22 horas.
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SENSIBILIDADE IGUAL
ÀDE APARELHOS MAIORES

AMBUUNCIA PARA OS SER-
VIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO TRABALHADOR EM BARIRI

Com o despacho do presider.te
da República^ autorizando, íoi res-,
tituido ao Ministério da Fazenda
d processo em que a Prefeitura
Municipal de%Bariri, Estado de
São Paulo, solicita seja ^autoriza-da a adquirir, no exterior, ã ta-»
xa de custo do câmbio oficiai,
uma ambulância destinada aos
serviços tiê assistência médica «o
trabalhador daquele município.

Mais conveniente, ideal

para«apartamentos. casas
e aposentos menores. Sua
imagem Dialux, exclusi-
vidade dos modclosUltra-
rôsão G-E, assegura pretos
mais pretos... brancos
mais brancos. Rendimen-
to dc som c imagem igual
ao dos melhores apare-
lhos de vinte c uma po-
legadas. Veja em seu
Revendedor o novo
Televisor G-E de 17".

Msso Mais Importante Produío éo Progresso

PCUCDAI W ciEPTDin
C Ll y i ii \*
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VIDA CULTURAL
OS PRIMEIROS AUTOMÓVEIS NO RIO

Os primeiros automAveli do
pauageiios «urgiram no Rio em
11)03, mal InleildO o século XX,
quando a cidade pausava pela
maior tramiforinaçAn urbana que
lofrnu, Rrn<;iis no esplrllo dliiArnlco
• empreendedor de Pereira Pas-
aos, o prefeito Inolvldáveí.

Segundo o depoimento dr al-
guns cronlstM, Intormu Noronha
Santos, oh primeiros automóveis
de passageiros chegados ao nio
íoram os de José do Patrocínio,
Guerra Duyal e capUAo Correia,

Acrescenta o minucioso autor dc
"Meios dc transporte no Mio de
Janeiro": "Dizem ter sldn gran-
de novidade o Aparecimento do
carro dc Patrocínio, movido a va-
por e quc He mandara vir da
Europa. Durante duas semanas,
acrescentam, rodou o veiculo, cs-

1 treplloíamcntc, pelas ruas cstrcl-
- tas do velho nio. Com mecanis-

mo complicado, o seu estridente
ruído' assustava os muares rios
carros e bondes, indo, por (lm,
após tormentosa viagem ã TIJuca.
parar inutilizado numa escavação
da estrada velha, Prcvcnlram-se
a tempo, contra possível' desastre,
os próprios passageiros dessa yla-
tura, quc se moveu, por vezes,
guiada por Bilac".

Já antes, em 1800 ou 97, o fun-
dador da fábrica "Moinho de Ou-
ro", Alvaro Fernandes ria Costa
Braga, trouxera da Europa ó pri-
meiro automóvel dc carga, "pata
anunciar o transportar produtos
de seu 

'estabelecimento 
fabril".

Desse primeiro automóvel não
ge conhece a marca, sendo enorme
a curiosidade do povo quando pas-
gava pelas ruas da cidade, com
geu "ruidoso e violento motor" e
"rodas de borracha maciça", saco-
lejante c estrepltoso. Como um
carro alegórico, levava um moi-
nho-reclame da fábrica, o con-
dutor e seu ajudonte.

O primeiro automóvel de pas-
gagelros licenciado no Hlo .dc Ja-
neiro, a 29 de agosto de 1903. pela
Prefeitura, foi o de propriedade
do dr. Francisco Leite de Bitten-
court Sampaio, residente na praia
de Botafogo, 184. Seu carro, teve
« n. M6, tendo pago pela licença
631000.

Seis foram os carros de passa-
geiros licenciados naquele ano,
gendo dois deles de três rodas e
a renda -apurada, com os licencia-
mentos, de 273.5000.

Meses depois, em novembro de
1803, chegavam ao Hlo carros de

melhorei marcai, pertencentei a
iMpitalistas e industriais como oi
Guinle, OrtigAo 6 Borgei. Tarp-
bém o "Pare noyal" e a Associa-
ç!lo rios Empregados no Comer-
cio rio nio rie Janeiro mandaram
buscar Automóveis para ieus ser-
viços.

Em pouco» anos íoi aumentando
o número dc carros e Já em 1006
havia licenciados trinta e cinco
automóveis. Foi também nesse
ano que apareceram os carros a
frete, a preços acessíveis aos pú-
blico, sendo dc trlntn e um o.ieu
número., As marcas¦ preferidas
em 1904-S eram "Delahaye" c
"Mercedes".

On exames ric condutores dc au-
tomóvcLs íoram iniciados em 1900,
figurando entre os candidatos Fe-
Jlsbcrto Gonçalves Caldeira, que"Min cochclro de Carro dos pre-
sidentes'- Campos. Sales- e Rodrl-
gues Alves e primeiro c/inti//cur
do Palácio do Catete". .

nápidamente a cidade habituou-
ae ao novo melo dc transporte,
fazendo o automobilismo os maio-
res progressos. Aliás ôsse amor no
progresso já se patenteara ante-
rlormente com as carruagens,
góndolas. ônibus e bondes.

Em 1907 aumentou scnslvelmcn-
te a importaçáo de automóveis c
pnra evidenciar a popularidade
dêsse sistema de transportes ur-
banos apareceu a revista "Fon-
Fon", semanário Ilustrado que
conquistou a simpatia de numero-
sos leitores.

Os Impostos sóbre garagens co-
mcçnram em 1006 c eram elas só-
mente quatro. Também a fiscali-
zaçSo rie automóveis foi iniciada e
em 1907 expediu a Policia as pri-
metras carteiras profissionais. Os
taxlmetros surgem em 1912.

O Decreto Municipal n. -931, de
16 de setembro de 1913, estabele-
ceu normas para o licenciamento
dos carros, delimitando zonas e
velocidades permitidas, prevendo
o bem público c segurança do
povo.

Apenas três casas comerciais
vendiam gasolina cm 1904, dobran-
do o número no ano seguinte.

As tabelas de preços eram ad-
mlráveis. Nos carros com taxi-
metros 1S400 por 1.600 metros e
200 reis por fração de 400 metros.
A tabela horária: 8$ na primeira
hora e 4$ nas subseqüentes. Tais
as tarifas de há quase meio sé-
culo...

N. C.

VILLA-LOBOS NA CADEIRA
DE DIDÁTICA

Pelo ministro da Educaçfio e
Cultura, foi assinada portnria, re-
conduzindo o maestro Villa Lo-
hos, pnra reRcr a Cadeira de Di-
clática de Canto Orfeõnico, da-'
quele consemilóriu.

IX CONGRESSO INTERAMERICANO,
DE ESTRADAS DE FERRO

Seguiu ontem para Buenos
Aires o delegado do Brasil
Seguiu onlcm paro Buenos Al-

res o engenheiro José Gaioso Ne-1
ves, na qualidade dc chefe da de-
legação brasileira ao IX Congres-'
so Interamericano tle Estradas dc
Ferro, cujo inicio se dará hoje
naquela Capital, comemorando n

; centenário da primeira ferrovia,
i argentina. Esse conclave, que tcrá(

a duração de 15 dias, reunirá!
representantes de todas as estra-!

, das de ferro do continente, pre-1
vendo-se importantes resultados;
no quc concerne à unificação dei
bitolas, retificação de traçados,'' racionalização, do sistema de ta-' rifas c a implantação de siste-

| mas eletrificados.
Além dessa missão, o en(?. Ga-

ioso Neves, que é também presi-
dente da Comissão Nacional dc
Alimentação, fará uma série de
visitas a entidades oficiai.-; ar-
gentinas a fim dc realizar obser-
vações sôbre os planos de alimen-

i tação ali em marcha, procuran-
do conhecer sua estrutura e apli-
cação prática, bem corno a orga-
nização dos seus centros de abas-
tecimento.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
NO SUPREMO

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Orozim-
bo Nonato, convocou sessão ex-
traordinária de Tribunal Pleno
para amanhã, sexta-feira, dia 30,
às 13 horas, para julgamento dc
"habeas corpus" e causas em

i pauta. .

RAM O A TV
CÉSAR E O "BIG"...

i a mesma convicção de sempre, volto a dizer quc, en-
tre ua melhores programas do vídeo estão os que tém a par-
ticipação total ou parcial dos artistas da emissora que com
orgulho é dirigida artisticamente pelo sr. Armando Louzada.

Não seria demais rccapitulur todas as boas coisas que eles
nos tem apresentado. Mas, limito-me, apenas, a um novo co-
mentário sobre o "Big Show..." do animador César dc Alen-
car, já vitorioso no Rádio com seu programa — idêntico áo da
TV — "César dc Alencar", quc a despeito tle ter alcançado
doze anos dc apresentações, está sempre crescendo em efi-
ciência. . ^

Muito inteligente, César procura preencher todos o.s claros,
graças ao seu grande espírito de bom improvisador. E' pena
não ter mais cuidado com a apresentação do seu programa do
Canal 1,3, que, muito divertido, prima pelo interesse do agra-
dar os telespectadores, buscando grandes cartazes, como ainda
aconteceu, anteontem, com a magnífica orquestra Suspiros dc
i'..s|ia.iiia. Entretanto, televisão não é auditório dc rádio, onde
passeiam à vontade. Nem mesmo os contra-regras devem apa- •
recer ante as cámeras, para não atrapalhar a visão tios teles-
pcctndores. Deve scr ainda evitado — aqui a culpa não cabe
ao animador — o erro de uma cámera focalizar a outra. Nin-
guém quer ver cámeras c sim programas. Nesse particular, te-
nho fcilo algumas citações. Tem-se repetido com freqüência
o deficiente trabalho dos operadores. Tiram às vezes a graçade um programa, focalizando o que não interessa. Levam as
cámeras aos pontos que não estão preparados para recebê-las,
deixando dc lado o objetivo. E, finalmente, a presença (da-
quilo que chamam tle atração — que para mim não passa de
indicação de mau gosto —•) da telepatia tipo Júlio Louzada e
Alziro Zarur, cacetíssima para quem está em casa. Devem
existir outros meios de se saber o que ocorrerá amanhã...
Rádio e Televisão não são próprios para êsse fim.

Com tuao isso, César de Alencar e "Big Show..." são duas
boas coisas oferecidas pela Televisão aos telespectadores.

REVELAÇÃO
Barnabé

ASSOCIAÇÕES
ACADEMIA BRASILEIRA

DE LETRAS

Realiza-se na próxima quinta-feira,
V de setembro, às 17,30 horas, mais
uma sessSo pública da Academia Bra-
•llelra de Letras, sob a presidência
do acadêmico Peregrino Júnior, quan-
do falará o acadêmico Luis Viana
Filho sfibre a escolha de Ruy Bar-
bosa para a Conferência de Haia.

CONFERÊNCIAS
"A política nacionalista da energia

elétrica" — Realira-se hoje, fts 20,30
horas, na sede da União Nacional dos
Estudantes, à Praia do Flamengo n.o
132, uma conferência do deputado Da-
goberto Sales sôbre o tema "A Poli
tica nacionalista da energia elétrica"

S6BUE LOGOSOFI.V

CONGRESSOS
CONGRESSO INTERNACIONAL DA

DEMOCRACIA CRISTA

PINEAU NA ARGENTINA
BUENOS AIRES, 28-0 mi-

nistro do Exterior da França,
sr. Christian Pineau, foi home-
nageado ontem pelo presidente
Aramburu com um jantar inti-
mo oferecido na residência pre-
siriencial. Os con"itlartos do ca-
sal Araníburu íoram apenas,
além de Pineau, o ministro ar

Como última conferência do ciclo
em preparação ao Congresso Interna-
cional da Democracia Cristã oreanl-j gentino"do Exterior, sr. Alfon.SO
zadiir^,0am?nhl%s 

iTh0ya no au-iDelaferrere, e senhora, e o em-
%^to^&*Z?™Xn'baixador da França sr Bernard
do dr. André Franco Montoro. sob o Cornut-Gentllle. Acreditam OS
titulo "Situação da Democracia círculos diplomáticos desta Capi-
Cristã". jtal que,' no transcurso desse jan-

VI congresso de farmácia tar íntimo, os três estadistas te-

íSí' *t:
Esta figurinha que hoje ilus-

tra nossa seção c Dorinha
Freitas, ainda não muito co-
nhecida. Com o decorrer do
tempo todos aplaudirão está
cantora que se revela. Saindo
do programa de calouros da
G-3, Dorinha encontrou na
R. G. E. a oportunidade de
gravar e o fêz com brilhantis-
mo, o que se pode verificar
com a procura da sua grava-
ção.

AOS COMPOSI-
TORES...

Barnabé, na incerteza de ter
o anúncio, que encontrou num
matutino, chegado ao conheci-
mento dos "compositores" quo
êle de sobra conhece e dese-
jantar alertar a classe sôbre tais
"artistas", transcreve-o na ín-
tegra para que possam conse-
guir novos e retumbantes su-
cessos: "Tragam suas músicas
que eu farei a letra. Tenho
prontas para marchas, sambas,
baiões e ctc. Preço módico e
sigilo absoluto". Também, pu-
dera! Se náo houvesse sigilo
absoluto, como se arranjariam
certos "grandes compositores"?

Barnabé admira a ignorân-
ci» do anunciante em se pro-

,por a fazer somente a letra.
Existem outros que dão tudo
prontinho: letra e música. Tal-
vez, até cobrem mais barato e
também guardam sigilo. Só
não anunciam porque inspira-
ção não é banana que dá cm
cacho.

MVVI lf 1ICIÍÍ DAS ARTES PLASTiCAS
**t*4**t********+*+***4*ê**++*4*+**a++*h. JAYME MAURÍCIO •**#*?##*###*? *e*###*

A PRÓXIMA MOSTRA DO MVSEUt

^Desenhos humorísticos de Millor Fernandesl
Mi.iioi. II OU mriioics, qur- ileiam tr, humor
através da* VÍrltS arttl, tratamento imort.il:
o grego Pomon, dt quem noi filam Aristóteles
• Arlstófanes; oi graffiti d* Pompéla a Hercu-
lano; Leonardo, Miguel Ângelo, Caraccl, Breu-
ghel, Holbeln, Goya, Daumler, Foraln, Tou-
louse-LautreC • tantos outros. E le «o lai-
tor Io-.ip dado o privilégio dai viagem pelo
mundo civilizado do* dlaw atual*, íe pudtne
ler a* revltta como o Punch t The New
Yorker. »e meditasse no» "de»enho* anima,
dot" de Walt Dltney e Max Flelscher, cer-
tamente ja teria noção da Importlncia de
humoristas modernos como Gcoro. Grosi,
Adam*, Stelnberg, Peter Arno, Charle*
Adam*, etc.

Quanto ao humor, parece-no* dispensável
qualquer tentativa de falar mais longamente
*6bre èle, meimo pira o* mal* aparentemente
austeros e reacionário* — ou de pouca laltu-
r». Poderíamos, entretanto, pedir que ** me-
ditasse na Importlncia do humor no plano da
filosofia, ocupando o* filósofo» de todo* ot
tempo*; que fosse relido um dito de Kant ("a
causa do rito esti na súbita transformação,
em coita alguma, de ume tenta expectativa")
que fosse novamente folheado "Le Rlre" de
Bergton; que fossem lembrado* Mollòre, Ben
Johnsson, Shakcspeare, Gil Vicente, Goldonl,
Boccacclo, Cervantei, Dlckent, Mark Twaln,
Rebelai*. E finalmente, íe ao cabo de tôdat
essas sugestões os espirito* continuarem ain-
1a pouco propício* a sentir e entender a ne-
cessidade do desenho humorístico, sua lm-
portância no mundo atual, resta-nos, como úl-
tlmo argumento — e usamo-lo pesarosamente
— apontar a raspeitabllfsslma Enciclopédia
Britânica (o humor nestes últimos 2 séculos
tem tido Identificado com uma dai peculiar),
dadet características do espírito anglo-tpxio)
que define "humor" como "o tentldo que em
nói provoce uma contemplação agradável dat
incongruência! da vida e a expressão dêsse
sentido na arte".

Esperemos que o Rio, famoso pelo teu
senso of humor e seus foroí de cldede clvl-
llzada, saiba aprecler os belos bicos de pena
de Millor Fernandes e sorrir, rir ou gargalhar
com a flnura do seu humorlsmo, que nio é
grotesco nem trigico, não é ridículo nem por-
nográflco, mas um humorlsmo bem humora- Jdo, por assim dizer, sem amargura, sem aros- *
serias, estribado no "sem sentido", ne comlcl- í
dade dos ângulos de certos comportamentos z
humanos, no nonsense, enfim, num enorme »
tentimento de simpatia, tolerincie, nume cor- «.
dlai ternura pára com ai nonas pobres debl-
lidadas humanas. -

DOS PROGRAMAS DE HOJE

i fica está promovendo eni sua sede, à
rua do Ouvidor, n.o 104, 4.° andar.
Serão abordados aspectos da singuln

ao homem sua própria realidade in
terna, a íim dc quc surja nele o an
aeio dc modificar essa realidade. Ain
da se aceitam Inscrições no endereço
Indicado, depois de 17,30 horas.

SOBRE O PROBLEMA 1)0 MERCADO
COMUM EUROPEU

O professor Jlaurice Byí, do Con-
. aeUio Nacional dc Economia da Fran-

ça e professor de Economia Social
Comparada da Faculdade de Direito
da Universidade de Paris, realizará
hoje. fls 15 horas, na sala de reuniões
do Conselho Nacional de Economia,

nham trocado idéias a respeito
dos problemas de política geral
e dos problemas de interesse
franco-Argentino. Pineau encon-

,.. . trou-se. também com numerosas
setembro próximo, nesat capital, em I personalidades do mundo dos ne-"; homenagem ao cinqüentenário da Fa-; gócios, da política, do comércio, de Cultura Religiosa•jculdade de Odontologia e Farmácia j ^ finanças C da imprensa no musicais: 19.00 — Pr
da UMG- AsP- • I transcurso de "cock-tail" ofere-

cido na embaixada da França.
Mais tarde íoi hóspede de honra
do ministro do Exterior argenti-
no Delafcrrere, em recepção ofe-
rccidanopalacioSanMartin.no ,.,,,, ,„,.i ,..«i «« «Mnn»-.4vrt**' Continental: 17,30 — A marcha aostranscurso da qual se encontrou, acontecimentos. 18M _ Repórter ca-
notadamente com a maior parte s-ioca; 18,35 — últimas do Estado do

Glorinha dos ministros argentinos e com[Rio; 19,10 — Notas e comentários do
OS altos chefes das três forças; turfe; 19,20 — Boletim esportivo: 19,25

BELO HORIZONTE, 28 — Mais de
mil profissionais irão participar do
Sexto Congresso Brasileiro de Farmá- |
cia, a realizar-se entre 14 e 21 de

VÁRIASHealiza-se hoje, às 19 horas, a pri
inelra das dissertações públicas sôbre BECITAL poÉTICO DF. GLORINHALogosofia, que a Fundação Logoso- bENTENMULI.ER "

B. B. C.i 20,00 — Sumário das noti-
ciais; 20,05 — Sumário dos programas;
20,06 — Rádio panorama; 20,20 — In-
terlúdio musical; 20,30 — Comentário
de Joaquim Ferreira; 20,45 — Pro-
Erama musical; 21,00 — Noticiário;
21,15 — Fim da transmissão.

Copacabana: 18.00 — Escola Bibllca
do Ar: 18,15 — Programa do Instituto

18,30 — Jóias
musicais; 19.00 — Programa Teuto-
Brasileiro; 20,00 — Parada sonora;
20,30 — Música popular brasileira;
21,00 — Realidades espirituais; -21,30
— Variedades musicais; 22.00 —
Assim é a música;. 23,00 — Cortina
portenha; 24,00 — Encerramento.

Será realizado no próximo dia 3 de
rldade dessa nova ciência, que mostra setembro, no teatro "Maison de Fran-

ce", o recital
Behttcnmiillcr.

poético de

ALMOÇO AO PROFESSOR
FONTENOY

O professor Clóvis Salgado
almoçou ontem com o professor
Bourdon de Fontenoy, da "École
National d'Administralion Publi-
que", dc Paris, que se encontra

armadas argentinas. F. P.

COOPERATIVAS. . .
(Continuação da 3.» página)

servem para novos investimen-
tos e para o aumento do capital,
fortalecimento da organização.
Sobre isso, decidem, e claro, as

o ma Senador Dantas n.o 74, uma i em visita ao Brasil, em missão; assembléias gerais que se reali-
: palestra sóbre o problema do merca-! oficial do Governo francês. To-. zam normalmente, como em to-
'do comum europeu, do ponto de vista !mnll ,-iíirtr- lrln almnro. entre ou- das as sociedades, lendo cada so-

tes
lílCntO uiiCLUtiwjuiiwJ- uo i.rtjJiiíiia, ca-j' 
penalmente quanto á America Latina. Getúlio Vargas

ilestra sôbre o problema do merca-1 oficial do Governo francês. TO- '-am normalmente, çuiiiu em
j comum europeu, do ponto de vista h*,oü nartedo almôco entre ou-i das as sociedades, lendo cada

¦ ^S^N^Sâl^4&ra?ò^^-:1trft« personalidades, o' sr. Simões 
' ciedade.afiliada e nela, cada

¦entodint«S3ílBde^.uteTeí-1Lopes, 
presidente da Fundação, dos sócios, o direito de voto.

Na vanguarda do automobilismo
19,30 — Agência Nacional; 20,00 —
Repórter Carioca; 20,05 — Marcha o
esporte; 20,30 — Repórter Continen-
tal; 20.35 — A voz do Flamengo; 21,13

Gillette no basquetebol; 22,15 —
Boletim esportivo; 22,45 —A marcha
dos acontecimentos: 23,00 — Coman-
dos e reportagens; 24,00 — Boites dos
1.030; 1,00 — "Invitation".

Eldorado: 16,00 — Seleções; 16,30 —
Tangos e boleros; 17,00 — Música bra-
slleira de romance; 17,25 — Informa-
tlvo; 17,30 — Pelas esquinas da Broad-
way: 17,55 — Comentário educacional;
18,00 — Quando a noite começa; 18,30
— Show musical B. Moreira; 18,55 —

unv Rádio — Utilidades; 19*00 — Fanta-
j siaá Guerlain; 19,25 >r- Placard espor-
; tivo: 19,30 — Agência Nacional; 20,00

CINCO A1VOS
DE* BELEZA

E DURABILIDADE DO ASSOALHO COM

BEL-LAR
ir Econômico
* Sem Trabalho
ir Sem Desarrumaçâo

A RESINA REVOLUCIONÁRIA PARA
AUXILIAR A DONA DE CASA.

Peça a visita de um dos nossos técnicos
sem compromisso :

Tel.: 22-8927
BEL LAR (PT
TRATAMENTOS QUÍMICOS E TÉCNICOS LTDA.

7346V

,. Vir<»Tiit- -nr,, r,\v* nr\v> t-it4 ! — Êste é o sucesso 20.05 — Recitalb XÍCARAS DL CAFÉ POR DIA'dc mei0dias, -

Falando sóbre a Suécia, o sr.
Lindskog contou que o seu país
é um dos maiores, senão o maior
consumidor de café "pei capita"
do mundo.

— Tomamos, em média, seis
xícaras de café por dia. Xícaras
bem maiores que esta - apontou
para uma, comum, que estava na
nossa mesa no restaurante do Ga-
leão. — E café bem forte, gas-
tando bastante pó no seu preparo

20,30 — Desfile sinlô-
nico; 20,55 — Intermezzo; 21,00 — In-
formativo; 21,05 — Brinde musical

21,30 — Conversa com o diretor;
21,25 —- Suplemento musical; 22,00 —,
Informativo; 22,05 — Intermezzo; 22.10O Parlamento em ação; 23,00 — In-
formativo; 23,05 — O Parlamento em
ação; 23,30 — Informativo; 23,31 —
Música para dois; 23,45 — Informatl-
vo; 24,00 — Encerramento.
Guanabara: 15,00 — parada Leopoldl-
nense; 15,55 — Repórter Guanabara;
16,00 — Fan-Clube; 16,55 — Repórter
Guanabara; 17,00 — A Brbadwav pelaGuanabara: 17,50 — Flagrante da ci-
dade; 18.00 — A hora do Angelus;
18,05 — Programa internacional; 19,00Seleções espiritualistas; 19,30 —
A voz do Brasil; 20,00 — Rondo dos
cavalões; 20,05 — Itália eterna; 20,30Música variada; 20,55 — Repórter
Guanabara; 21,00 — Música e ele-
gância; 21,55 — Repórter Guanabara;
22,00 — Encontro com a saudade;
22,30 — Música imortal; 23,00 — Ins-
piração; 24,00 — Rádio noticias; 0,30Encerramento.

Jornal do Brasil: 18,00 — Ave Ma-
ria; 18,05 — Enquanto a Noite não
vem; 18,30 — Revista musical; 19,00O Jornal do Brasil informa; 19,05

Palestra do Monsenhor Magalhães;
19,30 — Agência Nacional; 20,00 —
Sociais; 20,05 — Programa Jóquei Clu-
.be; 20.30 — Audiçócs; 21.00 — Tudo
é música; 21,30 — Fantasia musical;
21,55 — O Jornal do Brasil informa;
22,00 — Música deliciosa; 23.00 — A
voz da RCA; 23.30 — Ritmos: 24,00 —
Noturno; 0;30 — 9onata ao luar; 1,00

Encerramento.

Mundial; 17,00 — Jornal da Boa Von-
tade; 17,05 — Cinemascopio Mundial:
17,30 — Melodias do Crepúsculo; 17.55Meditação; 18,00 — Esportes Mun-
dial; 18,55 — JornSl da Boa Vontade;
19,00 — A voz Israelita; 19,30 —
Agência Mundial; 20,00 — Campanha

21,10 — Hádio-teste musical; 21,35 — d>i Boa Vontade; 21,00 — Jesus está
Tesouro musical; 22.00 — Concerto caminhando; 22,00 — Intermezzo mu-
Eldorado; 23,00 — Ritmos de boate; sical; 22,30 — Audições com... (um
24,00
1,00

Música para um sonho divino;
Encerramento.

Globo: 18,00 — Rádio Globo Informa;
18,01 — Ave Márla; 18,05 — Rádio re-
portagens; 18,25 — Por um café me-
lhor; 18.30 — Sabrati fala a verdade;
18,35 — Show; 19,00 — o Globo no ar;
19,05 — Esportes no ar; 19,25 — Pano-
rama turflsta; 19,30 — Voz do Brasil

cartaz); 23,00 — Álbum de sucessos;
23,30 — Noturno dç ritmos; 24,00 —
Boite, romance Columbia 00,00 — Mú-
sica para uma noite feliz.

¦r, ., - 120,00 — Intermezo; 20,05E quanto custa um quilo dercnse. 20,i0 ___ informativo; 20.15 -
café em Estocolmo? ; Intermezzo; 20,30 — Basquetebol;

— Entre 14 e 16 coroas. (O que 20,35—.No mundo da música; 21,00—I... , . . .;-•
vem a ser 170, - 190 cruzeiros). !Sí"ç.ã.°_.a-.n"i,p„; 21,05 ~ Rádio re*'-----SSÍSíftí?du.c.as5n: "M~i?S!

Metropolitana: 16,30 —.programa Jo-
só Duba: 17,00 — A hora da Broad-way; 18,00 — Tarde musical R.C.A.;
18,15 — Becitalista popular; 18,30 —
A felicidade através da ciência; 19,30

JornaÜFo-!- Agência Nacional; 20,00 — Tribu-
na sindical; 21,00 — Rádio reporta-
gem; 22.30 — Cassino da chacrinha.

CAFÉ E FUTEBOL
portagens E-3; 21,29 — Informativo;' DeLal sinfônico; 16.30 — Atualidades

culturais;- 16,35 — Ao redor do mun-
do; 17.00.— Curso de interpretação
Mozartiana ,pela pianista Lili Kraus
Idlretamente da Escola Nacional de
Música); 10,30 — Curso de Psicanálise
e Higiene Mental — Professor Fraga.(diretamente-do auditório do M.
E. C); 19,30 — A voz do Brasil; 20,00Música antiga — Liselotte Kõbig

Segundas...
(Continuação da 2.* piglm\

! O alto-falante do aeroporto cha-
ma para o embarque. Despedem-
se os visitantes, prometendo en-
trevista mais completa quando dej
retorno da viagem de inspeção. |
O escritório de Santos funciona deverá considerar-se convocado I (soprano) vioietta Kundert (espineta)
desde'Io de fevereiro de 1956, po-j para o Serviço Militar no anoíBorislav Tschorbow (viola d'amore)
de, portanto, informar muita coi- civil em que completar 18 (de-' A«ostino Palha (contrabaixo); 21.00-

, sa interessante. > Zoito) anos de idade, independeu-' ^gS^SSSffiâ^%&l&-Se nao fôr agora, no ano que te. de editais, avisos ou notifica^ 8&&38SS 2?W^-«oraMnc^%vem todos yoces estarão era Es- çoes (Art. 34 dii L.S.M.). I(crônica de pauio Corrêa); 24,00
tocolmo - diz sorrindo, o sr. Karl TNr/\P.\7F<í IConcerto da meia noite.
Lindskoc. — A Copa.do Mundo, _ ,;. V LA 

..
de Futebol terá os brasileiros co-' °s cidadãos que ate o momento,Tupi: 18.00 - Ave Maria; 18.10 -
mo atração principal. Famoso co- íorem julgados incapazes C (tem-;Hora da saudade; 18,25 — Eu c o mun-
mo o café. só o futebol brasileiro1 Poràriamentc) duas vezes, com,

2:|*

para os suecos.

Móveis de lci para COPA e COZINHA

í IBk^^S ÍÊ mt f%êPm ^HvoSSSíSKcÍ 1

6
de Qualidade Superior *

pelos

MENORES PREÇOS
Consulte a nossa seçSo espe-
cializada antes de comprar
seus móveis de aço para <ua
cozinha.

VENDAS 1 PRAZO
Atendemos tambem pedidos

de peças avulsas

I. Isnurtl s.a
Cernirei* • Indditrio

p. anui um, 10 - rife: n m i smsis
P. IU iRtafts, 53 - Ms.: 23-4445143-4474

do; 18,30 — Reprise dc Marmclândia;
18,55 — O cacique informa; 19.00 —o mesmo diagnóstico, têm direito

a certificado de Isenção do Ser-
viço Militar, assim como os que
forem julgados incapazes D (de-
finitivamente).

3.» CATEGORIA
Os cidadãos que residem em

municípios de incorporação ou
incluídos no Excesso de Contin-
gente, após requerer à CR, sua^crinha
Situação Militar e iulgados aptos!
em Inspeção de Saúde, têm direi-!,v?"ifííI: ;4,?°. 

~ Musjcal Colúm-
to a Certifirnrins Ap 1 « ratprnria bU: l3'30 ~ ^lus'ca popular brasilei-10 a ueruiicnnos ae j. categoria. .„. 1600 _ Lt>giâo s. M. Arcanjo;

REFRATÁRIOS :n.00 — Folhetos musicais: 18.00 —
INSUBMISSOS i Saudação Angélica; 18.10 — Crepús

Serão declarados insubmissos,
os convocados que foram selecio-
nados nos PR, em épocas deter-
minadas, e designados para in-
corporação, deixarem de se apre-
sentar nos prazos e locais que
lhes foram fixados (PR).

o

Boa- noite para você; 19,05 Reino
da Bicharada: 19.15 — Parada dos es-
portes: 20,00 — Doris no pats da mú-sica; 20,25 •— Cozinheira Conceição:
20,30 — Uma pulga na camisola; 20,55— Consciência do Bragutnha; 21,00 —
Samba, muito samba; 21.25 — O Cad-
que Informa; 21.30 — Chute em gâl;21,55 — Você me conhece?; 22,00 —
Grande Jornal Tupi; 23,00 — Boletimesportivo; 23.05 —. Cassino do Cha-

culo: 19.00 — Sírio Libanês-.. 19.30 —
A voz do Brasil; 20.00 — Vera Cruz
informa; 20.50 — Samba e outras coi-
sas; 23.00 — Grande informativo E-2;
23.30 — Você a noite e a música; 24,00— Encerramento.

ORGANIZAÇÃO QUE ttSPONDE
PILO QUE VENDE

Canal c 12,33 — Seu Concordino;
12.45 — Rancho alegre; 13.10 — Tel»

Isto quer dizer que O jovem! vespertino; ie.55 — Sessão das cinco;
alistou-se, foi convocado, fez se- "^ "„* "^.a,d» hutfrif,: "^ -
i.-.". s - , Dt? ,._..„•,,„,. .,„_ „„: Vamos Xaxar 18,45 — A historia emleçao no PR, recebeu uma^uni- qMdrinhos i9(X) _ Tcatro de íant0.dade para se apresentar e nao se | che?; 19.15 — placard esportivo; 19.30
apresentou. — Cassino da Urca; 20,00 — Repor-

Serão considerados refratários, Iter: 2W5 — Bola ao cesto; 20.45 —

wfonLoc^sxe,Pía,,aram a H^ííffiSssfáaasSsleçao da sua classe. i^,, jornaI. ^^Isto quer dizer que o indivíduo mente,
alistou-se, íoúconvocado. mas não
se apresentou à seleção no PR. ÇÍB»i «: 13.00 _ Tardes sociais no

Aviso: A 1.» CR, atenderá aos Í^SuJ7-30, - cine 'v'i

interessados nelos tels.: 54-3425 c
e 48-5465.

Os referidos teieíontà atendem 19.53 —' sügeitse* da tia Maiü: »,«s
dentro do expediente normal: se-, — tv-Rio miorma-, zo.lã — Rio em
gtmdas. terças, quartas e sextas-:^»» - *&"" ": S-5?«;-,» A*. 11 ttt *«¦ 17ftf! hnr»è- "m**íne ° ífue '"* trouxe: . 21.Í5

jfeiras, das 11.30 às li.00 horas, TeJe-Coneio; 22.10 - c»í>ôc1o *p

Falando franca-

17.35
Mirim; 18.00 — Recreio

musicai; 15.33 — BOüííOUí; 13,10 —-
TV-Top; 19,30 — Teatrinho Peteléco:

m ' .'¦

¦me* »
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Millor Fernandes
Dando mais um Impulso ao teu ambicioso

programa de centro de cultura contemporânea
destinado a divulgar as conquistas estéticas do
homem de hoje, propondo problemas novos, di-
vulgando aquisições válidas no plano das ar>
tes, suscitando polêmica e esclarecimento em
tomo de ângulos menos evidentes da produção
humana, e sobretudo, estimulando e apolan-
do toda tentativa de criação e Invenção, o
Museu de Arte Moderna do Rio vai Ingres-
sar, com a sua próxima mostra, num angu-
lo novo e Importante das artes visuais: o de-
senho a serviço do humor ou desenhos humo-
rísticos, como quis o próprio Museu.

Trata-se da exposição do conhecido humo.
rlsta Millor Fernandes, mais conhecido como
Vão Gôgo, através de excelentes pág'nas que
mantém há anos em "O Cruzeiro" — "O
Pif Paf" — embora os trabalhos selecionados
pelo MAM estabeleçam uma distinção quase
total cm relação com a natureza eminente-
mente popular — e ainda assim de excepcio-
nai categoria humorística — do que as publl-
cadas na referida revista. Tendo começado
suas atividades nesse setor unicamente com
os seus talentos de escritor — humor verbal •
— servlndo-se de bonecos da Pérlcles, Millor
Fernandes iniciou-se também no desenho e,
numa progressão que.não foi rápida, mas so-
bretudo consciente e firme, foi abandonando
pouco a pouco o puramente anedótlco para oi-
caiiçar o predominantemente plástico. Suas ca-
ricaturas aos poucos foram perdendo o lado
anedótlco simples e duvidoso para alcançar,
com traços cada vez mais puros e singelos, a
categoria do bom desenho, numa progressão
paralela ao seu refinamento cultural. O ro-
sultado foi a transformação do alegre caricato»
rlsta de ontem no fino humorista de hoje,
este bem pouco conhecido, pois seus melhores
trabalhos permaneceram sempre no circulo
dos seus Íntimos, i espera da grande oportu-
nldade. Ela chegou, como não poderia deixar
de ser, através do Museu de Arte Moderna
do Rio.

Estamos certos do êxito e do Interesse
dessa mostra, que será apresentada, por um
escritor da categoria de Antônio Houaiss, ain-
da que ela represente para o nosso melo uma
espécie de susto, quiçá um escândalo. Para
esses — es que desconhecem o problema •
pasmarão com "caricaturas" num Museu —
queremos lembrar (ligeiramente, nesta pri-meira nota), que caricatura também pode ser
uma obra de arte, tanto como o poema, o
romance e a peça cômica. E' obra de ar-
te quando consegue, ao mesmo tempo queensina, comove e diverte, constituir uma for-
ma, um padrão formal eficiente, tanto em
seu aspecto gráfico ou visual, quanto em seu
aspecto virtual, inteligentemente perceptível.Uma ligeira vista de olhos pela história e oleitor encontrará uma legião de carlcaturlstas,

EXPOSIÇÃO
DE CERÂMICA

Else Wcdége e Maria Ançe-
la Gouveia Pedrosa convidam
para a exposição de trabalhos
dc cerâmica quc realizarão no
edifício do Ministério da Edu-
cação no próximo dia 2 dc sc-
tembro, às 18 horas. \

SALÃO DO MAR

O "Salão do Mar", Iniciati-
va do Ministério da Viação e
Obras Públicas a ser inaufm-
rado no dia 27 de setembro
será julgado, para distribuição
de prêmios e seleção, por Cãn-

Ul í\ ' ¦[
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Um desenho extra-exposição, especial
para o Itinerário

ÚLTIMOS DIAS DOS TAPETES ,
ARGENTINOS

A mostra de tapetes da artista argentina Lucrécia
AAoyano Moniz, aberta atualmente no Museu de Ar-
te Moderna do Rio, será retirada no próximo do-
mingo, dià Io, impreteriveimente. Em seu lugar,
quinta-feira, o Museu apresentará a mostra de de-
senhos humorísticos de Millor Fernandes.

»/ws^NAA/s*sys*^y**AA*^wN*yA,<*/^A/o\*sA*\i»v\*v

dido Portinari, Antônio Bento,
Edson Mota e Vera Bocayuva
Mindlin.

dar andamento à mostra lira-
sileira, mas a reunião do Ta-
jiri náo deixará de aé realizar
em gua-residência amanhã, 30,

REUNIÃO DO TAJIRI is _\i_y^J__\ _ Ç^vadoraTuni Murtinho desdobrando-ge
Wladimir Murtinho viajou pelo casal. A reunião prometeontem para o Chile, a fim de ser movimentada.

JANET GAYNOR E ADRIAN NAS OBRAS DO MUSEU
- ^BnJSãK^v^t^ flBH: XfÊ_fÊSÊfíjÊA¦¦ "¦' iãi
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j quintas e sábados das ",45 às 11,00 t^ 0 rac«sro- m.òs
{horas. imana.

A popularissima Janet Gaynor e seu marido, o nâo menos popular Adrlan, conduzidos pelosr. Harry Stone, estiveram ontem em demorada visita 1 maquete e obras do Museu de Arte
Moderna do Rio, acompanhados do pintor guatemalteco Carlos Mérida e da escultora boliviana
Marina Nunez dei Prado c sra. Anna Khoury, sendo recebidos pelos diretores do Museu, Nio-
mar Moniz Sodré e Henrique E. Mindlin. Presentes também o sr. e sra. Francis Oosne (en-
genheiro canadense), srs. Arnaldo Árias Coimbra e Ruy Pereira da Silva. As obras foram detW
damente percorridas e os dois artistas de Hollywood mostraram-se sinceramente Impressionados
com at proporções de Museu, seu programa e a rapidez do andamento da sua construção. Tive*
ram ambos palavras elogiosas para com a vitalidade do espirito criador do brasileiro. Tambéma f*fn?Qr C**ríoi Mérld* ç * êSClHtGfê Nt'&€Z ds! PfêÓQ nao €SíGfidsr3rr* 5*u srtf'Jíiasrr.o J*™*ís
h»vi.)m «late ser p.-sjsfids ur» &ra eom tante cuidado, como nunca pensaram que na Amé-rica do Sul fosse possível construir, exclusivamente para as artes visusis. •.•rr,.* tal t*d» Parale-lamente a essa visita estiveram também outras pessoas Ilustres, a respeite des quais voltara-
mes • falar, o que nâo fazemos ho|e por falia «oialuta de atpaçe.

Ne cllehl deis flagrantes da visita des artistas citados acima
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) 1,° Caderno

MUSICA
0 I CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO

Já livre da "(sponsnbnidp.de demembro do júri, do concurso quc,ontem, sensacionalmente, concluiu,e assumindo a nfto menor de cri-tino, em íace dos candidatos, queme é própria, nesta coluna, passohoje estampar algumas aprecia-
ções, a serem nlnda completadas,Assistimos a uma imprcssionan-
tr pnrnda de Jovens talentos pia-nlstlcos. Sobreleva o caráter In-ternacional do prtillo, que lhe cm-
prestou particular beleza. Mesmolevando em conta as razões de or-dom puramente desportiva qucacendem a curiosidade c movem oInteresse do público, peculiares áscompetições de cxccuçfto musical,náo sc deixará de reconhecer queo movimento do concurso é dc moi-dc a transferir-se em um Impulsoà nossa cultura da música. Resul-ta a cultura de um afluxo devalores universais, com sedl-mentaçfto nacional. Não basta
que, de vez cm quando, noRio, uma platéia restrita ouça;
por exemplo, um virtuoso, cm pas-sagem meteórien, para que se defl-
na um acontecimento de cultura.Nós somos um grande povo, um
grande país, e nfio um centro pro-vinclano, ou uma cidadezinha co-lonlal com um pequeno núcleo decivilizados que uma vez por mêsíazem uma sessão de arte da mú-
slca para matar ou mascarar o té-dlo. Houve, com o concurso, a vi-braçfio popular indicadora da fór-
ça de penetração da a: te, compre-
cndlda e.assimilada na sua riqueza
universal de valores humanos. Ocontacto beneficia a todos: aos
que vieram c aos que aqui se en-contram. E da mobilização de
grandes platéias redundam vanta-
gens claras! Foi preciso provar, na
presença de milhares de testemu-
nhas, de um júri internacional
Ilustre, e de dezenas de cândida-
tos estrangeiros, que o nosso maior
teatro Dfto deve exibir um piano de
concerto que cala aos pedaços, noato da3 execuções. — (Essa peçade museu o Teatro Municipal com-
prou-a, em 1948, do pianista Gui-da, e desde então o piano, outrora
ótimo, viveu aos trancos, no pai-co, até vir servir agora às ne-,

CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 20 de Airôslo de 19B7
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cessidades árduas de um grandeconcurso), Pol preciso provar tam-
bém, à luz de enormes audiências,
ávidas dc música, que uma orques-
tra, como a do Municipal, não se
compõe de um corpo do funciona
rios que, aposentados, amanhã, te
nham, ao que sc anuncia, seus
cargos extintos. Para ,que a mil
slca demonstrasse sua importan
cia soclnl foi extremamente útil
mobilizar, como agora se fêz, a opl-
nião pública. O prefeito Ncgrfto dc
Lima,'aliás, teve um bonito gesto, ao reconhecer a significação
do torneio, enviando ft Câmara um
pedido dc crédito de trezentos mil
cruzeiros, para ajudar a cobrir as
despesas da gigantesca máquina
que durante tndo o mês de agôs
to nos solicitou as atenções. E dc
resto, as autoridades governamentais, como os Ministérios da Edu
cação c das Relações Exteriores
cooperaram, decisivamente, para o
êxito do concurso, colocado, mesmo,
por interferência de Pascoal Car-
los Mngno, sob o patrocínio do pre-sldente da República.

Se essa competição planfstlca
sem precedentes, na América, va-
leu pelos valores internacionais quenos trouxe, e entre os quais se co-
locaram alcuns dos nossos próprios
pianistas Jovens — nfto se pode-rá dizer, na verdadeira acepção da
palavra, que se trata de uma com-
petição artística entre nações. Pia-
nlstas de determinados países mui-
tas vezes não representam a na-
ta, ou mesmo a média, dos valores
nacionais. Vale, a respeito, a re-
percussão do I Concurso Interna-
cional de Piano, para que, nas
competições futuras, alguns pai-ses nos enviem candidatos selecio-
nados com maior apuro. Sem
que se pretenda fazer da Rússia
um exemplo, nfto se fugirá à evi-
dência de que a circunstância de
os dois pianistas soviéticos en-
viados ao Brasil o serem "oficial-
mente'*, fêz crescer em torno dê-
les uma expectativa de valor, queconfirmaram nas provas. Tanto
Michail Voscressenskl quanto Ser-
ge Dorenski são admiráveis virtuo-
ses. Com o notável austríaco Ale-
xandre Jenner e o excelente ita-

liano Oluseppe Postlgllone com
puseram um paralelogramo rca
pelt&vel de forças. Mas escreve nl
gumas horas antes da terminação
do concurso, cujo resultado é, a
rigor, nlnda imprevisível. Também
o pianista cego polonês Edwln Ko-
valllc e o belga Coppens figuram
entre oa papávels, Edwin Kovallk
é um intérprete autêntico de Cho-
pin. Quanto à constituição do
grilou dos doze finalistas, deve
se lamentar quo nfio haja incluído
a norte-americana Olegna Puschi,
nem o. inglesa Elizabeth Powell
A nossa representação ficou, nas
provas finais (aqui fala o crítico,
não o membro do júri), um pouco excessivamente ampliada, em
detrimento de valores internado-
nal~. Arthur Moreira Lima é um
adolescente de grande talento, mas
sua presença entre os finalistas lc
vou a preterir outros candidatos
quc demonstraram maior relevo
Já Nelson Freire, garoto fenôme-
no, demonstrou possibilidades ex-
cepcionais. A quarta Balada, de
Chopin, no entanto, nas semifi-
nais, era tecnicamente superior as
suas .forcas (basta verificar as dl-
ficuldades nfio transpostas, ás dl-
rei tas, nas últimas páginas), e o
concerta em mi-bemol, de Beetho-
ven, muito bem realizado, se ins-
creveu, sem. dúvida, em um quadro

(de menor envergadura do que a'obra pede. Mas o garoto tem qua-lidades fantásticas. Sua mera pre-sença entre os finalistas foi uma
contingência do seu enorme ta-
lento, fazendo-o figurar na mesma
lista de seus colegas já adultos,
entre os quais o brasileiro Fer-
nandò Lopes e um pianista feito
dotado de grande espontaneidade
técnica, embora ainda em proces-so de maturação espiritual.

Falo, repito, como critico. Na
qualidade de membro do Júri assu-
mo minha parte nas deliberações
comuns que, como dispõe o res-
pectivo regulamento, são sobera-
nas e inapelávels, Quase a totali-
dade das decisões do júri foram, a
meu ver, acertadas, e contribuíram
para o êxito do prélio.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

AMANHÃ, NO MUNICIPAL, A SINFONIA"ZIMPLER", DE BOSTON

>
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"Sinfonietta Zimbler", de Boston

A Orquestra Sinfonietta Zimbler de Boston será o próximo con-
corto que ABC e Pró-Arfe, oferecem a seus associados, amanho, is
21 horas no Teatro Municipal. (Tlcket n.° 8).

Fundada em 1935 a Sinfonietta Zimbler de Boston vem obtendo
sucessos em tôda parte onde se apresenta. E' dirigida pelo vio-
loncellsta Josef Zimbler, que selecionou um grupo de músicos es-
peclalUados em música de comera com o fim de organizar um con-
junto que tocasse as músicas quase esquecidas do periodo barroco,
como também músicas contemporâneas para orquestra de cordas.
Através dos discos Boston Record e Unicorn a Sinfonietta Zimbler
de Boston tornou-se famosa e conhecida no mundo Inteira. Zimbler
espera encontrar em sua primeira viagem pela América do Sul
músicos e compositores, que o possam aconselhar na escolha de
músicas Interessantes para poder Incluir em primeira audição, após
a sua volta aos Estados Unldos.

Informações todos os dias das 9 is 17 horas na sede: Rua Mexi-
co n.° 74, sala 601 telefone 22-1076. No Programa: Concerto grosso
em ré menor — Vlvaldl; Adaglo para cordas — Barber; Cidade
silenciosa — Copland; Concerto Brandenburguês n.° 5 em ré menor
— Bach; Moto perpétuo — Paganini e Serenata para cordas —
Tchalkowsky.

0 PRÓXIMO CONCERTO
DA O.S.B.

A OSB apresentará ao scu quadrosocial, no próximo sábado, às 16,30
horas, no Teatro Municipal, o regen
te polonês Paul Kleck.

O segundo concerto do maestro Paul
Kleck para o quadro social será rea-
llzado no dia 6 de setembro p.f., ás
16,30 horas, no Teatro Municipal.

Inscrições para o quadro social da
OSB acham-se abertas na sede: Av.
Rio Branco, 135 9.° andar, sala 918,
telefone: 22-5842.

Hoje, à noite, entrega
dos prêmios e audição

do vencedor
Os prêmios do I Concurso Inter-

nacional dc Piano serlío distribuídos
hoje. às 21 horas, no Teatro Muni-
cipal, quando também se exibirá o
vencedor do prélio, com orquestra.
Na mesma oportunidade, tocará o
pianista colocado cm segundo lugar.

. Audição* hoje à tarde,
de obras em gravações

de Vilia Lobos
O Conservatório Nacional de Can

to Orfeonico faz realizar hoje, às
16,30 horas, a terceira audição de
discos recentes com músicas de Villa
Lobos comentados e ilustrado peloautor. Além do Chorai 16B, do J. S.
Bach, o programa é o seguinte: a)"Choros" n.o 6 (a pedido) — Or-
questra Rias de Berlim e disco Re-
mington Rand; b) 'Rudopcema"
(Para Orquestra) — London. Sym-
phony Orquestra, direção do' autor.

FESTIVAL DE CANTO, EM PROL
DA CAMPANHA DE ASSISTÊNCIA

AOS LÁZAROS
Um grupo de artistas líricos na-

cionais colocou-se à disposição da
Campanha de Assistência aos filhos
dos doentes de lepra, instituída pelaSecretaria de Educação da PDF, quefará realizar amanhã, o auditório
da ABI, às'20,30 horas um atraente
concerto.

Êsse festival, cuja renda reverterá,
Integralmente para a aludida Cam-
panha, conta já com a gentil cola-
boração de artistas líricos do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro, como:
sopranos Aracy Bellas Campos e Ly-
sia- Demoro, meio soprano Kleusa de
Pennafort, tenor Assis Pacheco, ba-
rltono Raul Gonçalves, baixo Newton
Paiva, etc. que interpretarão pági-nas de Donaudy, Grleg, Schumann,
Schubert, Mignone, Villa Lobos etc.

Os artistas líricos respondem assim
ao apelo da Federação de Assistên-
cia aos Lázaros dando sua parcelade solidariedade e de sacrifício paraajudar a livrar o Brasil do estigma
da lepra.

Ingressos à venda na secretaria do
Teatro Municipal e na Federação das
Sociedades de Assistência aos Làza-
ros e Defesa Contra a Lepra, na Av.
Calógeras, 15, l.o andar, das 9 ás
17 horas.
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AS PRÓXIMAS
ESTRÉIAS

"E' de amor quo se frnía", de
Jean Anouilh, tradução de Elsie Les-
sa, direção de Luca de Tena, cenários
e figurinos (1910) de Júlio Senna.
Substituirá "A margem da vlda", de
Tennessee Williams, no Copacabana,
pelos "Os Artistas Unidos":"Esses maridos", de Axelrod, tra-
dução de Mario Sllva e Renato Al-
vim. Será a nona produção da Com-
panhia Tonla-Cell-Autran que atu-
almente repete com sucesso "Um
deus dormiu lá em casa", de Gullher-
me Figueiredo. A peça de Axelrod
terá direção de Adolfo Ccll, cenários
e figurinos de Darcy Penteado.Osearito e sua Companhia dc Co-
média irá para o Rival com a peça cô.
mica "Zero á Esquerda", de José Wan-
derley e Mário Lago. Participação no
elenco da atriz Raquel Martins, qucvirá de São Paulo.

"A \iatsa de Aniversário", de
Chodorov, pela Companhia Eva To-
dor. no Serrador. Direção de José
Maria Monteiro. Cenários ide Carlos
Perry. A peça em cartaz, "Lotaria"
dará. suas últimas representações do-
mingo próximo."Pedro Mico", de Antônio Callado,"O Telescópio", de Jorge Andrade."Jogo dc Crianças", de João Betlien-
court. servirão para apresentação do
Teatro Nacional de Comédia, cm 1957,
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CÊNEM/l
O MÉDICO VAMPIRO

(The Mnn Who Turned to Slono)

**> ini.-..,!,! de Lesllc Knrdo* • ProduçAo da Sam Katman • Scrttn»
piau dc RaymOTid T. Marcui • Fnloorn/la (le Benjamin H. Kllne •
Música de Ross Dl Nagglo * Catt: Victor Jory, Ann Doran, i .'. irl •¦:«
Aiutlrt, IVIIIIam Huclion, Paul Cavanagh, Tina Carvtr, Jtan ICIHcl.
Viclor Varconl, Frlerirlcli Ledebur, George Lynn, Barbam Wilson, —•
Clouer-Columbia, 1056.

Jean Villar iniciará a 4 de setembro, no Municipal, a temporada do "Teatro Nacional
Popular". Damos acima um aspecto de diálogo entre Jean Villar e o público que acorreu
no Festival de Avignon", para ouvi-lo cr* com«êle discutir suas idéias sobre a função da
arte dramática. Nessa conversa formulou o conceito de que "graças a Deus ainda existe
certa gente para quem o teatro é uma necessidade tão indispensável à vida como o

pão e o vinho."
"VOVÓ" VAI PARA I A "KOMOEDIE" DECIRCO

O Circo Águias Humanas (Aveni-
da Presidente Vargas, junto à Praça
Onze) tem'dois pleadeirou com capa.
cidade para cinco mil pessoas, e reú-
ne uma equipe de trapezistas, ara-
mistas, palhaços, acrobatas, e mágicos.
Espetáculo que recomendamos.

"O Garcia vem ali". Lembram-
se do Garcia, que se apresentava sob
o nome de Circo Brasil? Volta-nos em
setembro, para surgir no Palácio de
Alumínio, que está sendo readaptado
e redecorado. Traz sua coleção de
feras — elefantes, leões, hipopótamos,
cavalos amestrados, tigres e camelos.
Traz também trapezistas, equllibris-
tas, palhaços, excêntricos.

FESTIVAL DE TEA-
TRO, EM PASSO

FUNDO
Cristopher Fry numa

igreja
tm médico, Paulo Glongo,

é o animador do "Grupo Es-
cola Delorges Caminha", em
Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul. Inspira-o. Estimula-o.
E dá o melhor das suas forças
para que êsse teatro experi-
mental realize sua missão. Ago-
ra mesmo a cidade celebrou
seu primeiro centenário. E a
cidade acorreu «m peso ao Pa-
vilhão de Educação Física, de
1.° de agosto a 10, para assis-
tir e bater palmas à apresen-
tação de "Ciúme", de Verneuil,"João Gangorra", de R. Ma-
galhães Júnior e "Massacre",
de Robles.

Paulo Giongo adquiriu para
traduzir — coisa que já o fêz
— "O Sono dos Prisioneiros",
de Cristopher Fry. Só de "va-
loir" pagou 22.000 cruzeiros. E
brevemente na própria Matriz
de Passo Fundo, numa dc-
monstração de alta significa-
ção artística, essa peça será
pela primeira vez apresentada
no Brasil.

SAO PAULO E VEM
"A COMPADECIDA"

A revista "Vovó de bonde de burro
não pega avião a jato", que há mais
de dois meses esta obtendo sucesso
no Jardel, vai para São Paulo, de-
vendo estrear a- 3 de outubro, no Tea-
tro Natal, segundo entendimento ha-
vido entre Geysa Bóscoli e Miroel
Silveira.

Assim sendo, a atual revista do Tea-'
trinho Jardel só ficará em cena até
29 dc setembro. Durante a ausência
do elenco dè Geysa Boscoll, aquela
casa de espetáculos abrigará o elenco
do Teatro Paulista de Comédia com a
peça de Ariano e Suassuna, "A Com-
padecida", primeiro prêmio do Fes-
tival de Amadores, que, apresentada
pelo conjunto profissional de São
Paulo está há cinco meses obtendo
extraordinário sucesso na capital pau-
lista.

ESPETÁCULO NO GELO

no República. As duas primeiras pe.
ças sob a direção de Paulo Fran-
eis e a última, pelo próprio autor.

Continua no Maracanãzinho o es-
petáculo de "Holiday on Ice". Pis-
ta de gelo onde trapezistas, bailari-
nos, palhaços e acrobatas aumentam
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Xvjilliam Hudson, Viclor Jory

BERLIM E SUA PRÓ-
XIMA ESTRÉIA

Como s«gunda peça da temporada
da "Komoedie" de 'Berlim em' Bue.
nos Aires foi apresentada a sátira"A Calça" de Sternhcim. Os jornais
argentinos opinaram da seguinte ma-
neira: Promet«ram-nos um pedaço de
Berlim. Temos visto Max Adalbert,
e Max Guelstorff, Ralph Arthur Ro-
berts e Relnhold Schuenzel, Jakob
Tiecikc e Emil Jannlngs. Ernst Schroe-
der ultrapassa todos e tudo e
por sua causa, não deve ser perder
êste espetáculo. Porque aqui é ofe-
recido um dos raros presentes desta vi-
da cansativa e passageira: Ver um dos
grandes atores humanos no palco, que
conforme Schiller. deve ser; "Espelho
e crônica'abreviada da nossa época".
Esperamos êste grande elenco para os
dias 26, 28/ 29 e 30 de agosto no Tea-
tro Municipal dc São Paulo e nos dias
2 a 7 de Setembro diariamente no
Teatro da Mesbla no Rio. Único ves-
peral no dia 7 de Setembro às 17
horas. Entradas já se acham a venda.

tela sempre repleta. Crianças e adul-
tos têm cm "Holiday on Ice" um cx-

o fascínio de sua arte para uma pia- plêndido espetáculo para a semana.

OS TRÊS CÔMICOS DO RECREIO

Valter d'Avila, Zeloni e Paulo Celestino
Waiter Pinto apresenta no Recreio sua última produção "E' de

Xurupito". Nela há todos os condimentos da receita walterpinteana:
luxo, mulheres bonitas, vestidas ou não, |ogos de luz, de água, etc. E
também a presença de três cômicos de qualidade: Valter cTAvila,
Zeloni e Paulo Celestino. Eles dão à revista o melhor da sua con-
trlbulção e a platéia se diverte com os tipos que exibem.

A ação se desenrola cm nossos dia?
— da primeira cena á última num
reformatório de mulheres, onde é
grande o sobressalto das detentas em
face da morte dé várias companheiras,
Jovens demais para terem, sem mais
nem menos, o colapso cardíaco posto
em aua certidão de óbito. Os vilões
entretanto, vêm do século XVIII: rão
cientistas, cinco homens e uma mu-
lher, nascidos ai por volta de 1730,
e que já atingiram o dêbro da idade
do homem mais velho que se conhe-
ce — e quatro vezes o periodo dc
vida do cientista normal — graças
a uma descoberta que já os capaci-
ta a registrar a patente da lmortall-
dade. As prisioneiras "itlmcdas pc-
lo colapso cardíaco desempenham
uma função "nutritiva" nessa teoria
da imortalidade: na realidade, elas
morrem mesmo de colapso cardíaco,
mas êste é causado em laboratório,
onde sua energia bloelétrlca c íago-
citada pelos cientistas que precisam
absorvê-la para continuar vivendo.

Nem todos têm a mesma capaclda-
de de consumo de Erlc (Friedrich Lc-
debur)f cujo estado físico começa a
preocupar os companheiros de expe-
dlção cientifica que atravessaram dois
séculos e não parecem dispostos a
desistir antçs de igualar a longevWa-
de de Mathusalem. pelo menos, ti é
pelas necessidade "allmentares" de
Erlc (a quem compete, nessa turma
ilustre, o desempenho de uma fun-
ção frankensteiniana) que diminui no
reformatório dirlgiuo pelo grupo o
intervalo entre um colapso cardiico
e outro — essa freqüência acabando
por despertar as suspeitas de ume
prisioneira mais afoita (Jean Wille»)
e essas suspeitas contaminando pri-
meiro a psicóloga (Charlotte Austin)
«; depois o psiquiatra (William Hud-
son) da instituição. Os cientistas, sob
a liderança de Victor Jory e a vice-
presidência de Ann Doran, natural-
mente ficam Inquietos quando a des-
confiança leva a psicóloga a examl-
nar as fichaa das moças mortas e a
curiosidade leva o psiquiatra à ne-
cropsia da única prisioneira que, fu-
glndo à regra, cometeu suicídio por
enforcamento. £ nessa curva da his-
tória que Ann, mais prática quc os
companheiros, fax ver a Jory que psl-
cólogos e psiquiatras também podem
sofrer (e morrer) dó coração.

A intranqüilidade dos cientistas, re-
detida num comportamento que pou-
co os diferencia dos gangsters co-

muns, não impede o Jovem psiqula»
tra de fazer outras descobertas —
mesmo porque, entre aqueles, há ura
dissidente (Paul Cavanagh). Êste, de-
pois de revelar ao rapaz a significa*
ção da altura aonora dc seus bati*
mentos cardíacos (o sinal prcmunl-
tório da petrifleação a quc, sem no-
va dose da energia de mulheres jo-'
vens. eles estão eujeltos), também
lhe. revela a espantosa história, por
Intermédio de um diário quc Hudson,
perseguido por Erlc, tem de deson».
terrar nas imediações do reformato-
rio. Antes, o psiquiatra fizera uma
visita à casa dos cientistas, arruma*
da no estilo do século dc onde èlca
provêm, em contraste com o modo
de vestir de Jory, que è o do um ca-
valheiro da segunda metade do tè-
culo XIX. E depois, evidentemente,
promove a destruição da tenebrosa
equipe que já não se sabo se é da
ciência ou do crime, embora, até- a
Incêndio final, Jory mantenha a ad-
mlrável serenidade áo homem que
dedicou toda a sua existência — de
220 anos, aproximadamente — ao bem-
estar da humanidade.

Não duvidamos do que, cm alguma
coisa, a idéia de Raymond T. Marcüs
possa ser apreciável, nem de que T/ie
Man Who Turned to Stonc pudesse vir
até a merecer inclusão no ciclo de
sclence-flction quo Hollywood des:o*
briu depois da literatura, mas antes
da Broadway — para onde caminham,
agora, Hay Bradbury (The Martíai»
C/ironiclcs) c Gore Vidal. Maa, se nSo
estamos convencidos dc quc êste iti-
mo seja realmente um 5-/, temos •
certeza, por outro lado, de quo tanto .
êste gênor0 como o melodrama da
horror (no qual parece melhor altua-
da a realização do Leslle Kardos*
poucas vezes sofreram espasmo mala
ridículo ou se mantiveram em plano
tão repugnahte como agora. The Man
Who Turned to Stone, que deve qua-
se tudo o que ó ao produtor Sam
Katzman, nâo serve sequer para pro.
var a imbecilidade do dono da Cio-
ver. porque aquela qualidade Já es-
taria mais do quo provada se Kati-
man não fosse hoje, graças a coisas
parecidas com esta, um dos produ-
tores mal3 prósperos de Hollywood.'
A imbecilidade, então, deve «er «.d»
público, que alimenta a fortuna dos'
que apenas fingem «er imbecis — mas
que se não o eram já devem estar
habituados.

MONIZ VIANNA

EXCURSÃO AOS EE. UU.
Cr$ 60.000,00

r -

3 dias na cidade de Havana — Cuba
6 dias na cidade de Miami — EE. UU.

10 dias na cidade de N. York — EE. UU.
Saída do Rio de Janeiro: dia 12 de novembro

Chegada: dia 6 de dezembro de 1957
Os percursos serão feitos em aviões tipo

DC-6 — Incluindo estadias em hotéis de l.a
classe, passeios programados, transportes dos
aeroportos para os hotéis e vice-versa.

AGÊNCIA FEDERAL DE VIAGENS
Av. Rio Branco, 185 Galeria Loja 3 —• Telefone: 42-6475

Edifício MARQUÊS DO HERVAL
80861

CARTAZ DE HOJE
BOATES

^RPÊGE — "Waldlr Calmon E Seu
Conjunto".
BEGU1N — Tcl. 25-7272 — (Fecha-
do).
CANOAS — Tel. 37-0223 — "Música
E Dança".
CASABLANCA — Tel. 26-7345 — (Fe-
chado).
CIRO'S — Tel. 37-1191 — "Música ,E
Dança".
CLUB SG — «Izaurlnha Garcia".
DRINK — "Djalma Ferreira B Seus
Milionários Do Ritmo".
TIESTA — "RUIfi-Chez-Les-Damcs".
KEY-BOITE — "Fafá Lemos".
ÍSAXÍWS — Tel. 37-9644 — "Musl-
ca E Dança".
MKM-NOfTE — (Copacabana Palace)
— Tel. 57-1818 — tFechado).
WGHT AND D.4y — Tel. 37-9S63 -"Rio De Janeiro A Janeiro" — com
Grande Otelo E O "Ballet" De Ana
Itelman.
NOVO MUNDO - "Jantarcs Musica-
dos".
SACHA'S — "Sacha E Murillnho Al-
meida".
TUDO AZUL, — -Américo Ao Pia-
no".
TEATROS
BOLSO — Tel. 27-3123 - "Infidellda-
de Em Petlt Comitê" — (de Aurimar
Rocha.
CARLOS GOMES — Tcl. 32-YJSl —"Papando Alto" — (com Ankito).
COPACABANA — Tcl. 57-1818 — "A
Marsem Da Vlda" — (pelos Artistas
Unidosl.
DULCINA — Tcl. S2-5817 — "Um
Deus Dormiu Lá Km Casa" — (TÔnia-
Celi-Autran».
DUSE — tFechado par» reformai.
EOLLIES — Tel. 37-S216 — "Mulher
De Verdade* — (com Virgínia La-
ne).
GLORIA — Ttl. 32-914» — (Fechado
para reforma».
JARDEL — "T. V. Par» Crer* — (pe-
ae elenco de Geisa Boscoli.

JOÃO CAETANO — Tel. 43-4276 —
(Fechado).
LEME — "Obrigada, Pelo Amor Dc
Vocòs" — (com Rodolfo Meyer, André
Vlllon c Lourdes Meyer).
MAISON DE FRANCE — "A Adora-
vel Júlia" — (pelo TBC).
MUNICIPAL — Tel. 22-2885 —
RECREIO — Tcl. 22-8184 — "È Dc
Xurupito".
REPUBLICA — Em anôsto estréia da
temoorada do "Teatro Nacional de
Comédia".
RIVAL — Tel. 22-2721 — "D. Brasília
Quer Casar".
SERRADOR — Tcl. 42-6442 - "Lota-
ria".
TABLADO — "O Tempo B Os Con-
ways* — (de Pricstley, com Maria
Sampaio. — Reservas pelo telefone:
— 26-4555).
TIJUCA — "Tá Tudo Legal".
ZAQUIA JORGE — "Qual £ O Boche-
cho?..." — (com Ankito).

CINEMAS
Cinelândia
das".
CAPITÓLIO — 22-6768 — " Jornais —
Desenhos — Curiosidades".
IMPÉRIO — 22-9348 — "O Médico
Vampiro" — com Victor Jorry — Ann
Doran — Charlotte Austin. — (U.
S.).
METRO — 22-S430 — «Dn Mil Alço-
vas" — com Dean Martin — Anna
Maria Albcrghetti. -p Colorido. — (U.
S.).
ODEON — 22-1508 — "Festival Cine-
rtiaseopc".
PALACIO — 12-0838 — "Amor Ele-
tTônico" — com Spenccr TTacy —
k " ¦• ".- Hepburn, — Colorido. —
(U. S.l.
PATHS — 22-8795 — "Desfolhando A
Margarida* — com Bricitte Bardot —
Daniel Gelin. — (Prod. francesa).
PLAZA — 22-1097 — "A Aventureira
Do Oriente" — com Jean Servaís —
Gianna Maria Canale — Jean-CUud«
Pascai — Juliette Grejo. — Colorido

— (Prod, francesa).
RIVOLI — (Cinelândia) — "Segredos
De Venus" — com Bibi Stolr. —
(Produçüo alemã).
VITÓRIA — 42-9020 — "Vamos Voar
Moço" — com Cantinflas — Angel
Garasa — Miroslava. — (Prod. me-
xlcana).
REX — 22-6337 — "4 Garotas... 4 Des-
tinos" — com George Nader — Julle
Adams — Marianne Cook — Elsa
MarUnelli. —Colorido. — (U. S.).

Centro

CINEAC — 42-6024 — "Jornais — De-
senhos — Curiosidades — Comédias— Atualidades".
COLONIAL — 42-8512 — "A Aventu-
reira Do Oriente".
FLORIANO — 43-9074 — "Hienas Do
Pano Verde".
IDEAL — 42-1218 — "Ultlmatum A
Terra".
IRÍS — 42-0763 — "Colégio De Bro-
tos".
MEM DE SA — 42-2232 — "Ultlmatum
A Terra".
MARROCOS — 22-7979 — "Janela In-
discreta".
POPULAR — 43-1S51 — "Sinfonia
Amazônica".
PRESIDENTE — 43-7y8 — "Desfo-
lhando A Margarida" — com Brigltte
Bardot — Daniel Gelin. — (Prod.
francesa).
PRIMOR — 43-6681 - "A Aventureira
Do Oriente".
RIO BRANCO — 43-1639 — "Homens
Sem Pai".
SAO JOSt — 42-0593 — "Homens Sem
Pai*.

Bairros — Subúrbios
ABOLIÇÃO — (Abolição) — "O Mé-
dico Vampiro".
ALFA — 29-8215 — (Fechado para re-
forma),

AMÉRICA — 48-4519 — "Vamos Voar
Moço".
ALVORADA — 27-2936 — "Segredos
De Venus".
ART-PALACIO — 57-2795 — "A Bela
Molcira" — com Sophia Loren — Vit-
torio De Slca. — Colorido. — (Pro-
dução italiana).
ASTÔR1A — 47-0466 — "A Aventurei-
ra Do Oriente".
AVENIDA — 48-1667 — "Da Ambição
Ao Crime".
AZTECA — 45-6813 — "Homens Sem
Paz" — com Maurício Morey -- Nor-
ma Monteiro. — (Prod. nacional).
ÁGUA SANTA — "Sombra Verde".
ALASKA — (Copacabana — "O Mé-
dico Vampiro".
BANDEIRANTES — 29-3262 — '¦20.000
Léguas Submarinas".
BARONEZA — (J. P. A. 623) —"O Egípcio".
BELMAR — (Engenho de Dentro) —"Tudo Ê Música".
BENTO RIBEIRO — (M.H.S. 881) —•O Êbrio".
BONSUCESSÓ — (Bonsucessó) —"O Médico Vampiro".
BOTAFOGO — 26-2250 — "A Pensão
De D. Esteia".
BRAZ DE PINA — 30-3489 — "Amor
Eletrônico".
CARIOCA — 28-8178 — "4 Garotas...
4 Destinos".
CATUMBI — 23-3681 — "Homens Sem
Paz".
CACHAMBI — 49-5401 — "Um Sábado
Violento".
CAMPO CRANDE — (C. G. R. 838)
— "Sementes Do Mal".
CARMOLT — (Leopoldina) — "Agíl
No Gatilho".
CARVSO COPACABANA — 27-5150 —"Homens Sem, Pai" — com Maurício
Morey — Norma Monteiro. — (Prod.
nacional).
CENTRAL — 30-3653 — "Sindicato De
Ladrões".
COELHO NETO —

COLISEU — 29-8753 — "4 Garotas...
4 Destinos".
CRUZEIRO — 49-4651 — '
COPACABANA — 67-5131 — "Vamos
Voar Moço".
CAIÇARAS —
DANÚBIO — 37-1980 —
ENGENHO DE DENTRO — 29-4136 —
"Homens Sem Paz".
ESKYE TIJUCA — 28-5513 — "Ho-
mens Sem Paz".
ESYKE MEIER — 29-6704 — "Ho-
mens Sem Paz".
ESTACIO DE SA —. 32-2923 — "Um
Homem Solitário".
FLORESTA — 26-6257 — "Marujo Por
Acaso".
FLUMINENSE — 28-1404 — "Dois
Destinos Se Encontram".
GLORIA — "A Última Carroça".
GUARACI — (Rocha Miranda) —
"Homens Sem Paz".
GUANABARA — 26-9339 — "Garotas
E Samba".
HADDOCK LOBO — 48-9610 — "A
Aventureira Do Oriente".
IPANEMA — 47-3806 — "Garotas E
Samba".
IRAJA — 29-8330 — "Treze Cadci-
ras".
IMPERATOR — 25-2112 — "Amor Ele-
trônico" — com Spencer Tracy — Ka-
tharine Hepburn. — Colorido. — (U.
S.).
ITACAMBIRA — (Vila Kosmos) —
IPIRANGA — "O Barbeiro Que Se
Vira".
LEBLON — 27-7505 — "4 Garotas...
4 Destinos".
LEOPOLDINA — (Penha) — "4 Ga-
rotas... 4 Destinos".
MADRID — 48-1184 — "Amor Eletrò-
nico* — com Spenccr Tracy — Ka-
tharine Hepburn. — Colorido. — íU,
S.).
MADUREIRA — 29-6733 — "O Medi-
co Vampiro".
MARACANÃ — 48-1910 — "Sinfonia
Carioca".

MARíANA — 23-13,-)7 — "Madame
Butcrfly".
MARAJÁ — 28-7394 — "Três Horas
Para Matar".
MARAJÓ — (J. P. A. 696) — "O Te-
souto De Barba Rubra".
MODERNO — (Bangu) — 842 —
"A Maleta Fatídica".
MELLO — 30-3077 — "Homens Sem
Paz".
METRO COPACABANA — 37-9898 —
"Dez MU Alcovas" — com Dean Mar-
tin — Anna Maria Alberghettl. —
Colorido. — (U. S.).
METRO TIJUCA — 48-9970 — "Dez
Mil Alcovas" — com Dean Martin —
Anna Maria Albcrghetti. — Colorido.

(U. S.).
MAUÁ — 30-5656 — "O Corcunda De
Notre Dame" — com Gina Lollobri-
glda — Anthony Quinn. — Colorido.

(Prod. francesa).
MASCOTE — 29-0411 — *'A Aventurei-
ra Do Oriente". •
MEIER — 29-1222 — "Um Lírio Na
Crux".
MONTE CASTELO — 29-S250 —
"Amor Eletrônico".
MOÇA BONITA — (Moça Bonita) —
"O Vale Da Redenção".
MIRAMAR — (Leblon) —
NACIONAL — 26-3072 — "Homens
Sem .Par.".
NATAL — 48-1080 — "A Índia Bran*
ca".
ORIENTE — 30-1131 — "Homens Sem
Paz".
OLINDA — 48-103Í — "A Aventurei-
ra Do Oriente".
PAX — 37-6621 — "Melodia Interrom-
pida" — com Glenn Ford — Eleanor
Parker. — Colorido. — (U. S.).
PARA TODOS — 29-5191 — "O Cor-
cunda Dc Notre Dame".
POLITEAMA — 25-1143 — "Osso.
Amor E Papagaio".
PALACIO SANTA CRUZ — "A Hora
Zero".
PALACIO HIGIENOPOLIS — "A Bela
Molrira".
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PARAÍSO — 30-1060 — "Homens Sem
PALACIO VITÓRIA — 48-1971 *-
"Eu Chorarei Amanha".
Paz".
PENHA — 30-1121 — "Homens Sem
Paz".
PIRAJÁ — 47-2668 — "Vamos Voar
Moço".
PILAR — 29-6460 — "A Ronda Da
Vingança".
RAMOS — 30-1094 — "Fora Das Gra-
des".
REGÊNCIA — "Homens Sem Paz".
REI — "Onde Imperam As Balas",
RIAN — 47-1144 — "4 Garotas... 4
Destinos".
RIDAN — 4M698 — "Sorte De Ser
Mulher".
ROULIEN — 49-1693 - "Homens Sem
Paz".
ROVAL — (Copacabana — "O Rcl Do
Laço",
ROSÁRIO — 30-13S9 - "Homens Sem
Paz".
REALENGO — "O Barbeiro Que Se
Vira".
ROXI — 27-3245 — "Amor Elctrônl-
co" — com Spencer Tracy — Katha-
rine Hepburn. — Colorido. — (U.
S.).
SANTA ALICE — 38-9993 — "4 Garô-
tas... 4 Destinos".
SANTA CECÍLIA — 30-1823 — "Ho-
mens Sem Pai".
SANTA HELENA — 30-2666 — "Um
Lirlo Na Cruz",
SANTA RITA — 23-227» — "Obrigado
Doutor".
SANTO AFONSO — (Tijuca) — "O
Barbeiro Qüe Se Vira". ¦_,
SAO GERALDO — 30-92B2 — "Gaviío
Do Deserto" e "Mambomanla".
SAO LUIZ — 25-7479 — "4 Garotas...
4 Destinos" — com George Nader —
Juüe Adams — Marianne C^-ik. ¦ —
Coitjfiuo. —— íXj.. S.í.
SAO PEDRO — 20-4181 — "Festival
Cinemacospe*.
TRINDADE - 4Í-3838 —
TIJUCA — 48-451* — "Santa De Um
Louro".
TODOS OS SANTOS - 43-03CO -
VAZ LOBO — 2S-9195 — "Um Ho-
mem Solitário".

VILA ISABEL
Negro".

38-1310 — "DragSo

Governador
GUARABU —
1TAMAR — "Um Pecado Em Cada
Alma".
JARDIM — "A Índia Branca".

Niterói
CASSINO — (Icaral) - 4551 — "Na
Silêncio De Uma Cidade".
CENTRAL — 3807 — "O Que O Amor
Nos Negou".
GRILL CASSINO — <555 — "A Gran»
dc Paixão".
ICARA1 — 3346 — -i Garotas.,. 4
Destino»".
IMPERIAL — 3120 — "Sob As On-
das".
MANDAIlO — 2-02S5 - "O Sexto Con-
tlnente".
ODEON-NITERÔt — 2-2707 — "Vamoi
Voar Moço".
PALACH -
RIO BRANCO — 2-0394 — "A Carga
Dos Lanceiros".
SAO BENTO — 2-4529 — "O Rei D»
Laço".
SAO JORGE — 2-2934 _ "O Tr mura
De Pancho Vila".
VERA CRUZ — 2-2964 — «O Granda
Guerreiro".

Caxias
CAXIAS — "Até A Ultima Bala*. \
PAZ — "Aventura Sangrenta".
POPULAR — "A Diligencia Fantas-
ma".

Petrópolis
ART-PALACIO — "Homens Sem Paz",
CAPITÓLIO — "Vamos Voar Moço".
ESPERANTO —
D. PEDRO — 3400 — "Festival Cina-
rrsacospe".
PETROPOLIS — "Hiena,* Do Pan»
Verde*.

SANTA TERESA —
T. Rios
REX — "Escrava".; *
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FÓRUM TEÓFILO OTÔNI

A MÍSTICA DO DESENVOLVIMENTO NÀO BASTA
para impulsionar as iniciativas e realizações do país — Declarações do deputado

Daniel Faraco sôbre o Fórum
Prosseguindo na publicação das entrevistas que rea-

lizamos com alguns participantes do "Fórum" Teófilo
Otôni, a realizar-se na Capital'bandeirante a 10 de se-
tembro vindouro, damos a seguir a palavra do presiden-
te da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados,
sr. Daniel Faraco.

O deputado gaúcho come-lpo, forçar grandes investi-
çou por destacar a importân- mentos de recursos internos
cia da iniciativa patrocinada ie debelar a inflação. A rela-
pelo Correio è pela Federa-1 ção entre esses dois objeti-
cão das Indústrias do Estado vos tem sido obscurecida pe-de S. Paulo ante os proble-:1o entusiasmo, quando não
mas que se apresentam à po-!pela demagogia, è o resultado
litica econômica do País para è o que se vê: o clamor si-
manter elevada a íaxa de multâneo a favor de investi-
crescimento do Produto Na- mentos cada vez maiores e

contra a alta dos preços quevem sendo a financiadora
dessas inversões."

ESPECIALISTA DE MANGUINHOS

cional Bruto

O TEMA CENTRAL

Prosseguindo, disse o pre-
sidente da Comissão de Eco-
nomia da Câmara dos Depu-
tados:"O tema central escolhido

CAPITAIS E
DESENVOLVIMENTO

Para o deputado Faraco, o
item "Capitais e Desenvolvi-

e os pontos críticos com os mento Econômico", constante
quais é relacionado conferem,ida agenda do "Fórum", é o
ao "Fórum Teófilo Otôni",'de importância mais destaca-
caráter de oportunidade e va- dn, como provam suas pala-
lor prático que dificilmente vms: 1
poderão ser superestimados, j "Eis porque considero o

A idéia do desenvoivimen- tema "Capitais e Desenvolvi-
to econômico tem assumido, mento Econômico" como o
em nossos dias, certos tons; mais importante dos que se-
místicos que, sem dúvida, não'rão debatidos,
lhe ficam mal. A mística doi _\' êste,a meu ver, o tema
desenvolvimento pode e deve;da sinceridade. Não se estará
ser a grande propulsora das sendo sincero para com o po-iniciativas e realizações dejvo se não se lhe apresentar o

-'. 
"^^^_** ^^*nt_____\\____± 

u 
' ' tá*_mWÊÊÈi-mmn ' ¦ IWmW Um*.

•:- 1 .Tff«ÊÉfií'fifff W___Wa9''* •" • •*¦ ' 11LJI"'1' ' ' XmaL

NÃO SÃO DE ASIÁTICA OS CASOS
verificados no Hospital dos Servidores do Estado

Um gargarejo isola o virus — Ainda nâo identificado, no Rio, o "A-Ásia-57" — Distribuição
de vacina, segundo prioridade, pelo Ministério da Saúde

Os casos de gripe verificados no Hospital dos Servidores
do Estado não foram de "asiática" mas de gripe comum,
informou ontem à reportagem, o sr. Joaquim C. Louros,
que fêz uma conferência a propósito da gripe. Acrescentou
que até o momento não se identificou ou isolou sequer nesta

• capital o virus "A-Singapura". O que ocorre geralmente,
nesta época do ano.é uma gripe comum, cujo aumento de
incidência não faz supor que se trate da "asiática".

A conferência realizou-se A tar-j: < , DIAGNÓSTICO

dc, no Centro dc Estudos Médicos ,.',.- ,
, T_.„„ „,,. . . , 1 O diagnostico dc certeza da gri-do IPASE, tema: V.rolog.a daI 

^ infccciosa g^fc
gripe". japarelho respiratório, c quc ataca

Declarou o conferencista quc quase exclusivamente a mucosa das
apesar das. muitas pandemias dcjvias aéreas superiores, só pode scr

gripe que assolaram o mundo, co
mo as.de 1580, 1781-82, 1889-90<m ocorram complicações; o in-

1918-19, somente em 1933 foidicede mortalidade c pràticamen-
que Snlith, Andrews . c Lcilaw te zçro.
conseguiram isolar o virus da

gripe.

,.|feito pelo isolamento do virus.
O prognóstico é bom, desde que

SEM CONVfiXIO. NACEU
. O VÍRUS

RECORDAÇÃO

Todos estão lembrados, da pan-
dòmia de 1918, que causou cerca
de duzentos milhões. de mortos.
1ÜT.1 do número dc pessoas infe-
tadas, e atingido'praticamente a
metade da» população ¦ do globn.

que carece o Brasil para
cumprir seu destino.

Não' é so de propulsão, po-
rém, que se faz o desenvol-
vimento. Sem uma orientação
segura, o impulso periga de-
generar em causa de movi-
mentos desordenados e trans-
formar, em agitação estéril e
perigosa, o que deveria ser
ação eficiente e construtiva."

CONCEITUÀÇÃO, CLARA

Eis • outro trecho da entre-
vista, de realce indiscutível:"Conceituar com clareza o
que se entende por desenvol-
vimento econômico, investigar
com lealdade que sacrifícios
irá requerer o esforço pára
realizá-lo, escolher com pru-
dência o ritmo e a forma mais
convenientes, são questões
que, ignoradas ou mal resol-
vidas, podem conduzir o nos-
so País a tremendos equívo-
cqs de funestas consequên-
cias.

O mais grave cle todos ês-
ses equívocos se me afigura
o de querer, ao mesmo- tem-

problema sem* disfarces e sem
ambigüidades.

A questão em si é bem sim-
pies. Náo se investe senão o
que se capitaliza. As formas
de capitalizar é que variam.

A capitalização pode ser es-
pontâneá ou forçada, como
pode ser também clara ou dis-
farcada. Entre nós, a .capita-
lização espontânea e clara
tem sido perseguida, e o re-
curso a métodos inflacioná-
rios, para substituí-la pela ca-
pitalização imposta e sub-rep-

(Conclui na 4." página)

Daniel Faraco...
"Colocar a questão corretamente perante a'-

• pública..."
opinião

OS ITENS PRINCIPAIS
Tons místicos na idéia .do desenvolvimento eco-

nômico; i>'A '¦"¦. A 77. A..^, . ¦ ¦ -'. "7 r
Conceituàção ciará do que se entende por desen-

volvimento econômico e escolher com prudência o rit-
mo e a forma mais conveniente de conduzi-lo;"Capitais e desenvolvimento econômico" tema
principal dos debates;

Esclarecer a opinião* para possibilitar as opções
inevitáveis.

Ein seguida afirmou que o vi-
rus da gripe, que atualmente j
ocupa as manchetes dós jornais, Realmente;.'quase tôdas as famílias
surgiu éste ano, provavelmente, no;pagarani scu tributo, causando a
norte da China — Tais com o|joen(-a niajor núnièfò de mortos
qual a Organização Mundial dc; c]o qlle a gucn-a < Nessa-pandemia,
Saúde não mantém convênio, daí
a falta de dados sôbre élé. Trans-
teriu-sc para Hong-Kong, esten-
dendo-sc, mais tarde, a Singapura.
Êsse surto foi notificado à Orga-
nização na segunda quinzena de
abril último, ocasião em qüe já
havia atingido Hong-Kong e Sin-
gapura. Em maio, chegou a Eor-
mosa. E a gripe somente- foi con-
siderada doença notificável pcla
Organização Mundial de Saúde a
partir de 4 dc maio, data chi que

!o novo virus foi isolado. Xãoí

entretanto, grande número de mor
tes .resultaram das complicações c
da desorganização que causou nos
diferentes países, deixando desp-
rieiítados c cm pânico povo, govêr-
no c médicos. /

EFICIÊNCIA DA VACINA
¦¦'.''' :'. 
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Sóbre a eficiência da vacina
(pergunta feita, por uni medico)
disse que a imunização tem sido
eficiente em média dc 30%, dose

.dc.um centímetro. A reação tem
houve menção anterior em Hong- 

^ efleaz 1)as (,oscs injctadas poi.
>?^* , • i • I via intramuscular, uma vez que há
Correu mundo o vírus da,gripe. iassini vnia rea(-3o bem menor (io

Estendeu-se — disse o conferên-

¦•¦'

MMaMvwno político
Maioria obstrucionista
A UDN e os analfabetos
Chapa Única para eleição de deputados a

Os partidos quc apoiam o go-
vêrno na Cdmara (PSD, PTB,
PR, PTN, PSP e PRP) formam
uma hiaioria maciça, como já
demonstraram nos casos dá lei
Denys, da votação do Orçamen-
to de 1957 e de outros assuntos

de vital importância. A òbstrii-
ção que a oposição (UDN,' PL
e alguns independentes) vêm tor-
nando vitoriosa, deve, por para-
doxal que pareça, ser icuada a
crédito da própria maioria.

Em verdade, se os deputados

Sen resultado ontem a obstrução no Senado
Votada toda a ordem do dia — Longo c/íscúrsp sobre o

papel dos "Coronéis" na política nacional
A obstrução não .teve resultado interna, enquanto pessedistas e

que a proveniente dautilização da
cista - pela Austrália, Europa c via entlove.l0sa_ Outro.médico in-
America. No momento, o surto quiriu sôbre a.distribuição das va-
ja sé acha em franco declínio no ámi> pois sçus dientcs diària
Oriente e na Europa: Em diver- mentc a solicitaVam. Respondeu'o
sos países foram isoladas amostras conferencista que ^ vacinas.estão
do vírus, com denominações di- sendo distribuidas porunl critério
ferentes: A-Singapura 57, Japão de prioridade, no Ministério da
57, Formosa 57, Far-West, clc. Saúde,
féndo entãp a Organização' Mun-
di&l de Saúde proposto para tôdas
essas amostras, quc são idênticas,
a denominação dt.A-Ásià, 57, com

da maioria que se encontram no rpf„r-. ¦_ „ i„e llovo „.ruoo deinterior atendessem oo chamado retercncia a esse no\o &iupo oc
da direção partidária para cünt-lvírus. Essa amostra clitere. entre-

ontem, no Senado. Funcionou o
rolo compressor da maioria inu-
tilizando todo o esforço de-três
ou quatro udenistas que sé man-
tiveram no propósito obstrücionis-
la. Votou-se toda a ordem. do
dia, muito embora cada projeto
fosse encaminhado a título de obs-
trução pelos udenistas. Cada

sem arredar pé. aplicando a lei

Club
de

Engenharia
No próximo dia 5 de se-

tembro, o seu já famoso RES-
TAURANTE, abrirá ao seleto

e distinto público e associa-
dos mais um empreendimento
que se impunha: Deslumbran-
tes Cocktails e Jantares Dan-
cantes abrilhantados por ex-
ce/entes ortjuestros, com os
mesmos preços cobrados no
seu já tradicional almoço.

O Restaurante continuará
a manter no seu elevado am-
biente o mesmo nivel de eli-
te e distinção, com magnifi-
cas instalações de Ar condi-
cionado, excelente cozinha dc
primeira e um ótimo estácio-
namento para automóveis nas
horas do jantar,

O Resfouronte Club de En-
genharia, está considerado en-
tre os melhores do mundo, si-
tuado no local mais central à
Av. Rio Branco, 124, subsofo,
tels.: 22-3569 e 22- í 440. Os
seus almoços, pcla aprimora-
da correção de seu pessoal e
iníe/ígenfe administração, tor-
naram-se um ponto de reu-
nião da mais alta aristocra-
cia, homens públicos, ben-
queiras, comerciantes e indus-
triais do pais e do estrangei-
ro. Estando deste modo de pa-
rabéns êste conceituadíssimo

I Club. 82620

etebistas, sentados nas- suas ca-
deiras, aguardavam as verifica7
ções, qUe se sucediam.

V "CORONÉIS"

Toda a hora dp expediente íoi
tomada pelo sr. Abelardo Jurema,

ueão peios uacnisias ci.ua m ] Q discurs sôbrc 0 pa_nual só podia falar, porem, dez, c
minutos, de acordo com o Regi-jpel desempenhado pelos "coro-

mento. O sr. Apolònio Sales, na jnéis" na vida política brasileira,
presidência, manteve-sje^Xirrnoi|a propósito de úm editorial do;

Correio da Manhã de ontem, ten-!
do recebido apartes dos srs. Ker-!
ginaldo Cavalcanti, Onofre Go-
mes e Cunha Melo. Sóbre a for- S
mação do caráter nacional, situou
o coronel ismo brasileiro como fa-
tor preponderante na sua consis-
tência morai e espiritual. Fun-
damentando as suas considerações
em Oliveira Viana, Alberto Tor-
res, Caio Prado Júnior e Gilber-
to Freyre, mostrou o representan-
te paraibano quu a nossa colo-
nização se íêz através o elemen-
to português que se dividia entre
duas classes: os fidalgos e os ho-
mens "sem eira nem beira". Dis-
se que os fidalgos se deixavam
ficar nas cidades usufruindo as
delícias da Corte, enquanto os ho-
mens simples o rústicos de Trás-Í
os-Montes, da Beira, do Minho,
do Douro e dc Além-Tejo ganha-
vam o interior e por lá se fixa-
vam isolados de tudo e de todos,
fincando os primeiros marcos do
ruralismo brasileiro. Sem con-
tacto com a civilização, sem con-
tacto com o poder do Estado,
sem dispor de ajuda dc espécie
alguma, contando exclusivamente
com o seu "peito e raça'\ torna-
rám-se em pouco tempo podero-
sas forças econômicas que mais
tarde representaram os verdadei-
ros bastiões da nova nacionalidade
brasileira. Dirigindo trabalhado-
res cle cito. crias dc casa, arti-
fices manuais, vaqueiros, muca-
mas, escravos, etc., só uma voca-i
ção de cornar do animada de es-
pirito de iniciativa, de arrojo e de'
bravura, poderia comandar uma;
clã tão disforme nos seus carac-;
teres sociais e raciais.

Prosseguindo. o senador Jure-
ma passou a analisar os carac-
teres que esses homens do cam-
po imprimiram à personalidade
do homem brasileiro: íidelidade
à palavra empenhada, respeitabi-
lidade. moralidade no lar, pundo-i nor e decisão. Dessa respeitabi-
lidade. continuou o senador pa-
r*ub&no. surgiu sem duvida « con-
ccituação de p-.andonismo, de vez
quc para se impor a um meio tão¦ rústico e tão primário, precisaria; o "coronel" de i>e tomar frio, dis-

! tante e austero para com a sua
í comunidade, a lim de qui as suas

decisões não sofressem contesta-
ção e pudesse assim suprir a de-
ficiência do, poder de polícia- dò
Estado que mal se fazia presente
naquela época noi,centros citadi-
nos. A própria conceituàção do
dicionário da lingua portuguesa

(Conclui na *.* página)

prirernsêus deveres, as votações
estariam tendo seu curso normal.
Mas é que, além disso, com o
próprio sr. Vieira de Melo à fren-
te, vários dos viec-líderese outros
deputados da maioria túajani
constantemente para o interior e
para o exterior, deixando de; lado
scus deveres- e compromissos, ai-
guns dos quais, como a votação áo
Orçamento, sãai inerentes ao pro-
prio-mandato.- • •' •:

É assim ,o.maioria. Não compa-
rece.'-ad. plenário pÁTáí dar nume-
ro e, quando'éste não, ste verifica,
toda.a culpa passa a ser ímpu-
tada a oposição. Esta,, está clara-
mente pela obstrução.-E aviaio-
ria, que-não apoia essa niedidu,
por. que. deira de comparecer às
votações?
A UDN E OS ANALFABETOS

Reüniu-se ¦ ontem cr Diretório Nacio-

(Conclui nv 11.» pagina)

tanto, das amostras até então iso-
ladas.

COMO ISOLAR O VÍRUS

Quanto ao método dc isolamen-
to, o conferencista afirmou que a
primeira medida a tomar-se para
o isolamento do vírus é o gargare-
jo. f.ste deve ser feito com água
destilada, caldo simples ou solu-
çâo fisiológica, conservada esteri-
lizada em frascos de boca larga,
com rolha de borracha." ' «

Colhido o gargarejo, o frasco
com o material deve, imediata-
«íente, ser colocado em garrafa

] térmica, em. gelo pilado e sal gros-
so, remetendo-o em seguida - ao
laboratório.'

0 "Correio da Manhã" é o melhor jornal
do mundo burguês

Miguel V. Arfiuskenkov, correspondente da Tass, quer uma
assinatura deste jornal

\
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la ante los discursos o declaraóiones de
ados norteamericanos: caria vez que uno

AUMENTARAM OS CASOS DE moléstia tende para generalizar-
CRIPE NO PERU | sc, transformando-se numa epi*'I demia. Calculam que Ois por

LIMA, 28 — Nas últimas 48,ce»t0 da, .opulação de Lima so
horas aumentou a gripe asiática.acham afetados pela.gripe, que •
na capital do Peru e no vizinho-da caráter benigno. Af« o- roo-
porto dc Callao. í mento nao se verificou nenhum

As autoridades dizem que a!c"so, íat4 .Em Lima toa"1 fc'
chadas varias escolas cm conse»
qüência da abstenção dos. alu-
nos.

Em Callao, as autoridades de
aducação ordenaram a suspensão
das aulas até noVo aviso. U.P.

ESTACIONARIA A EPIDEMIA
NO URUGUAI

MONTEVIDÉU, 28 — Às au-
toridades sanitárias locais infor-
mam quc se mantém estaciona-
ria a epidemia dc gripe .que st
registra atualmente em .grande
parte do Uruguai, )odeíldo-se
calcular err 80 mil os casos re-
gistrados até agora.

Dessa cifra cont\i. , sor -i\tt
cm poucos casos .áe pôde com-
provar a existência do viros li-
po a família S. E. Asiática de
características similiares'; ap qut
provocou a chamada grip.e>'asiá-
tica. :¦¦>. • .

O Departamento dc Educação
(Conclui na 8.* páfliia)•'¦'; '-'rthy.tf.i&.ci'.".d r ¦:•.- - '•:¦ "'•*'•''"•' r'...-ri'y . ¦ ¦ : ':'. r-'A.

Primeiro caso de "asiátical

y&sjÈÈÈÊÊÊ

Joaquim C. Lourés
Não há Asiática no Rio

Ai

em São Paulo
.i

Não se devem expor as crianças ao calor —^
Veículos mobilizáveis para um eventual surto

nesta capital
SÃO PAULO, 28 - A propósito ira, Luis Sales Gomes e Oscar Se-

da descoberta comprovada do pri- bastião dò Souza Lopes, os quai»
meiro caso de gripe asiática;çm incorporados transmitiram a co-
São Páilló,'a secretaria de Saudei municação ao titular da pasta da
distribuiu ontem à noite o 'se-
guinte comunicado:

. "Ontexfi; dia 27 de agosto de
1957 à'tarde, foi isolado e iden-
tificado em Sâo Paulo, pelos mé-
dicos do Instituto "Adolfo Lútz",
o vírus tipo "singapura" em ex.a-
me-do, material-de'um menino
de 12 anos de idade, filho de um
médico desta Secretaria. O gru-
po de médicos do laboratório de
virologia do Instituto "Adolfo
Lutz" qüe fêz o exame, era com-
posto dos médico^ Rpberto Mou-

Saúde Pública e Assistência So-
ciai.

Êste, -pessoalmente, comunicou
o fato ao governador Porfirlo da
Paz e por telefone ao ministro da
Saúde, professor Maurício deMe-
deiros, solicitando-lhe o obséquio
de transmitir,a comunicação oti»
ciai ao presidente da República.
Da ocorrência também foi Infor-
mado o sr. Kenneth Courtney,
chefe da Oficina Pan-Americana

tf(Conclui na 11.* página)
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PERSPECTIVAS PARA A CARTA ECONÔMICA

Nova linguagem latino-americana de desenvolvimento econômico -^A.
Divisas, investimentos e dupla tributação
BUENOS AIRES, 25 (Do nosso enviado especial JOSÉ CÉSAR BORBA)

Ao: entrar a Conferência Eco-
nômica de Buenos Aires na- se-
gunda semana de trabalho efe-
tivó, definem-se com .maior oti-
mismo' as perspectivas dç.apro-
vaçáo do Convênio Econômico Ge-
ral. para cuja unificação-de fór-
mulas e critérios desenvolvem-se
esforços há nove anos.

Não se chegará a um documen-
to demasiado preciso e, sob ês-
te aspecto, trouxe a delegação do
México o anteprojeto exemplar-
mente estudado, • parágrafo por
parágrafo, seguido de comenta-
rios elucidativos das razões das
emendas propostas.

O estudo da delegação mexica-
na acompanha a estrutura do an.
teprojeto da OEA hos seus 55 ar-
tigos. O Brasil, porém, conden-
sou a matéria em apenas 37 dis-
posições, acompanhando o pen-
samento dos Estados Unidos, que
prefere não avançar muito ho te-
ma, para que a conferência não
ultrapasse, no particular, uma de-
claração genérica sem maiores
compromissos, antecipando-se que
isso facilitaria sua aprovação pos.
terior' pelo Senado norte-ameri-
cano.

Em outro comentário sôbre os
trabalhos da Comissão 1 — Con-
vênio Econômico Geral Intera-
mericario — pretendemos desem-
volver a significação do antepro-
jeto apresentado pelo Brasil e ela-
ticos, pois até um mês atrás o
ministro da-Fazenda Alkmim de-
clarava não trazer contribuição
especial, acompanhando o Brasil
proposições de outras nações do
continente. O anteprojeto brasi-
leiro, hoje em dia, é um dos do-
cumentos considerados mais há-
beis e realistas. O sr. J._M. Led-
dy, assessor da delegação.norte-
americana, é entusiasta da acei-
tação dessa proposta brasileira pa=
ra debate, retificação e aprova-
cão da matéria central da Con-
ferência Fconômica.

Se chegarmos a alcançar a Car.

que suplantam qualquer plane-
jamento até hoje executado.

A delegação do Equador reco-
mendou que o Instituto.Interame-
ricano de Estatistica publique pe-
riòdicamente informações sôbre
o intercâmbio de bens e serviços
entre os países latino-america»
nos, sôbre a balança de pagame,n-
tos.de cada pais, produção e con-
sumo, aumento demográfico e
movimentos migratórios.

As • delegações do .Chile e do
México reafirmaram ¦ necessida-
de da realização periódica de reu-
niões econômicas, especialmente
se fôr considerado que os fatores
nacionais é internacionais, que

configuram a economia dos pai-
ses do continente, estão sujeitos
a constantes variações. O artigo
93 da Carta da Organização dos
Estados Americanos confere-lhe a
faculdade de determinar a convc-?
niêncla de que se roúnam con-
ferências especializadas.

As delegações do Uruguai, Chi-
le, México, Equador, Cuba a Cos-
ta Rica desejam fortalecer o Con-
selho Internacional Econômico e
Social, quc ainda nãó pôde cum-
prir as suas tarefas plenamente.

O problema das dificuldades da
divisas dos países latino-america-

(Conclui tia 7." pagina)

Não. é prudente alterar'
agora a lei eleitoral

Testemunho do sr. Monteiro de Barros refle-
tindo a média do pensamento do PSP — O
voto do analfabeto viria intensificar o corone-
lismo — Difícil a politização das massas do,

interior — Jogo de bicha ou brinquedo
de cores

Sp luin imnroso 70.000 taoas rio riocumrntos
O correspondente da Agência TASS

(soviética) em Buenos Aire?, considera o
Correio da Manhã o melhor jornal do mundo
não-soviético. E* o que nos maifda dizer o
nosso enviado especial na Capital argentina,
José César Borba, na seguinte carta:

"Aí segue a opinião do correspondente
da Agência TASS sôbre o nosso burguês
Correio da Afonhã, o melhor diário do mun-
do — do mundo ocidental!

O colega soviético c, dc fatb, admirador
do Correio. Há uma semana, na embaixada
do Brasil, pediu para ser-me apresentado,
antes da entrevista do sr. Alkmim. Creio que
êle conhece o nosso jornal de exemplares

avulsos lidos em Montevidéu, onde estava, e
depois de um mês aqui em Buenos Aires.

Está muito interessado em íazer uma as-
sinatura do Cofreio. E aqui vai o recado
para a administração do jornal: êle se chama
Afiguel V. Artiuskenkou, Correspousol de
TASS. French. 2.809 — Buenos Aires — Re-
ptiblica Argentina. Quer saber como poderá
íazer a assinatura, a íorma de efetuar o pa-
gamento, etc, etc.

Por acaso, na almoço campestre ofereci-
do por Aramburu na Quinta de Ouvos, sen-
teí-meür mesa do jornalista de La Racon
que escreve a seção Sin Protocolo eêle adian*
Í-r.. 
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dia sôbre a opinião do russo."

O sr. Monteiro de Barros nres- \ Conselho do partido, neáte asgun-
tou-nos ontem algumas declara-'to da lei eleitoral. Essa mantfns-
ções sôbre a emenda constilucio-! tação da bancaria sc rcalteou pòr
nai, da autoria do sr. Armando grande maioria".
Falcão, visando a conceder o di—|
reito dc voto ao analfabeto. Per- POLITIZAÇÃO DO , /
tencendo u um partido, o PSP,! ANALFABETO
que está dividido cm várias alas,!

,o sr. Monteiro de Barros conse-> 'Pessoalmente,sou - :ntrario k
ta Econômica das Américas, com guju entretanto, dada a sua au- concessão do direito do voto ao
uma contribuição maior do Bra- -.ori(jac|e e independência dentro analfabeto. Entendo quç éle cons-
sil, será mais uma vitória dosi(Jas hostes adcmarlstas, dar um;titui, acertuou, um desestimulo
quadros técnicos do Itamarati,'testcmunho que reflete a média à campanha dc combate ao anal-
que talvez os instrumentos de pu-; do pensamcnt0 do PSP. i fabetismo sendo certo quê b nú-
blicidade comandados por was-; Dc inicio asseverou que sua mero dos que não sabem, ler jáhington queiram reverter em be-|i5 deliberação do atinje a uma alta porcentagem
iívíS?*!'^™^10"8 do Diretório Nacional e do scu de brasileiros."

Conselho votara no l ntido da — MaS, perguntamos, não po-
manutenção da legislação eleito- dem eles como se -'irmã, ser po-
ral vigente. I Htizados pelo rádio c pfela' TV?

i o sr. Moiiíei-I — "Não colhe q argumento d»
voto concedido1 que muitos analfabt, - sio per-
justamente a feítamente politizados através do

à verdade do assunto.
A segunda comissão, que estu-

da o financiamento do desenvol-
vimento eccftômico e outros asvuneiuo econômico e ouiros as-i ,lrt - _._,-„-,,i„ _ „_ m, , •, ;
pectos da. cooperação interameri-l ro g«^^%^c0^_'0 ,

«ao analfabeto c justamente ai
que vêm provocando o maior in-i™is profunda alteração.que se rádio e da TV, tornando-se ^a-

icana, recebeu 
"16 

proposições apre-;ro de ?,arro.s' °.
isentadas por 7 paises, iniciativas 1 ao analfabeto c j

jterêsse e 
"discussão. 

Os observa-ií**1?"3. Jazer "a legislação ordi-: -
dores europeus e os presidente*:"»na sobre o assunto e ate mes-,
de bancos internacionais enipres-' ™ na propna ^onsütuiçao que _
tan especial atenção ao pensa-expressamente o den-pa. Em tais

i mento latino-americano que ins-\ condições, acredito que s banca- I er na 11 ° nanina'
Ipirou tais iniciativas. Nos basti-;da do meu partido va votar con- "' "u • HuSf"'u'
;dores da Conferência, entre eles,1 tra essa concessão. Reforça essa;'começam a .circular impressões minha crença o íato de ter a
sôbre a Am*rSí»a Latina que es-:bancada, em reunião panaria, ha

stá falando umanova linguagem poucos dias realizada, manifesta-
i de desenvolvimento econômico aq do a sua concordância plena com

J enosiàSirar as suas possíbihdadest • TUstatóão Nacional t com o,

{Conclui na 11.* pág.)

Nas Comissões
ds Câmara
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Martim Francisco participa
ativamente de todos os
exercícios que ministra cm
seu espetacular individual.
Ei-lo mostrando a Beline e

Almir como se salta
um obstáculo

QUASE CERTA A AUSÊNCIA DE WALTER:

BRANDÃO
APENAS'

LICENCIADO
Não pediu demissão,
ttfirma o presidente

SAO PAULO, 28 — A reporte-
gem também tomou conhecimen-
to de que acontecimentos algo
graves teriam se . registrado no
Corinthians, culminando com o.
pedido de demissão do treinador
Osvaldo Brandão do pôsto de téc-
nico do alvinegro do Parque São
Jorge. A noticia correu célere
e procuramos ouvir as declara-
ções do presidente Alfredo Iná-
cio Trindade, o qual disse nada
haver de anormal entre êle e o
técnico Brandão, que apenas foi
licenciado pelo Corinthians por10 dias, atendendo a conselho do
médico do clube e que findo ês-
èe período de novo o treinador
estará firme em suas funções. O
Substituto de Brandão é o pon-teiro Cláudio, que foi logo apre-
sentado a seus jogadores, tendo
já dirigido o treino de ontem. —
S.P.

LIVINHO ARMARIA 0 ATAQUE
.-¦':¦ "¦' 

' 
"' ¦ ''¦

estrutura para aNova linha do Vasco
Transferência de Walter o assunto do dia em Sâo Januário — Walter:
"Só acredito quando assinar no papel" — Martim acha que não
poderá ir em dezembro — O presidente Artur Pires ainda não

regressou de São Paulo
Talvez por Influencie do noticiário feito em'tôr*

no da chegada de Mandi. Talvez porque esteja mes*
mo fazendo suas despedidas, o fato é que Martim
Francisco, na manhã de.ontem, ministrou a seus pu*
pilos notável treino Individual.

Estava alegre como hi multo não o víamos. Aliás,
não só o técnico como os jogadores de um modo ge*

ral, festejavam ruidosamente a sensacional transfe*
rência de Walter, para o futebol espanhol. Piadas
eram ditas a todo momento ao novo milionário, que
não cabia em si de contentamento."SO' ACREDITO QUANDO ASSINAR"

Apesar de toda a sua euforia, Walter mostrava*
se Intranqullo. Rindo como todo "novo rico", Walter-
dizia k reportagem:

Vavá apresentando suas despedidas a Walter e lamentando
a sua falta de sorte

MANDI JA INICIOU !
A PREPARAÇÃO TÁTICA j

S
Bom treino ontem, apesar dos desfalques dc \
Hélio e Leônidas — Canário voltou a extrema, d
com Miguel no comando — Alarcon retornará \u

hoje à atividade r- 3 x O para os titulares «

Gyula Mandi iniciou ontem a preparação tática do. ¦
quadro rubro. Como é sabido, na semana que ante- n
cedeu o jogo com o Fluminense não houve por parte []
do treinador rubro a preocupação de modificar funda- u
mentalmente o sistema da equipe. Limitou-se a corri- p
gir defeitos individuais na organização das jogadas, ¦
o que sem dúvida melhorou um pouco a forma do ?
conjunto. Desta vez, porém, Mandi começou a instruir n
taticamente.

Por isso mesmo o ensaio do
América foi dos mais interes-
santes* Ao mesmo tempo, agra-
dou pela movimentação dos _
jogadores, empenhados em Jrender o máxhno.

AUSENTES, LEÔNIDAS
E HÉLIO ¦

Dos titulares de domingo úl- ,
timo, somente dois não parti- i
ciparam do coletivo de ontem: JHélio e Leônidas. O médio so- Jfreu uma distensão mtiscular, i
estando aos cuidados do Depar- i
tamento Médico, enquanto jLeônidas, em virtude d" fa-' (
lecimento dc sua mãe, foi li- i
cenciado, embarcando para [Curitiba.

Com esses problemas, Gyu- i
i

(Continua na 2.* página) |
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ALARCON RETORNA
AOS TREINOS

Alarcon tambím não
tomou parte no exerci--.-io de ontem por reco-
nicndaçâo do dr. Tou-
riitho. Entretanto, seu
estado fisico já c ampla-
niente satisfatório, tan-
to que retornará hoie
aos treinos, praticando
individualmente, e será
colocado à disposição do
t«cnico mesmo para o
próximo jogo contra* a
Portuguesa.

'—De palavra estamos todos
de -acordo. O sonho, no entan*
to, é tão maravilhoso que só
acreditarei quando colocar ml*
nha assinatura no papel".—Mas o que está faltando,
Walter?"— Apenas o depósito do dl-
nheiro em um banco do Rio.
Para mim e para o Vasco. Fei*
to Isso, embarco no dia seguin*
te".

—Pretende ficar por lá?"— Cumprirei meu contratp de
3 anos. Depois conforme anda*
rem as coisas, poderei ficar
mais um ou dois anos".

MARTIM NÃO DIZ SIM'
NEM NAO

Quando a palestra entrava pe*
lo terreno das cifras, surgiu
risonho o preparador vascaino.
Cumprimentado pela reporta-
éem como um possível novo ml*
llonário, reagiu Martim:

Não há nada decidido ain-
da. Sou um profissional e esta*
ria. disposto a Ingressar no Va*
lêncla, mas acho que não vai ser
tão fácil como se pensa".—Por que Martim?"— Assim Interpreto as pala*
vras do meu presidente quando
sondado pelo sr. Eduardo Cubei*
ls sôbre a minha transferên*
cia".

—Como assim?
"— Quando o presidente, me

procurou para saber da minha
opinião sóbre a cessão de Wal-
ter, o secretário do Valêncla
mostrou desejos de levar-me.
Nesta oportunidade o sr. Artur
Pires declarou que se pudes-
se evitar a minha Ida para a
Espanha, o faria".

Afinal você foi, ou não
favorável à venda de Walter?"— Claro que fui favorável.
Ele c um profissional como eu
e uma chance dessas não apa*
rece todo dia. Procederia da
mesma forma com relação aos
demais componentes' do plan*
tel. Mesmo porque nio acho
que exista jogador Insubstltui*
vel".

—Afinal, você vai ou fica?"— Depende exclusivamente
do Vasco. Se me deixarem, Irei".

mador, Walter deverá ficar 1
margem, formando-se o ataque
com Sabará, Almir, Vavá, Livi-
nho e Llerte. Não jogando Livi*
nho formará Wajter na meia
esquerda, admltindo*se uma ter*
ceira hipótese, que seria o lan-
camento de Waldemar.

NOS BASTIDORES
Deixamos São Januário num

ambiente de alegria e de fran*
co otimismo. Pela cidade, no
entanto, corriam, rumores bas*
tante curiosos.' Dizia-se, por
exemplo, que Martim Francisco
não deixaria mais Sáo Januário

e que seu contrato seria reajus*
tado. Falava-se também que a
contratação de Del Vechio cra
assunto resolvido.

ARTUR PIRES AINDA
EM SAO PAULO

A resposta para Isso tudo, no
entanto, somente hoje poderá
ser dada. Isto porque, o pre*
sidente Artur Pires, ao contra*
rio do que se pensava, não re*
tornou de Santos. O presidente
vascaino segundo se fala resol*
veu a . contratação de Del Ve*
chio, mas não conseguiu a fa*
moso Pele.

DE UM TACO A OUTRO...

Cariocas
disputarão
a "General

Motors"
em S. Paulo
Medalha mensal nu
Itanhangá — Vitorio-
sa Tnlsi Bicker ~
Dick. Mayer, o que

mais ganhou
Alberto Salas, chileno, atualmrn-

/rr* na- \ *e profissional do Sâo Paulo Golf
(. lCXtO na __. pag.J ciub, vlri ao Itlp para a Tempo.

rada Internacional do lianlinns.i.

HOJE, AO ITANHANGÁ
Campeonato Brasileiro

de Pólo
Oito equipes tentarão a conquista do título
— Rio, São Paulo, Uruguaiana, Niterói e Pc
trópolis representados — Na chave X, Osório
e Hípica Paulista os mais credenciados e na

Chave Y, equipes equilibradas
(Texto na 2.» pág.) ÍÍERIDAN
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Na foto, D. João e Xandinho, integrantes do Bâton Rcugc
do Itanhangá Golf Club que juntamente com Álvaro Catão,
Humberto Pimhitcl Duarte e Ronaldo Xavier represai-
tarão o Clube Hípico Fluminense nos jogos do Campeonato

Brasileiro de Pólo
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Canário esti voltando i sua mr-
lhor forma

OUTRAS NOTÍCIAS

DE ESPORTE
Kl A ">a PÁGINA#*__-*. An. | ,f\V3Íi"1-*\

PORTUGUESA x LINENSE
pelo Campeonato Paulista

SAO PAULO. 28. Mais uma pe.
leja pelo turno de classificação
do campeonato paulista será dis-
putada amanha, no Cánindé,
quando estarão se defrontando as
equipes •.:« PortUgUêss dc De?-
portos e lio Linensc. Èssc prélio
apresenta como favorito absolu-
to o quadro luso do Largo de Sào
Dcr.ic, pois não só possui meihor

plante^ como também o Linensc
•i o último colocado, somente ten-
tío conseguido até agora urn eiii-
pate como seu melhor resultado,
totalizando até agora 25 ponto:
pcrCiiviC***-. cncjusnío
tem apenas 7. Mas'em todo caso.
agora* sob a orientação técnica de
Laíaictc Costa, é poss;vel que o

(C?»-«ynna na 2.* página.

DUAS HORAS DE TREI*
NAMENTO

POUCO depois iniciava-se o frei-
naminto individual. A primeira
parte constou de corridas, pa*
ra esquentar os músculos. Em
seguida, houve uma parte de
ginástica sueca, bastante puxa*
di. Seguiu-se uma parte varia*
da, em que os jogadores salta*
vam obstáculos, cabeceavam, e
driblavam estacas colocadas em
posições diferentes pelo grama*
do. Finalmente foram distribui*
das bolas para todos os jogado*
res. A exemplo do que fiz Mandi
com seus pupilos. Martim minis-
trou corridas, chutes em goal
e "passes" de curta t mela dis-
tincia.
..Foi realmente um treino vi-
brante e ati mesmo espetacular.
A sucessão dos exercícios deter-
minados pelo treinador, foi re*
almente notável e a conclusco
com as bolas, um espetáculo dig*
no de ser visto.

O TIME PARA SÁBADO
Em face da suspensão impôs-

ta a Pinga e ainda a possível au-
sincla de Walter e Livinho, es-
tá o técnico vascaino em di-
fieuldides para armar o time,
para sábado. Embora o dr.
Waldir Luz assegure a particl-
pação de Livinho, notamos que-
o íegader sente ainda bastante
o braço lesionatio e possivelmen-
te não se recupere ati tá.
Jogando Livinho, como ar*

O vereador Gama Filho, líder da maioria, em palestra com Hilton Santos, presidente do
Flamengo. Na foto aparecem ainda: o ministro Gama Filho e Georges Fernandes vice-

presidente das Finanças do rubronegro

Declarações decisivas do sr. Hugo Ramos

VOLTEM OS CLUBES AO MARACANÃ
e a Câmara aprovará o projeto em trinta dias
Reunião, ita' noite de ontem, dos presidentes do América e Fluminense com
O presidente da Câmara do Distrito Federal — No Tijuca o encontro —

Solução já para domingo
Caminha para solução a crise em que se debate

o futebol carioca, face ao incidente verificado entre
os clubes e a Câmara de Vereadores. O assunto evo-
luiu muito nas últimas horas, com o desarmamento
de espíritos, pois os entendimentos estão se proces-
sando num ambiente de absoluta cordialidade.

A julgar pelo que vem ocorrendo, ji é admitida
a hipótese da realização dos principais embates da
próxima rodada: Vasco *. Bangu, sábado, c Fiamen-
go x Botafogo, domingo, serem no estádio do Ma-
racanã.

PONTO DE PARTIDA PARA A SOLUÇÃO
Com relação à questão, a nossa reportagem omnu

ontem, o vereador Hugo Rama. Filho, presidente da
Câmara do Distrito Federal, que nos declarou tex-
tualmente:"Voltem os clubes ao Maracanã, que a Câmara de
Vereadores assume o compromisso de votar a lei
dentro de um més, dè acordo com as aspirações do

povo"."O assunto está sendo convenientemente estuda*
do, e o meu ponto de vista é inteiramente de acôndo
com o do líder da maioria, Gama Filho".

As declarações do presidente da Câmara do Dis*
trito Federal, portanto, representam um passo gi-
gantesco para pór fim so clima de animosidade que
há dias domina o esporte metropolitano.

CARTA DO FLAMENGO AO LÍDER
DA MAIORIA

Minutos após ter a nossa reportagem ccviseguido
o pronunciamento do vereador Hugo Ramos Filho,
deu entrada na Câmara o presidente Hilton Santos
para fazer entrega ao lider da maioria da carta, em
resposta a oue fora enviada ao Flamengo, e que dera
origem k decisão do Conselho Arbitrai, dos clubes se
manterem afastados do Maracanã. Eis na íntegra o
referido documento:

Paulistas
e cariocas
no Troféu

Brasil
Sábado e domingo, uo
Fluminense, a disputa
do tradicional e impor-
tante certame atlético
nacional — Martelo e
"steeple-chasc" domin-
go, pela manhã, no Ma-

racanã — Alistados
576 atletas

Com a participação dc nada
menos do que 576 atletas de am-
bos os sexos entre cariocas c pau-
listas, a Federação Metropolitana
de Atletismo promoverá sábado o
domingo vindouros, a sogundn
disputa do III Troféu Brasíí, n
mais tradicional e imíiortante
competição interelubes do espor-
te-base brasileiro.
'* A princípio supòs-sc que o rç-
ferido certame fosse programado
para São Januário, casb já ti-
vesse sido solucionado, nesta se-
mana, o "impasse'' criado entre
os clubes e a Prefeitura e que
tem redundado na ausência de
jogos de futebol no Maracanã.
Ao que tudo indica, porém, o
Vimpasse** persistirá por mais al-
guns dias c, sendo assim, a F.M.A,
decidiu, de maneira já definitiva,
marcar para o estádio do Flumi-
nense a realização de mais es_a
luta pelo Troféu Brasil no que
andou aceitada.

Nessas condições, sábado e do-
mingo vindouro, nas Laranjeiras,
teremos uma serie magnífica de
interessantes e movimentados
confrontos atléticos entre cs me-
lhores competidores do Rio c de
São Paulo, tudo levando a crer
que alguns resultados técnicos do
grande valor venham a scr as. i-
nalados rio 5?correr.dr. compe-
tição.

DUAS PROVAS NO MARA-
CANA

Como o Fluminense não possui
instalações apropriadas para a
disputa das provas de arremesso
do martelo e dos 3.000 metros
"steeple-chase". a FMA decidiu
reaüzá-las domingo, pela manha,
no Estádio Atlético do Maracanã.

COMPLETADA A COMPE-
TIÇAO

to de 1957.
Excelentiislnto senhor:
Temos a honra áe acusar o

recebimento da carta em <pxe

rações iudiciotas em torno da
crise que ora cjíooertm o ju-
tebol metropolitano, nos con-
fia a t&refa desvanteedora de

r_!«sbc!£cer ura clima, tle com- Apcns*. o Flamenga compare-
prccniflo e respeito capa: de cCU *para iferticípar da prova anu-
condmir oi intcréj.c* desavxn- la(ja jos goo metros rasos do Tro-

(Continua na 1* pisln», (Contina* na Z.» pifla»)
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ESPORTE MENOR
_

y Nova e espetacular vitória do Municipal F. C. de Paquetá
I Mesmo «lerrotuílo o Ihitarn F. C, tlns LnrafijcirnH teve uma boa exibição -— Placard: 3x0 — Irupuan,

artilliciro tia peleja com dois "goals" — Outras notas

2.° Caderno

Pelos Clubes e Entidades

Vibraram os torcedores _lmp.-i.l- ximo din 7 de setembro, a tlm de
lantea do futebol amadorlata da Ilha
de Paqui i '¦, com a i i-nllz açío do son-
¦acionai encontro, quo tol levado a
•feito entro as equipes do Munici-
pai Futebol Clube, almpMIcn e dis-

¦ clpllnadn agremiação local, e a do
forte conjunto do Ibltara Futebol
Clube, dns Laranjeiras.

As dual equipes realizaram uma
peleja, que correspondeu plcnomen-'te a todo» «yi» compareceram no
campo, nfto só pela movimentação,
como também pelo futebol técnico

• pôsto em pr&tlca pelas equipes le-
tlg.intes.

A agrcmlaçfio da Ilha, cSntando com
um conjunto melhor estruturado,
com aa suas linhas bem articuladas,
poude vencer de maneira categórica
seu adversário pela expressiva conta-
gem de três tentos a zero.

Com esta vitória, deu o querido
eluba da mais bonita, ilha da Ouann-
bara contlnuaçio • sua marcha vi-
torlosa na presente, temporada, con-
firmando também • aua bela Taça-
nha ffenta o forte conjunto da
Ilha da Ooncelçlo, quando consa-
grou-se vencedor,

A referida peleja teve um desen-
rolar .v-n-tanto Interessante, vende-
ram os locala como poderiam ter
vencidos oi visitantes, JA que os
trís tentos que deram a vltórln ao
Municipal, nasceram puramente de
chances e n&o de Jogadas técnicas.
Entretanto nfto queremos, desmere-
eer o triunfo dos rubros da Ilha.
ao contrário, tiveram a sua vitória
valorizada pela grande resistência
Imposta pelo quadro visitante.

XRAQUAN O ARTILHEIRO

O centro avante, Irapuan. foi o
artilheiro da tarde, consignando dois
brios tentos dando prova de grande
¦enso de oportunidade, que é a sua
característica.

Irapuan, encontrava-se afastado da
equipe, seu retorno velo trazer a
grande torcida local novas esperan-
«as, isto deve-se ao prestigio que o
mesmo gosa dentro do clube,

OS VETERANOS DO MUNICIPAL EM
ATIVIDADE

Os veteranos do Municipal Fute-
boi Clube, voltai-lo a campo no pró-

Paulistas...
(Continuação da 1.» página)

lêu Gilberto Cardoso no Mara-'cana. A disputa, por isso mesmo,
perdeu todo o seu interesse, ve-
rificando a vitória de Carlos A.
David, seguido de Sebastião Men-
des e Eduardo da Silva Filho.

Dessa forma, a contagem final
da primeira disputa do Troféu
Gilberto Cardoso ficou sendo a
•eguinte: ,1.°) Flamengo, com
e 3,°) Fluminense, com 191.
290 pontos; 2.°) Vasco, com 230

dar combate ao forte esquadráo do
M, de Belas Artei, Iniciando asilm
ot preparativos para a comemoraç&o
dr mala um aniversário.

tete encontro, que terá como pai-
co a majestosa praça de esportes do
próprio clube dn ilha, vêm sendo
aguardado com vivo Interesse pelos
torcedores das duas tfto simpáticas
agremiaçóes.

TEAM AZUL CAMPEÃO DO
BASQUETK

Terminou o torneio Interno de
Basquete, que o Municipal vinha
realizando, com a vitória do Tcnm
Azul.

Na próxima semana, realizar-se-á
a rodada final de Lance Livre, quan-
do aeráo entregues aos vencedores
artísticas medalhas, o Correio da
Manhi, especialmente convidado es
lará presente a esta festividade,

DERROTADO 0 E. C. ÂZTECA DA URCA
de categoria do Qnze Brasileiro F. C. — 4x2 o re

sultado final — Preliminar
Prellando amistosamente contra o conjunto.

Onze Brasileiro Futebol Clube, da O mesmo náo aconteceu com osda
PraçR do Carmo, vêm o Esporte
Clube Azteca, dn Urca, dc sofrer um
sério revéz,

O Onze Brasileiro, que Já levava
ligeira vantagem por atuar cm seus
próprios domínios, e além do mais,
nfio encontrando grandes resistência
no quadro adversário, poude levá-lo
de vencida pela expressiva contagem
de quatro tentos a dois,

O referido prélio teve um desenro-
lar dos maia movimentados, tendo
a? duas equipes pôsto cm prática o
scu melhor futebol .notadamente, o
conjunto vencedor, que atuando co-
mo maior objetividade e desenvoltu-
ra, tornou-se merecedor da vitória

Na equipe vencedora, nfio há no
mes a destacar, todos tiveram boa
atuaçfio, principalmente sua Unha
de ataque, que foi o ponto alto do

vencidos, onde vários elementos náo
conseguiram repetir suas atuações
anteriores.

'lÍELIMINAR

Antecipando ao encontro principal,

estiveram cm açfio as equipes de
aspirantes dos mesmos clubes, en
contro este que terminou com o
sensacional empate de três tentos.

Esta parte om nada ficou a de
ver a disputada pelos amadores, boa
movimentaçfio e multa técnica.
. O empate verificado serviu para
premiar os esforços das duas equi-
pes dentro do gramado, onde foram
iguais durante os 90 minutos de JA
go.

CAMPEONATO INTERNO DO ARSENAL DE MARINHA
Dando prosseguimento ao Campeonato interno do Arsenal de

Marinha do Rio de Janeiro, estiveram prellando sábado último as
equipes do Prefeitura Futebol Clube e de Obras Civis Futebol Clube.

O resultado do encontro foi dos mais surpreendente- levando-se
em conta, quc a equipe dada como favorita, foi justamente quem
perdeu, c ainda mais perdeu de goleada, cinco tentos a dois.

domo sc vê, as surpresas do Campeonato promovido pela Liga
de Esportes do Arsenal de Marinha, (LESPAM), ficaram reservadas
para esta última rodada, Reparos Navais F. C. o até então líder
invicto, foi goleado por 7x2, para o 1.° grupo de Oficinas F. C,
perdendo a liderança e a invencibilidade.

SAIRÁ' HOJE A TABELA DO RETURNO ,
Na reunião a ser realizada hoje na (LESPAM), deverá ser apro-

vada a tabela do returno, qual deverá dar folga ao 1.° Grupo, atual
líder invicto do campeonato, tanto assim que o mesmo já esta de
peleja marcada para a próxima terça-feira, contra o Canto do Rio,
no Estádio dc Caio Martins.

MANDI JA INICIOU...
(Continuação da 1.* página)

la Mandi incluiu Agnelo r,a
linha média, formando o ata-
que com Canário, Romeiro, Mi-
guel, João Carlos e Ferreira.

VENCERAM OS TITULA-
RES'

Apesar dos desfalques, a
equipe titular desenvolveu bom
ritmo, derrotanto a suplente
por 3 x 0, ao fim de noven-
ta minutos de atividades. Mi-
gucl e João Carlos (2) assina-
laram os tentos. Ressalte-se o
trabalho da vanguarda, onde

Canário voltou a produzir com
acerto e Miguel, embora des-
locado de sua verdadeira po-
sição, mostrou-se bastante
agressivo.

QUADROS
Os quadros treinaram assim

formados:
Titulares - Pompéia; Lúcio

e Edson; Rubens, Agnelo e
Maneco; Canário, Romeiro, Mi-
guel, João Carlos e Ferreira.

Suplentes - Walter (Franz);
Teimo e Décio (Leston); Air-
ton (Oto), Tinoco (Pacheco) e
Edézio; Ramos, Amaro, Pau-
lo, Valença e Delcy.

De. um taco a outro .. •
HOJE, NO ITANHANGÁ...'.

Marcado a muito tempo o dia
de hoje, para o inicio do Cam-
peonato Brasileiro de Pólo, cn-
tretanto, somente no fim da
terça-feira última, os organiza-
dores deste certame acertaram
em dlfinitivo a tabela dos jo-
gos, e o número certo de equi-
pes que vão disputá-los. E na
tarde de hoje, no Itanhangá
Gôlf Club, pelo torneio máximo
de pólo, jogarão as equipes in-
tegrantes do chave X: Petrópo-
lis Country Club x Gávea Gôlf
e Osório (militar) x-Sociedade
Hípica Paulista, com os seguin-
tes jogadores:

Petrópolis Country Club —
Alvaro Catfio, D. João, Xandi-
nho, Humberto Pimentel Duarte

e Ronaldo Xavier de Lima que
se revessa rá com Xandinho.

Gávea Gôlf — Plinio e Plinl-
nho Carvalho, Amilcar Bezzi e
Carlos Eduardo Souza Campos
ou Maurício Memória.

Osório — Cap. Rangel, cap.
Ceratti, major Kruel, cap. Ur-
sino Luna e reservas: major Mo-
ta Lima e cap. Storino.

Sociedade Hípica Paulista —
Decito Novais, José Adão, Ro-
berto Reichert e Otaviano Bue-
no.

AS OUTRAS EQUIPES
Além dos 4 "teams" acima

referidos, componentes da cha-
ve X, preliarão na chav* Y, os
quartetos do Clube Hípico Flu-
minense, de São Martinho, do

Andrade Neves e do Itanhangá
(os Gatos), constituídos dos po-
listas:

Clube Hípico Fluminense —
Armando e Daniel Klabin, Eric
Vasconcelos, Leopoldo Modesto
Leal e Jacinto Sá Lessa.

São Martinho — Jorge; Ednar-
do e Plínio Kielil c Plácido e
Augusto Meireles.

Andrade Neves — Ttc. cel;
Portinho, major Morrot Coelho,
cel. Franco Pontes, ten. Figuei-
redo e reservas: cap. Carlos
Torres e cap. Marques.

Itanhangá — representado pe-
los Gatos: Fernando Merlos, Ge-
raldo (Gê) Calmon de Brito, Tô-
ni Mayrink Veiga e Chico Cal-
mon de Brito.
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Com duas equipes civis for-
ciadas à última hora — Petró-
polis C. C. e C. H, Fluminense
—, duas equipes militares com
bons elementos, — Andrade
Neves e Osório —, duas civis
paulistas — Sociedade Hípica
e São Martinho — e duas
civis cariocas — Gávea e
Itanhangá (Gatos), poderá o
Campeonato Brasileiro apre-
sentar "matches" de grande
Interesse, principalmente nas
pelejas da Chnt'e Y — Flumi-
nense, SãoJVIartinho, Andrade
Neves e Itanhangá, que conta
com "teams" mais ou menos
equilibrados. O quarteto pau-
lista Sao Martinho, desconhe-
cido para os cariocas, com 18
cavalos bons (dois estranha-
ram a viagem c talvez não pos-
sam jogar), é considerado em
S. Paulo "toam" tão valoroso
quanto o nosso já conhecido"four" da Sociedade Hípica
Paulista. Êste com Décio No-
vais, José Adão. Reichert e O.
Bueno, credencia-se como o
melhor da chave, contando co-
mo adversários mais perigo-
sos os componentes do Osório,
uma vez que o Petrópolis es-
tá formado de elementos de
baixo handiepo e jogo inex-
pressivo, e o Gávea Golf. em-
bora com jogadores individual-
mente bons, talvez nâo con-
siga o conjunto suficiente ps.-
ra dar-lhe v '-'^ na chave.
Ainda mais que o Carlos
Eduardo Soma Campos con-
tundido os ndutores dc ambas
«s coxas não poderá apresen»
tar-se com o "empujt" carac-

^teristico. Entretanto, aguar- Bicker. N*SW
,ícmos as pelejas desta tarde • ; 

"medal-piay'.

em campo, e alguma equipe
poderá surpreender.

INTERNACIONAL
DEAUVILLE, França. Uma

equipe de pólo "latina" per-
deu ontem a final da "Taça de
Ouro" para um quadro da In-
dia, em partida aqui realiza-
da. Os indianos, que conquis-
taram a taça e o titulo de cam-
peões mundiais de pólo, ven-
coram quando os latinos aban-
donaram o jogo ao ferir-se o

jogador mexicano Alejandro
Gracida. Os indianos já ven-
ciam então por cinco a dois.
Na equipe latina jogaram:Luiz Lalor, argentino; Juan
Mulier, espanhol; Elie de Ro-
tchschild, francês, e Gracida.
Êste chocou-se contra um dos
postes do goal e caiu ao solo
com o cavalo, sendo imediata-
mente hospitalizado e subme-
tido a exame de Raio-X. —
U.P.

Cariocas disputarão ...
Entre equipes cariocas e

paulistas disputa-se hoje no
São Paulo Gôlf Club. a tra-
dicional "Taça General Mo-
tors", sendo defensoras do ti-
tulo, as jogadoras do Rio,
quc desde terça-feira última
se encontram na Capital pau-lista.

NO ITANHANGÁ GÔLF
CLUB — Joga-se, sábado pró-ximo a "Medalha Mensal", e
domingo haverá "Greensome
Misto". Embora de significa-
ção menor, esses torneios têm
contado com bom número de
disputantes: — é que todos
aproveitam para treinamento
da Temporada Internacional
a começar dia 8 de setem-
bro-

NA INTERESSANTE COM-
PETIÇÃO — "Throw out"
— "bóíãi* íors" — jogada ter-
ça-feira no Itanhangá, saiu-
se vencedora a golfista Tulsi

Nesta 'Throw out".
no fim dos 18

••• «guintesr^lí embora lia- j buracos 
"tirã-M o "handicap"

**tiãe prognósticos, jogo se vê I e substitui-*e os tres piores

buracos pelo par do mesmo.
Quem obtiver o melhor re-
sultado, depois disso, ganhaa bonita "cup". E dentre as
15 concorrentes, Tulsi Bicker
íoi a melhor.

A COMISSÃO E A PA-
NAIR — A Comissão Orga-
nizadora da Temporada In-
ternacional de Golfe solicitou
(e conseguiu) da Panair do
Brasil a gentileza de oíere-
cer, em cada uma de suas
agências, todas as facilidades
para os golfistas que se diri-
jam ao Rio, na época dos tor-
neies da referida Têmpora-
da.

EM MAIO NOS ESTADOS
UNIDOS — Liderava a lis-
ta dos ganhos financeiros o
jogador Doug Ford — cam-
peão do "Master's Open" —
com total de 27.000 dólares.
Depois de Tam 0'Shanter. aliderança dessa lista, indubi-
taveimente está com Dick
Mayer, o campeio do mundo,
que semente neste campeor
to ganhou 50 mil dólares.

FUNDAÇÃO A. C, 1 x

ONZE SERRANO F. C. 0

Em prosseguimento ao seu ca-
lendário esportivo do corrente
ano, o Fundação Atlético Clube,
do bairro de Guadalupe, em Deo-
doro, recebeu cm seus próprios
domínios a visita do forte conjun-
to do Onze Serrano Futebol Clu-
bc, sóbre o qual obteve sensacio-
nal vitória pela contagem minima.

A equipe do Onze Serrano F.
C, muito embora derrotada rea-
lizou uma boa partida tendo o seu
desempenho servido para valo-
rizar o triunfo do quadro local.

Na peleja preliminar, disputada
pelos quadros de aspirantes, ain
da coube aos locais a vitória, po
rém por 3x0. ,

A Federação Metropolitana
de Futebol concedeu licença
no Flamengo para disputar,
hoje à noite,-no campo do Bo-
tafogo, com um quadro mixto,
uma partida contra a repre-
sentaçáo do Departamento
Autônomo que excursionou
recentemente à Europa.

O início do prélio está
marcado para às 21 horas o
30 minutos, niilizando-.se an-
tes várias homenagens por
motivo da passagem do ani-
versário de fundação da entl-
dade do esporte amador.

,A direção técnica do D.A.
convoca para essa peleja os
GCguintcs jogadores:

— Wildes — Nozinho —
Djalma — Osvaldo — Walter
— Doca — Harley — Nani-
nho — Osmário — Lulu —
Helinho — Orlando — Jefer-
son — Luizinho — Luiz —
Careca — Tião — ítalo c Me-
tade.

¦tf _!* _tc*i» fl* **'

Madureira e Olaria entra-
ram em entendimentos para
antecipar para sábado, à tar-
de, o_ prélio marcado na 6,*.
rodada do campeonato caria-
ca de futebol.* * *

Segundo apurou a reporta-

gein, o sr. Abílio de Almeida
será o delegado da CB.D.
aos jogos du "Taça 0'IIic-
gins", em Santiago do Chi-
le.

ííl > É| _É
Rcunc-se hoje, à tarde, o

Superior Tribunal dc Justiça
Desportiva da C.BD., o qualapreciará o caso Atlético x
Cruzeiro.

LÍDER, O FLUMINENSE,
DA TAÇA EFICIÊNCIA

Portuguesa..,
(Continuaç&o da 1.» página)

Linense consiga a tão almejada
reabilitação, conquistando o queseria sua primeira vitória no
atual certame.

QUADROS E ARBITRO
Os dois quadros formarão com-

plctos, sendo estas as equipes
prováveis:

Portuguesa — Cabeção, Djalma
Santos e Julião; Mario Ferreira,
Herminio e .Tuths; Amaral, Ino-
jucam, Zèzinho, Ocimar e Nel-
sinho.

Linense — Ncnê, Odorico e Sid-
ney; Geraldo, Frangão e Tião;
Pedrina, Nelson, Gilberto, Ale-
mão e Elias.

Na arbitragem do prélio fun-
cionará o sr. José Varela, auxi-
liado oor Aldo Trama e Germinal
Alba.'— S. P.

Auós os iogos da rodnda
passada a colocação dos clu-
bes na Taça Efidenria ficou
sendo a seguinte:

, Io lugar —• Fluminense, 83
pontos;2o lugar — Flamengo, 82;

3° lugar — Botafogo. 81;
4° lugar — Bangu, 71;

B° lugar — Vasco, 65;
8° lugar — América, 54.

70 lugar — Canto do Rio,
25:

8" lugar — Olaria, 23;
9" lugar — Madureira, 22;

10° lugBr — Bonsucesso, 19;
11° lugar — Sâo Cristóvão,

18;
12° ]ugar _ Portuguesa, 10.

Declarações decisivas ...
(Continuação da 1.* página)

dos ò umo solução justa e
eqüânime.

Agradecendo os conceitos
nela expressos e o reconheci-
mento que muito nos honra —
partidos de quem partem —
dos propósitos elevados que
nos animam, cumpre-nos, em
resposta, declarar o seauinte:

I) —¦ A carta de V. Exa.,
tão logo recebida, /oi encami-
nhada ao Conselho Arbitrai da
Federação Metropolitana de
Futebol, para êsse fim espe-
cialmente convocado, onde os
seus termos foram considera-
dos e apreciados, não visando
a Nota O/icial então expedida,
senão a mani/estação de alto
apreço a V. Exa. e a confiança
em que a boa solução deseja-
da terá no seu alto espirito ele-
mento dos mais valiosos, e que
o alto pôsto quc exerce com
dignidade e brilho, possibilita
e permite.

II) — O Clube de Regatas
ão Flamengo, desde o princípio,
se colocou no ponto de vista
de que não há "impasse" que
não possa ser superado, e sem-
pre con/iou no alto espírito pú-
blico e ampla visão dos repre-
sentantes do povo carioca.

Assim, entendeu ser impres-
cindível manter em alto nível
os entendimentos, assumindo
tuna atitude de respeitoso aca-
tamento ao sr. pre/eito Muni-
cipal, o ilustre embaixador dr.
Francisco Negrão de Lima,
cuja sinceridade de propósitos
reconhece e proclama, e cujo
interesse em solucionar os pro-
blemas dos desportos se vem
evidenciando não só nessa,
como em oportunidades outras
em que /oi chamado a inter-
vir e decidir, merecendo-lhe,
também, justa e merecida con-
sideração e não menor acata-
mento à Câmara Municipal e
os dionos senhores Vereadores
que a integram entre os quais
mt/itam muitos desportistas
dos mais dignos e dedicados,
estreitamente ligados à vida
dos clubes e por isso conhece-
dores dos seus problemas e
necessidades.

E não poderia ser outra ati-
tude'do Clube de Regatas do
Flamengo face a acolhida, sen-
til, cavalheiresca e atenciosa,
que teve o seu presidente por
parte dos senhores Vereadores
do seu presidente, o ilustre
vereador sr. dr. Hugo Ramos
Filho, nas várias oportunida-
des- em que, a seu pedido, com
eles manteve conversações e
entendimentos, nos quais pôde
bem aquilatar dos seus propó-
sitos amistosos, alta compren-
ensão e manifesta boa vontade
em solucionar a questão, tan-
to mais evidente essa boa von-
tade quanto é singular na vida
parla?nentar, a aceitação pelos
que a votaram, da revogação
da Lei, mal decretada a sua vi-
péncia, mormente quando da
sua tramitação nada contra ela
foi alegado.

III) — A mensagem enviada
à ilustre Câmara do Distrito
Federal pelo sr. prefeito Mu-
nicipal, se não contém a fôr-
mula ideal, possibilita, coitu-
do o estudo amplo da questão
vez quc ali está, de forma
inequívoca, expressa a idéia
da revogação das taxas
que incidem sóbre as compe-
tições, ponto pacifico em todos
os entoidimentos processados
até então.

IV) — A volta ao Maracanã
d um imperativo reconhecido e
proclamado por iodos.

Impõem-na os interesses le-
gitimos dos ClubesL da Pre-
feitura, da População Esporti-
va da Capital da República e
dos próprios desportos do
Brasil.

Cumpre, pois, apressá-la.
Para a coliniação désse ob-

jetiuo, confia o Clube de Rc-
gatas do Flamengo no sen-
so de Justiça de V. Exa. e
dos seus ilustres e dignos pa-
res, permitindo-se solicitar o
valioso e?npenho de V. Exa. no
sentido de ser votado, em re-
gime dc urgência, a mensagem
que torna possível a sua e/eti-
vação.

Atenciosamente
Ao Excelentíssimo senhor

vereador dr. Lui; Gonzzaga de
Gama Filho."

D. D. Pre.
RECEBIDA COM SIMPATIA A

ATITUDE DO FLAMENGO
Após ler o documento apre-

sentado pelo presidente rubro-
negro, Hilton Santos, que se íéz
acompanhar pelo vice-presiden-
te das Finanças, George Fer-
nandes e outros diretores, o li-
der da maioria, Gama Filho,
que estava acompanhado de seu
pai, ministro Gama Filho, pres-
tou as seguintes declarações:"A carta que acabo de rece-
ber da diretoria do Flamengo,
evidencia que aquela tradicio-
nal e brilhante agremiação
continua pelos seus diretores, a
envidar esforços no sentido de
que os clubes pertencentes à
F.M.F., voltando ao Maracanã
abram um crédito de confiança
à Câmara do Distrito Federal.

Sem delegação de quem quer
que seja, creio, no entanto, po-
der dizer quc o poder legisla-
tivo da cidade acompanha com
« rasis vivo Interesse tal ptoce-

tão do Flamengo ter-se-á cria-
do um clima favorável ao en-
contro de uma solução que har-
monize o interesse das partes.
A carta que me íoi dirigida é
um documento que honra o.
destinatário e diz bem alto do
espírito público daqueles que a
escreveram. Sem ser torcedor
do Flamengo, quero dizer, que
qualquer que seja a solução afi-
nal encontrada terá o clube ru-
bronegro mais uma vez contri-
buído com sua decisiva atuação
em favor do esporte metropo-
litano".

O VICE-LIDER DO PSP
ENDOSSA AS PALAVRAS

DO LÍDER
O vereador Alcides Miguel

que ouviu as últimas palavras
do líder da maioria, .instado
pela reportagem sobre o assun-
to, assim se manifestou:"Estou de pleno acordo com
as declarações do líder da maio-
ria, e tendo acompanhado pas-
so a passo as gestões dos dire-
tores do Flamengo e do meu
colega Gama Filho, não pode-
ria deixar de prestigiá-las de
forma alguma. Não me move
qualquer ressentimento contra
os clubes, e tendo como tenho
grandes simpatias pelo Flamen-
go, do qual sou torcedor, e cuja
iniciativa aplaudo, e que não
poderia ser outra, uma vez queé o clube de maior torcida do
Brasil.

Estou certo de que esta carta
abriu novo caminho para a so-
lução do problema, já que dá
notícias dos esforços feitos pe-lo Flamengo para que os clu-
bes voltem ao Maracanã".

A EXPLICAÇÃO DO VEREA-
DOR GAMA FILHO

Depois do pronunciamento
do vereador Alcides Miguel, vi-

ce-líder da bancada indepen-
dente, o líder da maioria Gama
Fiiho, a fim de esclarecer as
razões pelas quais endereçou a
carta ao Flamengo, disse:"Dirigi a carta aos diretores
do Flamengo em virtude da de-
claração de voto; feita pelo pre-
sidente Hilton Santos, na reu-
nião realizada no Fluminense,
e da entrevista concedida pelo
vice-presidente George Fernan-
des a um matutino consubstan-
ciando todo o pensamento da
diretoria".

SENSÍVEL O RELATOR À
PROPOSTA GAMA FILHO

Na palestra mantida com os
dirigentes do Flamengo em pre-
sença da reportagem, o verea-
dor Gama Filho, disse que du-
rante a reunião levada a efeito
em casa do relator da mensa-
gem ao prefeito, vereador Hé-
lio Walcacer, à qual estiveram
presentes também o presidente
Hugo Ramos Filho e o verea-
dor Cotrim Neto, verificou, em-
bora o relator se mantivesse re-
servado quanto ao ponto de vis-
ta que será expendido possível-
mente hoje, ser êle sensível à
proposta da cobrança de'20%
do total da renda que é a que
atende aos interesses dos clubes.

REUNIÃO IMPORTANTE

Ontem, à noite, às 22 horas,
estiveram reunidos na sede do
Tijuca Tênis Clube, o presiden-
te do América, sr. Giulite Cou-
tinho, do Fluminense, sr. Jor-
ge Frias de Paula e o presiden-te da Câmara Municipal, sr.
Hugo Ramos Filho.

O assunto tratado seria o en-
contro de uma solução para re-
solver nas próximas horas a
volta dos clubes ao maior es-
tádio do mundo.

VIDA TURÍSTICA
Caxambu comemorará festivamente
o 56.° aniversário de sua fundação

i • _-\ r _ _-. t * «* ______ __. _ _. __ _______ # m I _k ^Mereceu um cuidado esjpecial,
o programa festivo das comemo-rações do 56.° aniversário da fun-daçao do município de Caxam-bu, a transcorrer no dia 6 de se-ieiv™^ganizadora revela o seu apreçoneste sentido pela inclusão de di-
versas solenidades cívicas e exi-
blçpes folclóricas de longa tradi-
cao. Espetáculos de "reisadas" e"congadas"'; consertos da Banda
ae Musica do Corpo de Bombei-
ros do Distrito Federal, que le-vara magníficas páginas musicais
do que melhor possuímos no re-
pertório nacional; desfile, pelacidade, da Banda Infanto Juve-
nil do SAM de Niterói; "show"
de destacados artistas do rádio
carioca e mineiro; corridas dos
garçaos, com enorme concorrên-
cia de profissionais locais e de

NOTO M pampo*
DO JORDÃO

Após a • realizacío da I Excursíio"Flo-ndas na Serra", quc obteve um
grande sucesso, e a pedido de diver-sos excursionistas que nela toma-ram parte, aprcBta.-sc, Campos doJordSo. por intermédio dc sua Dire-toria Municipal de Turismo em co-laboraçSo com a universal Service,
para uma segunda excursão a rea-liz»r-se do dia 20 h 22 de setembro
entrante.

No dia 24 desta mis, teve lugaro Congresso de Abertura diste Cam-
peonato, cujo término serA no dia1°. de setembro próximo. Consta omesmo de diversas provas atléticasdc campo, além dc tênis de mesa cxadrez. Haverá um concurso para aescolha da "rainha" e "princesas"
dos Jogos e será encerrado com um
grap-Sr-o t.--'•». m.o Ti ."WW 

MIMAS GíPMS
E D. FEDERAL IRÃO A CAXAMBU

Atendendo oa convite da Pretcltu-
ra Municipal de Caxambu. compare-
cerSo Aquela estância mineira, du-rante a realizaç&o do V Congresso
Barsileiro de Turismo, de 10 a 16
de setembro, as "misses" Minas Oe-rais e Distrito Federal, de 1657. sc-nhorltas Maria Dorotéa Antunes Ne-to e Elols» Menezes, respectlvamen-
te. As Jovens representantes da be-
lcza temlnina destas duas unidades
da FederaçAo, darAo maior brilho asmuitas festas programadas par» Ca-xambu. Inclusive as comemorações
do 56°. z^inf-Tii-in d*'t* município

COMPTOO FESTIVA
DOS GARÇÃOS

No Intuito de promover maior con-
traternlzacio da classe dos garçáos,considerada "veiculo de turismo", i
de proporcionar uma reallzaç&o tu
riatica com emocAcs e originalidade,
seri repetida em Caxambu, éste ano.
no dla IS do més vindouro. As 15
horas, a compeUçAo apresentada em
Santos, em 1B58. As provas do mis
que vem naquela cidade mineira,
obedecendo o mesmo i^gulamenw,serio disputadas cora elevado nume-
ro de concorrentes representantes
das entidades locais versus as de
SAo liou-rncí.

tas festas dançantes nas associa-
çoes e hotéis de Caxambu.

A IV Ginkana Automobilística
promovida pelo Automóvel Clubdo Rio de Janeiro, no dia 14 de
muitos corredores do Rio, SãoPaulo e Minas Gerais. No dia 15,haverá a IV Prova de CorridaRio-Caxambu, organizada tam-bém pela mesma sociedade auto-mobilistica do Rio.

Na parte esportiva, encontram-se programadas competições devôlei, tênis e futebol, particioan-do clubes de Volta Redonda, Bar-ra Mansa, São Lourenço e outraslocalidades.

TURISMO MOTORIZADO
NA ÁUSTRIA

Noticias de Viana, informam queno dla 1°. de agosto corrente, entra-ram cm vigor as facilidades adua-nclras, convencionadas pelo Parla-mento, referentes aos automobilistasestrangeiros, com permanência tem-
porárla na Áustria. A partir destadata, n5o necessitam mais dc car-teira, nem. dc triplicata, nem , deficha dc anotacfio. Os viajantes es-trangeiros também estAo livre de dc-
positar uma garantia. O desembara-
ço alfandegário se limita a verifica-
çáo da chapa estrangeira, assim co-mo a um controle da matricula eda carteira de habilitaçAo. Isso sig-niílca, para os funcionários aduanei-ros. uma considerável rcduçfto notrabalho, levando-se em considera-
çao, que multas vezes em um dla,um único departamento alfamdMá-rio atendia a 17.000 veículos parti-cularcs, saídos e entrados. A Áustriaé o primeiro pafs europeu que con-cede tamanhas facilidades aos auto-mobiliatas estrangeiros. Espem-se
que também os outros países da Eu-ropa tomem a mesma rota a favordc desenvolvimento turístico Inter-nacional.

RIO CLARO, CIDADE CENTE-
NÁRIA

Em abril <iPste ano, comemorou
Rio Claro o primeiro centenário desua elevação A categoria ds cidade.O município existe desde 1845, anoem que se desmembrou do de Limei-ra. com o nome de SAo Joio do RioClaro. Por ocaslAo do Recenseamen-to de 1050, a populaçAo municipalalcançava 47.073 habitantes, em suamaioria localizados no quadro urba-no (73CÍ). O atual efetivo demográ-fico é estimado em 55.000 habltan-
tes. A alfabetlzaçAo encontra-se b«s-tanta adiantada, com uma taxa de80% sóbre a populaçAo de 10 anosj•- mais.

O município tem de área apenas
691 kr.:... estando considerAvelmtnle

e urbanizado, o que se deve em parteao desenvolvimento industrial. Na-
da obstante, a lavoura rioclarense
apresenta resultados ponderAveis,
particularmente nos setores da ri-
dctiltura e da cafeicultura. A safra
de arroz de 1955 foi de 3.25S tonela-
das e a de café atingiu 528 tonela-
das. Culturas subsidiar ins sio sis do
milho, cana-de-açúcar, mandioca, '._•-
ranja, feiJAo. batata e algodão. RA
regidares efetivos pecuArios: 4» 000
bovinos e 18.000 suínos.

Todavia, ê como centro fabril queRio Claro se projeta dentro do Ks-
tado de SAo Paulo. Reeente mono-
grafia do Conso&o Nacional de Es-
tatistica (IBGEl evidencia o predo-minto da Indústria na economia rio-
____I*B___. Km r. srãJor ãã pfS-
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ATOS RELIGIOSOS
Esta seção continua na 6.a pág.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)

Wolfanga Rohr Murray e filho, Wolfanga Paranhos
Rohr, Olga Rohr, Carlos Rohr F° e senhora, Mario Para-
nhos Rohr, senhora e filho, convidam os parentes e amigosde seu querido marido, pai, genro, sobrinho, cunhado etio HAROLD para assistirem a missa em intenção de sua
alma, que será celebrada hoje, 5.» feira, dia 29, às 11,00no altar-mor da Igreja da Candelária, antecipando seusagradecimentos aos que comparecerem a êsse ato de fécristã.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.o DIA)

Albert W. Murray, senhora e filhos; Cleomar Oon-
çalves, senhora e tilhos, Dulce Simonsen Murray, Leon
Oattegno, senhora e filhos; Nuno B. da Silva, senhora efilhos, Luiz Suplicy Netto, senhora e filhos (ausentes),convidam seus parentes e amigos para assistirem à missa
que será. celebrada em sufrágio da alma de seu queridoirmão, cunhado e tio HAROLD, hoje, 5.» feira, dia 29, às11,00, no altar-mor da Igreja da Candelária.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)

Daisy, Percy, Nelly, Charles Edward Murray
e Sydney Robert Murray, senhora e fiíhos, con-
vidam os parentes e amigos para a missa em
intenção da alma de seu querido primo
HAROLD que será celebrada às 11 horas, de
hoje, quinta-feira, dia 29, no altar-mor da
Igreja da Candelária.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)

Amélia Leandro Martins, convida seus
parentes e amigos para a missa em intenção
da alma de seu querido sobrinho HAROLD
que será celebrada às 11 horas, de hoje, quin-
ta-feira, dia 29, no altar-mor da Igreja da
Candelária.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA) _

Cônsul Álvaro de Magalhães e senhora,
convidam seus parentes e amigos para a missa
em intenção da alma de seu querido amigo
HAROLD que será celebrada às 11 horas, de
hoje, quinta-feira, dia 29, no altar-mor da
igreja da Candelária.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)

A Diretoria e Auxiliares de MURRAY,
SIMONSEN S.A. (Comércio e Indústria) e
Companhia Coligadas, convidam seus paren-
tes e amigos para a missa em intenção do seu
bom companheiro HAROLD MURRAY JU-
NIOR, que será celebrada, hoje, quinta-feira,
dia 29, às 11 horas, no altar-mor da Igreja
da Candelária.

HAROLD MURRAY JÚNIOR
(MISSA DE 7.° DIA)

Os diretores e auxiliares da COMBRAC,
convidam os parentes e amigos para a missa
em intensão do seu procurador e acionista
HAROLD MURRAY JÚNIOR, que será ceie-
brada às 11 horas, de hoje, quinta-feira, dia
29, no altar-mor da Igreja da Candelária.

80875
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Abel Delgado Greno
Cezarina Estêves Greno, filhos, genro, nca

e netos, cumprem o doloroso dever de comu-
nicar aos parentes e amigos o falecimento do
amantíssimo esposo, pai, sogro e avô. O fere-
tro sairá às 16 horas de hoje, quinta-feira, da
Capela da Beneficência Portuguesa para o
Cemitério de São João Batista. 4977

X CONGRESSO HOT&EIRO
NO SUL

Continuam btm animados os tra-
ba.hc» para o X Congresso Nacional
Koicicíro, £si* ano Icrsâo psra 2
progressistas e acolhedora capital rlo-jduçto manufatureira, excluído* ot;
grandense. Será. tambem. uma «- eatabelecimento» de m — os d» eSs-j s*ü* clientei c amigos Dará assistirem a missa de 7.° dia.co pessoas, ascendia a melo blltiaoj ,.._""._ -*.. .

a» «miiesro*. anittando como prin-j qne será celebrada por alma de seu ex-Diretor e amifo —
cipala Itens a fabricxçto de bebida*! ____ __ ,..-,-,-- ,.«-,.-.- ., . ..notadtmanta eerrtja> • a tecelagemi LL/IZ DE ABREL FARIAS —- a realizar-se, hoje, quinta-de Unho e da seda. Outra» industrias » __• _>_. » _<_ «. __ j 

'»  
_ _• '_»*

de T-!.to ti. ti í. produto ait- feira, dia 29, aj 10 noras, no «lUr-mor da Iffr«j« de Sao

LUIZ DE ABREU FARIAS
(MISSA DE 7.° DIA)

LABORATÓRIO DAUDT OLIVEIRA S/A., convida

celente oportunidade para os hote-
leiro» a outras pessoas interessadas
no assunto, conhecerem os hábito»
e o progresso atingido nos diferen-
tes setorr» daquele Estado. O eon-~re*K ííos proríssiônai» de 'hotití

F5*«3icsti marcado para o perindo tle Htmentares, • da madeira • a eerl-dimento. A ser vitoriosa a ges- l» » de outubro, em Pôrto Alegre, mica. | Francisco de Paula. (Largo de Sâo Francisco). 74189
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Romanesca existência dos Windsor durante a guerra
A situação embaraçosa do duque - O dilema: a Pátria ou Wally ?
volume dos documen- t,,„..„¦. _-_._,...,__ u. _j________j, ... mMinm iW cer-lhe n importAncla de 50 mi- pertos diplomatas,

FLAGRANTES
O novo volume dos documen

Ins diplomáticos capturados aos
Memães após o segundo confli-
to mundial, publicado recente-
monte em Lor.dte. c cm Wa-
shington, contém um episódioentre os mais complexos e inte-
res8fintes daquele período: o ma-
logrado rapto dos Windsor por
parte do çheíe dos serviços de
contra-espionagem alemão.

O episódio, entre policial e
patético, revela novos aspectos
do homem que renunciou à co-
roa por amor.

Logo depois da aceitação dos
lermos de armistício impostos à
França pelos alemães em junho
de 1940, os 'duque, de Windsor
refugiaram-se na sua mansão de
Cap d'Antibes.

Numa reunião, cia qual parti-
riparam alguns amigos e os se-
cretários do duque, íoi estudado
o problema da posição dos Wind-
V-ior, pois o duque fora até en-
tão oficial de ligação entre as
íórças francesas e o corpo de ex-
pedição britânica que, depois
ria derrota de Dunquerque, dei-
xará o continente. Era portanto
mister que os duques se reco-
lhessem a um país neutro.

Resolveram embarcar rumo
no Atlântico: em programa a
América. Com o seu Buick che-
garam à fronteira espanhola, de
onde prosseguir.m para Madri.
O embaixador britânico infjr-
mou logo Londres da presença
dos duques r.a capital espanhola,
e durante alguns dias, o duque
em Madri e Churchill em Lon-
cires, meditaram sôbre o cami-
nho a seguir.

A guerra criara um problema¦ extremamente delicado para o
duque. Éle tinha um imponen-
te séquito e gozava de muita po-
pularidade em muitos países.
Como membro da família real
inglesa êle 'era vigiado pelos
simpatizantes, quer na Inglater-
ra, quer na campo adversário.
Como ex-rei e ex-imperador que
renunciara ao trono, não podia¦facilmente regressar à pátria: a
familia não o teria acolhido.

Apresentava-se portanto ur*
gente encontrar para êle uma
fórmula que lhe permitisse re-
gressar à Inglaterra, ou um car-
go no exterior; ou então aban-
doná-lo ao seu destino, o que
correspondia a oferecer ao ini-
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— Castelo dc Fuschl — O duque clc Windsor (à esquer-
da) visita o castelo que foi residência dc Ribbentrop, mi-
nistro do Exterior do "Rcich" no período de ,1938 a 1945.
Ao lado do duque, um guia da mansão acompanha o ilus-

tre visitante

migo um ótimo pretexto de pro-
pnganda.

Churchill mandou-lhe dizer
que, depois da derrota da Fran-
ça, êle devia voltar imediata-
mente a Londres. Windsor res-
pondeu que voltaria uó a con-
dição: 1) Que se lhe desse um
cargo civil ou militar digr.o dê-
le e que à duquesa fôsse rece-
bida com as honras devidas a
sua categoria.

Nas suas memórias "O cora-
ção tem suas razões", a duque-
sa de Windsor escreve que o
marido, naquela ocasião, pedira
para ela "o mesmo tratamento
das esposas dos seus irmãos".
A esposa de um deles, George
VI, era a rainha; outra era a
duquesa de Kent; a terceira a
duquesa de Gloucester. O pro-
blema do cargo a dar ao duque
não era difícil, mas o tratamen-
to da duquesa seria objeto de

discussão por parte-dos mem-
bros da familia real. A respos-
ta de Buckingham Palace, sôbre
êste ponto, foi negativa.

Os duques de Windsor fica-
ram aborrecidíssimos e magoar
dos, e não admira que, dos do-
cumentos alemães resulte que o
embaixador de Hitler em Ma-
dri ficasse sabendo que o du-
que, naqueles dias, exprimira o
seu desapontamento com abertas"críticas contra Churchill" e
com imprecações contra a gues--
ra. Isto despertou as esperanças
dos nazistas de conseguir levar
para o seu campo o infeliz ex-
soberano. For isso. foi elaborado
um plano: o_ chefe do serviço
tle contra-espionegem nazista,
Schellenberg, foi incumbido por
Ribbentrop de seguir para Ma-
dri e Lisboa (pois se sabia que
o duque tencionava partir breve
para Portugal) a fim de ofere-

OVANDO OS GATOS SÃO PARDOS
„_ p°r CHUCK *>í**àf£xr*m+

Temos sempre guardadas nos cantos da memória, frases que podem ser usadas rapidamente. Es-
peelalmente como comentário à uma situação, sôbre a qual não queremos pensar muito, mas que somos

forçados a dizer algo. _, , . _ . ,
, Um casal amigo meu, acaba de romper relações românticas. Ela nao quis mais. Quais foram as

> razões não sei, nem gostaria de saber. Só sei que eu gostava de vê-los juntos, e que sinto profunda-
emente, como se fôsse comigo, sabê-los incompletos, um sem o outro. Mas há sempre pessoas que gos-

tam de contar estes casos. Uma dessas pessoas fêz uma longa exposição a outra. E a outra comentou:
'E'. Êle nunca poderia dar um futuro à ela..." • ¦.'',".v

Eis uma frase do tipo que temos prontas para soltar comodamente, sem pensar demais. Ele nunca
poderia dar um futuro a ela. Que futuro? Essa história de futuro esti perfeita para a menina que sal.
cio colégio, que só passeia acompanhada da família, que gostaria de casar com um rapaz, cujo pai tlves-
se sido amigo do tio dela na escola. Essa história de futuro está certa para a |ovem viuva, mae de tres
filhos menores, que não tem espaço em casa nem pa ra ter uma empregada, porque o apartamento só tem
uma sala • um quarto. Mas para quem já de multo viu seus sonhos de verdes passarem a amarelos
• finalmente caírem, para quem tem seu trabalho, sua casa, seus amigos e falta-lhe apenas um pouco de
carinho, um pouco de atenção, um pouco daquela I uz que êle colocava no seu olhar, de que futuro es-
tão falando quando dizem que êle não lhe poderia dar um ??? .... . _ . .

O futuro será sempre um dia no qual nos lembraremos com satisfação do passado. E êste passado
que então nos fará sorrir, é hoje, no presente.

Que futuro êle poderia dar à ela? Eu sei. A lembrança de um amigo sincero, de um homem sensl-
vel, que achava graça carinhosa nos seus leitos e nas suas palavras, que pensava nos pequenos gestos
que valem a vida, que carregava por ela um mundo de lirismo na alma. A aliança que ele deu a ela
imo valia um casamento. Mas talvez valesse mais, porque êle não escreveu por dentro do circulo de
ouro, nem seu nome, nem uma frase linda roubada de um' livro. Escrevera simplesmente: Moça noi-
va". E Isto é lirismo, é ternura c carinho. '•

Enfim, não estou querendo dizer que ela não teve razoes, porque nao perguntei quais foram, como
lá disse que não quero saber. Só estou querendo pedir, que não usem frases que nao examinaram bem,
não façam comentários que não querem dizer coisa alguma, pois em nada dizerem, destróem um capl-
tulo de lirismo de alguém, durante o qual, não só êies foram felizes, como nós também em velos, «om-
pletando-se mutuamente. * * *

ter sido chamada a atenção oficialmente, pela dire-
ção. * *

A PRÓXIMA peça dos Artistas Unidos, será "E'
de amor que se trata", de Jean Anoullh, substituin-
do "À margem da vida", no Teatro Copacabana. Os
cenários e figurinos serão de Júlio Senna, e a dire-
ção ainda uma vez de Luca de Tena.'

* #
EM BENEFICIO do Hospital de Araruama, tere-

mos no Clube de Xadrez de Araruama, uma festa
no dia 31 com artistas de televisão. As crianças é
que gostarão em especial, devido a presença dos
famosos palhaços Fred e Carequinha.

* *
TERMINA no sábado, a excelente Dany Dauber-

son, na "Boite Mela Noite" do Copacabana. Na se-
gunda-feira, dará um recital de despedida no Tea-
tro Copacabana, As entradas estão iá quase esgo-
tadas. ,

* *
O RECORDE de freqüência noturna em espeta-

culos no Rio ainda é de "Humoresque", no "Golden
Room", para os primeiros quinze dias. O recorde
para apresentações individuais é de Edith Piaff cm
1956, também no "Golden Room".

>jf >;< >;í

VIAJOU para Sáo Paulo, Isabel Valente, pela
Real-Aerovias, ontem de madrugada. Sua volta ao
Rio poderá ser dentro de três dias ou três meses.
Quem sabe?

* *
INFELIZMENTE, a próxima atração do Copaca-

bana não poderá ser Josephine Premice, como su-
gerimos, pois ela acaba de entrar para o musical"Jamaica", na Broadway, onde já estão Lena Home
e Ricardo Montalban.

« *
CONVERSANDO com uma das modelos america-

nas que estiveram há pouco no Rio, a senhora Joan
Guerreiros, que foi aos Estados Unidos buscar seu
filho, Lance, confessou que é multo feliz casada com
um brasileiro. Hélio deve estar satisfeito com isto.*

EXCELENTE a extensa reportagem sôbre golfe,
feita com Ben Hogan, no último número da revis-
ta "Life". Tem desenhos e fotos também.

Regressou da Europa, acompanhado de sua
esposa, o dr. Aloísio Salles Fonseca, após
participar, como delegado brasileiro, da XIV
Conferência do Conselho Econômico e So-
ciai da ONU, realizada em Genebra. O dr.
Aloísio Salles visitou centros culturais na
Suiça, Itália e França, durante as seis se-
Suiça ,Itália e França, durante as seis se-

manas de sua permanência.

TEREMOS ainda neste mês, no Teatro República,
a peça de Antônio Cnllado, "Pedro Mico", encena-
da pelo Teatro Nacional de Comédia. Estará es-
troando cm teatro o menino Haroldo Oliveira, no
papel dc "Zemélio". file é aquele menino que vi-
mos em "Rio 40 graus".* *

VAMOS PENSAR UM POUCOI Bastaria um tm-
presa rio verificar as tabelas de preco* dos artista*
Internacionais, com as maiores agências do mundo,
tais como a "MCA" ou o "General Artists", • nio te-
riamos os disparates qu* reparamos toda hora no
Brasil.

Os "Plotters" foram cedidos por seu empre-
sário Buck Ram, ao empresário Lococo, por 7.500
dólares, por semana, para a América do Sul. Natu-
ralmente, depois de trabalharem na Argentina, Lo-
coco quer revsr.dè-las $9 Brasil com grande lucro.
Então temos propostas absurdas correndo pilai
agências telegráficas. Paulo Carvalho em Sio Pau-
lo oferece 17 mil dólares por semana para 18 espe-
táculos. Borelll, também de Sáo Paulo, oferec* 20
mil dólares por semana, por 18 espetáculos.

Meus amigos, bastaria esperar que a opção
d* Lococo terminasse, * contratá-los diretamente de
Buck Ram, por 7.500 dólares por semana. Menos
dólares sairiam do Brasil, * nio estariamos criando
um cartai no estrangeiro de esbanjadores de dlnhei-
ro. Desta maneira, em breve pensario que Isto aqui

uma mina de ouro, e entio mesmo ê que nio pe-
deremos mais Importar artista algum.

« *
A PIANISTA Dila Joseti apresentará no domin-

jo às 15 horas, na Academia de Música Lorenzo
Kernandez. um grupo de seus alunos. A julgar pelo
valor da professora, o recital deverá ser excelente.

* * *
NO MiXiCO, as autoridades qu* nio ptrmitiram

«.tradição da atriz Francesca d* Scaff*, envolvi-
da no julgamento da revista 'Confldenrlal", agora
ih* ordenaram qu* « retiras», do México até às 17
hora* d» hoj*.

* *
DESLIGOU-SE do elenco do Teatro Zaquia Jor-

fé, a atrix Virgínia Noronha, por nio concordar em
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cer-lhe a importAncla de SO mi
lhões de francos suíços deposi
tudos em seu nome num banco
de Zurique, coniunto que ele de-
clarasxe publicamente que nao
compartilhava a politica de .ieu
irmão, o rei George VI da In-
glaterra. Além disso, os Windsor
tinham que ser raptados e gunr-
dados na Espanha à disposição
do governo de Hitler até a vitó-
ria das tropas alemãs. Como re-
compensa, Hitler teria nomeado
o duque rei dn Grã-Bretanha. ,

As operações começaram
quando os Windsor se achavam
em Lisboa. Ramon Suncr,
cunhado de Franco, ministro do
Interior da Espanha, íoi encar-
regado pelos alemães dc mun-
dar a Lisboa o duque Primo de
Riviera, a íim dc convidar os
Windsor a tomar parte numa
partida de caça e oferecer-lhes
o palácio do Califa de Ronda,
como residência por tempo ili-
mitado.

Uma vez de volta à Espanha,
os duques seriam ali retidos
com o pretexto de uma revê-
lação sensacional: a espionagem
alemã lhe comunicaria ter des-
coberto uma conspiração de
Churchill para levar o casal
Windsor ao território britânico
e eliminá-lo quanto antes.

vJontcmporaneamcnte de Lon-
dres viajou para Lisboa sir Wal-
ter Monkton, (amigo e conse-
Iheiro legal do duque durante
o período de abdicação) a íim
de avisar o próprio duque da
conspiração alemã e do rapto
projetado. No entanto, porem,
Churchill recusara as propostas
do ex-rei para um retorno na
Inglaterra e oferecera peremp-
toriamente uma formula de
compromisso: o cargo de go-
vernador das ilhas Bahamas.
Tratava-se de um posto muito
inferior àquele que os duques
mereciam (ura lugar adequado
podia ter sido o de-governa-
dor do Canadá ou da Austrá-
lia).

Os documentos alemães di-
zem também que verbalmente,
Churchill ameaçara o duque de
corte marcial, caso recusasse o
cargo e não partisse logo para
as Bahamas.

O estado de alma dos duques
não era naturalmente muito ter-
no para com os ingleses naquele
momento, e os alemães procu-
raram explorar os desgostos
causados pelas ordens de Chur-
chill para que êies não par-
tissem.

Como se sabe, aquela tenta-
tiva faliu. e faliram todas as
outras, algumas das "quais :inti-
midatorias, dos ' emissários es-
panhóis para cativar os duques.

A aventura concluiu-se com a
viagem à América. O malogro
da conjuração alemã foi com-
pleto. Da farsa diplomática
que começara com um tele-
grama tipicamente hitleriano "O
Fuehrer ordena rapto Windsor",
o maior responsável íoi sem
dúvida o ex-cornerciante de
champanha, ex-embaixador em
Londres, o ministro do Exterior,
von Ribbentrop. Êle inventara
as simpatias do duque pelo na-
zismo, e o embaixador alemão
na Holanda, Julius võn Zech-
Burkesroda, aperfeiçoara a men-
tira. Os seus despachos acham-
se num volume de documentos
diplomáticos alemães, que .fo-
ram desmentidos oficialmente
em novembro de 1954. Em se-
guida houve uma série de ne-
gociações delicadas e comple-
xas para um encontro entre o
Fuehrer e o duque de Windsor.
Isso tudo convencera o Ministé-
rio do Exterior alemão da possi-
bilidade de obter a colaboração
do duque de Windsor. Além disso
durante a estada em Madrid e
Lisboa, os despachos diplomáti-
cos alemães basearam-se sem-
pre em meras hipóteses.

Evidentemente os espanhóis,
que queriam prestar bons_ ser-
viços aos alemães vitoriosos,
exageraram a coléra dos Win-
dsor contra Londres, alteraram
o sentidp das suas observações
sôbre a política de Churchill,
sôbre a guerra e a derrota dos
ingleses, etc. Por sua conta o
embaixador alemão acrescenta-
va algo nos despacho desti-
nados ao Fuehrer; von Ribben-
trop, já se gabava com o êxi-
to da conspiração. Além disso,
a linguáguem complicava as coi-
sas: há matizes de vocabulário
que gripam até aos mais es-

CASAMENTO CIVIL .
DO PRÍNCIPE

SADRUDDIN KHAN
GENEBRA, 27 — 0 casa-

mento civil do príncipe Sadrud-
din Khan com assra- Nina Shei-
la Dyer foi celebrado hoje de
manhã na Prefeitura de Collon-
ges-Bellerive. pequena localida-
oe perto desta cidade, onde o
príncipe possui um castelo.

Os príncipes Karin, novo
Aga Khan, e Ali Khan, a prin-
cesa Andree Caron, a sra. Bet-
tina Graziani. noiva do príncipe
Ali. e um número limitado de
convidados assistiram à breve
cerimônia.

Depois do ato civil, o princi-
Èe 

Sadruddin e a sra. Nina
iyer seguiram para o castelo de

Bêllerive, onde foi celebrado o
casamento religioso, em rito is-
maelita, por dois "ímãs" vindos
da mesquita de Paris.

Respondendo aos oficiantes na
qualidade de tutor religioso da
noiva, o príncipe Ali, dirigindo-
se ao príncipe Sadruddin, de-
clarou: "Aceito-vos como ma-
rido de Shirm".

Depois de terem recebido as
felicitações do pequeno grupo
de parentes e convidados, os re-
cém-casados receberam a im-
prensa no parque do" castelo.

Sadruddin e Shirin Khan dei-
xam hoje Genebra num auto-
móvel que lhe foi oferecido pe-
la princesa Andree Caron. —
F.P.

Continua firme a peça "Vovó de bonde de
burro não pega avião a jato", no Teatro i
Jardel. Elementos de destaque são Sônia
Correia e Ruy Cavalcanti, na foto, vistos {

numa das cenas mais engraçadas

pertos diplomatas, como lhes fo-
gem facilmente os verdadeiros
pontos do vista c os Ímpetos
psicológicos de um indivíduo.

Os diplomatas alemães e es- •
panhóis esqueceram-sc eviden-
temente de uma írasc de valor ifundamental do discurso de ab-
dicação pronunciado pelo du- (
que no rádio inglês (discur-
so redigido ou, pelo menos,
aperfeiçoado por Churchill).
Nesta frase o duque declara:"Se um dia, no futuro, em _
qualquer momento, eu puder
ser útil ao meu país como ci-
dadão particular, não me cs-
quecerei do meu dever". Uma
declaração quc, na boca dum
soberano tem valor de jura-
mento.

Na verdade, quando estourou
a guerra e durante todo o con-
flito mundial o duque de Win-
dsor esteve diante de um di-
lema difícil c amargo: a es-
colha entre a Grã-Bretanha e
a mulher amada.' O seu dra-
ma foi patético e profundo; êle
tinha sido educado para ser.
rei; um dos conceitos básicos
da sua educação íoi o da le-
nidade para com o seu país;
outro, o respeito intcgrr.l pela
constituição.

yuando o emissário espanhol
lhe ofereceu, por conta de Hitler
que já se julgava triunfante, o
trono da Inglaterra, ' o duque
respondeu ingenuamente: "Mas
a constituição não o permite"!

A sua lealdade para com a In- t
glaterra exigia seu regresso à
pátria logo após a declaração de
guerra; a sua lealdade para com
a esposa lhe impunha ficar lon-
ge do País que não reconhecera
wallis como sua esposa legítima.

Chuchill soube medir com
exatidão extrema os limites má-
ximos de lealdade do duque, en-
quanto os alemães mostraram i
não conhecer bem a índole bri-
tânica em geral e a do duque
em particular.

Os nazistas pensavam que da
irritação pessoal dele podia bro-
tar a idéia de trair a pátria;
Churchill, pelo contrário, ava-
liou muito melhor o homem.
De fato, o duque acabou obede-
cendo e aceitando um pôsto in-
significante.

A recente publicação de que
falamos retorna a pôr dm anti-
go problema: quais eram as
convicções políticas pessoais do
duque? E' muito provável que,
educado como príncipe herdei-
ro na máxima objetividade e
neutralidade, o duque se tenha
interessado pelos partidos e sis-
temas políticos entrangeiros, ,to-
davia com uma certa desconfi-
anca. Na roda das suas relações
contavam-se sobretudo os con-
servadores, nos ambientes rea-
cionários ingleses houve exem-
pios de simpatia para com os
regimes fascistas europeus. Po-
rém estas simpatias não íoram
suficientemente analizadas; os
ingleses nunca pensaram numa
implantação de regime fascista
ou nazista no seu País, e o,caso
de sir Oswald Mosley, que ini-
ciou um movimento fascista in-
glês, permaneceu isolado.

Na realidade, aquelas simpa-
tias diziam respeito apenas à
ordem que os regimens totálitá-
rios conseguiram manter nos res-
pectivos Países. Além disso, a
democracia inglesa nos territó-
rios de além-mar apoiou sem-
pre os regimes autocráticos, ti-
rânicos e ditatoriais. Isto não
significa, porém, que os inglê-
ses simpatizassem sinceramente
com Hitler ou com Mussolini.

O duque de Windsor, por sua
vez, tinha muitas boas razões
pessoais — talvez francamente
dinásticas — para sentir uma
certa irritação contra o mundo
dos partidos, dos homens poli-ticos, das exigências da opinião
pública organizada, e — quiçá —
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NEGRÃO EM RITMO DE SAMBA

Cardoso Rodrigues é sambista, de vocação, e contínuo
por obrigação, dando expediente no Palácio Guanabara.
Esta semana, saudando o aniversário do prefeito Negrão de
Lima, pediu licença ao alcaide c batucou na caixa de lós-
foros um sambinha bem carioca, intitulado "Lembrança",
que comemora as ilustres e felizes primaveras nos seguintes
tArmos:

'Quanto eu me sinto íehz
Neste momento
Cheio de latlsfaçlo...
Por me achar festejando
A primavera de aua Exci*.
Dr. Negrão I
Lamento, nâo ter elementos
para fazer um discurso brilhante:
Meus votos de felicidades Dr. Negrlol
í o que peço ao Criador neste Instante.

Eis a razáo pela qual
Arquitetei...
Fazer o samba
que no momento gravei
NSo jusüílca
O que. bem merece na verdade
Aceite esta lembrança
Dada de boa vontade."

lã
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A BARRAGEM NO PALCO
Ontem, em Belo Horizonte,

deve ter estreado um grupo
teatral de Alfenas, apresentando
a peça "Na Boca das Furnas"'.¦
A Inocente comédia é uma cri-
tica ferina à construçio da bar-
racem de "Furnas", empreendi-
mento que contrariou profun-
damente os Interessei sul-ml-
neiros. As duas figuras mais sa-
tirizadas no espetáculo sSo os
srs. Lucas Lopes e John Co-
trin, êste ultimo traveslido na' 
pele do frio e rabujento "£n-
genheiro Amorim".

GETÚLIO SEM AMBULÂNCIA
Os ladrões de automóveis

que operam impunemente
no Rio de Janeiro deram-
uma demonstração dc força,
ontem, de manhãzinha, ao
furtar uma ambulância do
SAMDU, que se encontrava
estacionada à Rua Getúlio
n. 36. O diretor do pôsto íur-
tado, por coincidência tam-
bém Getúlio, e de sobrenome
Alves Pizelli, queixou-se ao
22.° Distrito. Quem topar com
uma ambulância, de placa
9-46-21, em locais pouco con-
dizentes com a viatura —
Barra da Tijuca, Chácara do
Céu, Alto da Boa Vista ou
porta do Sacha's — pode ir
chamando a Polícia e avisan-
do o Getúlio cm apuros.

uma certa atração pela autori-
dade.

. Seja como fôr, os dias de Ma-
dri e de Lisboa, os dias do di-
lema entre a lealdade ao País
ou à esposa; a escolha entre o
humilhante cumprimento . dé
uma ordem •_ a possibilidade de
uma vingança espetacular, fo-
ram as mais dramáticas da, sua
vida. ANSA.

CAUTELA AZIAGA
O comissário Scherer, úni-

ca vítima no acidente recen-
temente ocorrido com o
avião internacional da Va-
rig, morreu por haver a
cauda do avião se separado
do Constellation-, no instante
da amerissagem. O comissá-
rio sentara-se na última pol-
trona, que julgava a mais se-
gura no pousp de emergên-
cia. Seus companheiros, no-
tando a baixa, ainda tenta-
ram regressar ao mar para
localizá-lo, mas os nativos da
zona caribeana negaram-se
a emprestar os barcos neces-
sários, temerosos dos tuba-
rões que infestam aquelas
águas.

SÍMBOLOS PEITORAIS
- Os defensores do voto'para

os analfabetos andam elo-
giando o sistema eleitoral
egípcio, que consideram o
ideal para o Brasil. Como se
sabe, Nasser, instituiu um
símbolo para cada partido e
cada candidato. Aqui no
Brasil, a única vantagem
dêsse sistema seria carimbar

, com um cadilaque todas as
cédulas dos nobres importa-
dores, alertando o povo sô-

.bre quem escolher para as
onacias poltronas do Palácio
Tiradentes.

CONCURSO E FIASCO
•

O Jota estava de papo para
o ar. Intercalando coclUlos e
olhadas na televisão, quando Cé-
sar de Alencar anunciou x
garâta-propaganda que triunfa-
ra no concurso InsUtuIdo pe)o
seu programa. Surgiu entSo no
video um brinco de menina,
muito bontUnha e «.conchegante.;
que principiou a, explicar as
vantagens de toda a. complica-
da aparelhagem para lidio, vi-
trola e tclcvlsSo. Em melo ao
comercial o pedaço de mau ca-.
inlnho gaguejou, embatucou e
teve dc pedir socorro a um mis-
terioso cspirlto-santo de orelha,
que passou a lhe ditar o resto
do texto.

Evidentemente, predominou no
concurso o ponto de vista este-
tico e plástico. Mesmo porque
o resto nSo devia interessar
multo...

BELORIZONTINAS
'. Foi preso em Belo Hori-

zonte, esta semana, o peri-
goso ladrão Cabrito, velho
especialista no furto de ga-linhas.

. . 
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VAMOS COZINHAR?
MARIA VIEIRA MELLO

RECEITA DO DIA
Bolinhos de aipim

INGREDIENTES
Um quilo de aipim; um õvo;

uma colher bem cheia de man-
teiga (das de sopa); sal a gôs-
to; duas colheres dc sopa de
farinha de trigo.
MANEIRA DE PREPARAR:

Descasca-se o aipim; lava-se
muito bem; corta-se em peda-
ços grandes; racham-se as rai-
zes grossas, pondo-se a cozi-
nhar em água com sal.

Depois de bem cozido/ es-
corre-se a água (tudo muito
ligeiro para que o aipim náo
esfrie); retira-se o fio grosso
que tem no centro da raiz e
usa-se o machucador até for-
mar uma pasía consistente, is-
to é, até não se encontrar mais
pedacinhos de aipim e com as
mãos vai-se ligando esta.

Depois de tudo bem amas-
sado e ligado, junta-se a man-
teiga, mexendo-se sempre e
mais a gema do ôvo, conti-
nuando a mexer.

Quando a massa estiver
pronta, espalba-se a farinha
de trigo na pedra mármore ou
na tábua de carne, colocando-
se aí a massa, de onde se vai-
tirando pequenas porções para
formar os bolinhos, os quais,
depois de passados na farinha
de trigo são levados a fritar
em banha quente.

Serve-se quente com bife au
carne assada.
O que a Dona de Casa
precisa saoer com rela-

ção ao fósforo
Inicialmente, podemos citar

como alimento» ricos em fós-

foros, os seguintes: o leite, os
ovos, a carne, alguns peixes
como a enxova, a garoupa, o
robalo, a cavala, etc. e mais
os queijos, ameixas, nozes, fei-
jões, lentilhas, aveia, milho,
castanha do Pará, vagens, etc.

O problema da carência de
fósforo em nosso país, graças
a Beus, não existe, porque
consumimos grande quantida-
de de feijão.

Tratando-se de fósforo, não
se deve andar pensando mui-
to nele, porque, quase sempre,
numa alimentação mista e
abundante, temos de i a 7 gra-
mas de fósforo, cobrindo, per-
feitamente, a quantidade exi-
gida pelo nosso organismo.

E esta proporção é, mais ou
menos, a seguinte: .4 porções
de cálcio, para 3 de fósforo,
diz o professor Dante Costa.

Para qiie o fósforo atue bem
no cérebro, nos nervos e no
sangue, êle precisa do cálcio,
senão nada feito.

No sangue a quantidade dc
fósforo é quase sempre a
mesma. "•

Agora um conselho: Preza-
das leitoras, sempre que hou-
ver um pouquinho de tempo,
leiam algo sôbre os alimentos,
principalmente, com relação
aos minerais, tão pouco conhe-
cidos de nós.

CONSELHO ÚTIL
Arrancando-se os fios res-

tantes de uma vassoura velha
de esfregar o chão e pregan-
do-se em lugar deles algumas
tampinhas de garrafas de cer-
veja, tem-se um excelente ins-
trumento para correr o sabão
por lnd,-! a superfície do as-
soalho que se esti ensaboando.

PALAVRAS CRUZADAS
Problema n.° 568

FÁBIO DE MELLO— (Goiás — Go.)

r—| rrn p-

¦

?r~* it

HORIZONTAIS:

De outra raça.
Praça de taba.
Nome antigo da nota dó.
Intriga.

10 Em psicanálise, o substrato
instintivo da psique.

11 Encanto.
12 Pessoa «exímia em qualquer

atividade.
14 Sulf. nom. que designa na-,

turalidade.
15 Fruir.
18 Tamanhos; pacotes.

VERTICAIS:

1 Estado de abjeçáo e igno-
rància (pi.).

, 2 Planta da família das Apo-
cináceas.

3 Que não tem anteras. ¦
Espécie de fiexa usada pe-
los antigos turcos.
Desincncia verbal.

13 Carta-relatório dos suces-
sos de um ano.

16 Outra coisa.
17 Pref.: de ambos os lados.

DICIONÁRIOS
Nesta seção são adotados os

seguintes léxicos: Pequeno Di-
cionário Brasileiro da Lfngua
Portuguesa (G. Barroso-H. Li-
ma), Monossilábicos de Casano-
vas e Japyassu e Vocabulário
Antroponímico de Lidaci.

COLUNAS DE ÉDIPO

Aconselhamos a todos os lel-
tores de "Escola de Édipo" que
acompanhem a seção "Colunas
de Édipo", publicada todos os
domingos neste jornal, também
sob a direção de Odlanid.

CORRESPONDÊNCIA

, Toda correspondência para
esta seção deve ser enviada a:
DINALDO ALECRIM — Reda-
ção do Correio da Manha — Av.
Gomes Freire, 471, 3.° andar —
Rio.

SOLUÇÕES DO NUMERO
ANTERIOR

Problema N.° 567

HORIZONTAIS: Ara. Arado.
Ira. Olé. Orara. Ana.

VERTICAIS: Era. Arara. Ado-
ra. Aro. Ola.
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O PROBLEMA DE HOJE

de B. J. da C. Andrade
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Brancas: 7 peças. Pretas:
6 peças. As brancas jogam e
dão mate em dois lances.

A resposta, amanhã.

* * *
A SOLUÇÃO DE ANTE-

ONTEM

1. D7C —> qtwlqoer; 2. Df
B -vi C: mate.

I
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CORREIO f>A MANHA, Qufnla-fefra, 19 de Agosto íe HÍT 2.° Caderno

Correio da Manhã
tt-rtion. Administrado i atlclnss

Avenlda domes Freire, 471
Telefonei K-2020

Hslcln (Publicidade e Ai>lnaturii)i
.-. . n, .. Centrali Av. Rio nrancc,

IBS, tiq. Av. Almirante Barroso. —
TeL li-ci .1. ii.*'!.* Interna)

Zona Mil — mu in-..i Copacabana -
Av. U. S. de Copacabana, «60-A

- Telefonei a?>lS32
SUCURSAL EM SAO PAULO

Av. Rio llranco, esquina Gusmòe»
Xelefoneii 33-3070 — 33-9901

SUCURSAL EM MINAS
Rna GoUs, CS — Belo Horizonte

Telefonei 2-0372

TRECO DE ASSINATURAS
Anual  Cri 300,0t
Semestral ....,  Crf 180,06

EXTERIOR
Anual  crf soo.o'

NUMERO AVULSO
Domínios  tri 2,bt
1*0 dl»  Cr| 1.30

SAO PAULO
Dias úteis  Cri 2,Sii
Domínios  Crf 3,01

BELO HORIZONTE
Domínios e dias úteis crf 2,01

Cobradores autorizados : Franclicn
Vieira de Souza, Joio Nunes, Josc
Coelho da Silva, Joié Salvador Gltan-
te, Manoel Morley, Mário SImóei
Goaçalvei, Pedro Joit de Souza «
SrbasUSo Lincoln

À BOLSA ONTEM
CACAU

CAFÉ
NOVA YORK, 28 — A Bolsa de

Cacau cotou hoje o tipo Bahia Su-
perior a 34 centavos e 63 centísl-
mos de dólnr, a libra-pêso, com
uma baixa de -/ pontos, U.P.

NOVA YCIK, 28 — No ir...ca-
do <te cníó a termo, o contrato San-
tos "B" ícchou hfijc, entre 55 pon-
tos de baixa e 5 de alta, vendendo-
se Sl contratos. O tipo "M" íe-
chou entre baixa de 40 pontos e
alta dc 10, com venda dc 84 con-
tratos.

.As operações de reajustamento
nk entrega de setembro, anteci-
pando para amanha um bom vo-
lume de notas transferlveis c as
operações de cambio dentro do

2iMi comércio, determinaram a maior
parte da atividade do mercado a
termo. No mercado de entrega
imediata, o dia foi tranqüilo e al-
guns corretores tiveram a lmpres-
sfto de que uma ulterlor reduçfto
dos preços determinaria uma apre-
ciftvel procura dos torradores.

O café Santos 4 baixou um cen-
tavo, fechando h 52 centavos e
meio. Os tipos colombianos bai-
xaram meio centavo, fechando a
62 centavos. U.P.

VI» 1 COMERCIAL
O Tratado do Mercado Comuni (VIII)

POLÍTICA COMERCIAL
Estabelecendo uma união alfan-'consulta o Comitê Econômico c So- trada cm vigor do presente Trata

dcfiiiria entre eles, os Estados mcm- ciai. (Art. 118). do
bros pretendem contribuir ao inte-
rêsse comum, ao desenvolvimento
harmonioso do comércio mundial, à
supressão progressiva dns restri-
ções, nns trocas internncionals c
na redução dns bnrrcirns alfândega-
rias

CENTRO

GKonl, rua 1° de Março,
rua Acre, i8; Federal, av.

Cada Estndo membro garante no/ a) garantir aos trabalhadores um riorlano, 183; Cavalcante,
correr dn primeira etnpn e em sc- reemprègo produtivo por: .Constituição, 43; Topázlo,

Falências & Concordatas
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

' 
*• *.nA''A,„~ ,kml!'"ro' «v. Monsenhor|jj tAiTi«* 7^2"b.«"«iitfar'«TÕ/fa." tem" re
Fíi"N„-.,?,3£ M*rd0-, ""'; v'Ç*no 9C* querida no Julro da 1.» Vaia Clvel. I
B&iMT&F* 0períl'i'- e,tr Monienl,or decretacflo da falência, por parte di

Sin ai ímilntn, si farmácias de
plantio, hoje, quinta-feira:

FALÊNCIA REQUERIDA — FER-
MAT COMÍBCIO DE FERRO R MA»
TEMAIS DE CONSTRUÇÕES lyTDA.
— Esta firma eitabeleelda A rua San-

11;

a
. do

rTA*ABÍ!B*nÍri r.„.. .» <>r».'B,nc0 Klnaitclal do Brasil S/A., ere-
JACAREPAGUA - Rosa. av. Gere- dol.ca de c,.j 202.000,00.Acre, marlo Dantas, 12: Jatro, estr. de Ja-1

guldn mantém, n nplienção do
principio dc igunldnde dns lemimc-
rações cntrc on trabalhadores mos-

Marechal; carepasuâ. 7M8. I DESPACHOS EM FALÊNCIAS F.
rl"x,.,ta,at,MA?UiRISBA r«P°'MP0«re!'i .?» CONCORDATAS - KOREGER IM-Mem [Marechal Raniel, 80; N. S_. APT6', PORTADORA E EXPORTADORA' S/A

rua da
A politica comercial comum tem;trabalho. |total ou parcialmente, enquanto u ios,~94.

conhecimento da incidência fnvorá-| A igualdade de remuneração, sem empreso sc tranferc pnra outras; GLÓRIA - Glória,
vel que a supressão dos direitos idiscriminação fundada .sóbre o sc- produções, permitindo-lhes con.scr-.rla, 80.
entre os Estados membros podeixo, implica: jvar o mqjimo nivel de remuneração,I SANTA ESA - Triunfo,

reempregn-

de Si, 230-B; Ribeiro, rua do Lavra-lclda, estr. do Portele\ 106-B: Madu-l Nos „ulos JJiU concordata o Juiz
enlzaçào de relnstnlaçào. ?'«- 5°: gs '»bel- ru« ,d°?Inválidos, j reira, trav. Leopoldina Oliveira 171-B-.da ,â Var(1 c, 

*, 
despícl,ou que nída

,.oilni- iliifliK »n« irnhiilii» '*•: Sanitária, rua Fiel Caneca, 143 Gentil, rua Capitão Couto Meneres. 4, J „ «..-..ir M
?«ím3JÍ«."* 

*cíi„ *."¦?". $__& MtaÇlO D. Pedro 1I._l9Ja 20.| MARECHAL HERMES - Almeida.|a "ue dcíerlr>

KIAN GWAN S/A. - Sôbre a peti-
çáo de fls. 127. o Juir da 3.' Vara

reeducação profissional;— indenização de
b) cone

cuíinos c os trabnlhndores íemini-; dores cujos empregos estão reduzi ESTACI0 _ oriental, rua Salvador'rua Slricl. 8-B.nos paro um mesmo determinado dos ou suspensos temporariamente, át SAi 77. s8o carios. rUB Süo Car-| maria DA GRAÇA - Maria da
IGr.**fí.*.™a Conçje^e Azambuja. 021-E.|fcive, mandou ouvir a concordatarla.'¦'¦''¦ Mal<\ comissário e o dr. Curador das Mas-

133, ou-
M..H.I 143.

ZONA SUL
; rua Cajaiba, 103

NOTÍCIAS NACIONAIS

Possibilidades para a exportação de ovos

Piedade.
Zuleldi;

O Brasil jà exportou ovos, cm
pequenas quantidades é certo, mas
esta exportação figurou nas listas
das nossas remessas para o ex-
terior. Ainda no ano passado, al-
gumas partidas foram enviadas
para fora. Atualmente, as possl-
bilidades para a ampliação do
mercado existem, e mais do que
Isto, existem possibilidades inter-
nas para o aumento da produção
de ovos de nossas granjas.

O mercado internacional é gran-
dc e ávido. Segundo relatório da
FAO (Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e AU-
mentação), o comércio mundial
de ovos em 195G soprepujou quase
env sua sexta parte ao do periodo
de antes da Ruorra, e, cir. virtude
de uma procura intensa, tende a
se ampliar cada vez mais, pois
não c possivel atender aos reclai
mos do aumento dc proteínas ape-
nas com o aumento^do consumo
de carnes. O crescimento do co-
mérclo mundial de ovos registra-
do nos últimos anos (Boletim
Mensal de Economia e Estatisticas
Agricolas da FAO) deve-se prin-

cipalmenfe ao aumento continuo
das Importações da Alemanha Oci-
dental, que cm 1955-56 importou
37% dos ovos quc- necessitava pa-ra o seu consumo, em contraste
com os anos anteriores à segunda
guerra, quando não importava se-
não 9';i. Isto é apenas um exem-
pio. Outros paises — Suíça, Itá-
lia, França, sem falar nos sula-
mericanos, com exceção da Ar-
gentina — têm seguidamente au-
mentado em proporções notáveis
as suas compras de ovos no ex-
terior.

O ôvo torna-se, portanto, um.
produto dc exportação por partede- vários países; como Estados
Unidos, Holanda, Dinamarca, Iu-
goslávia e outros que figuram com
quantidades menores, porem crês-
ceiites. Abrem-se, pois, perpec-
Uvas animadoras para o nosso
país, que tem todas as condições
para entrar no futuro nesta com.
petição. E' preciso, porém, quesejam prestigiadas as iniciativas
de modo a que os programas de
expansão, já elaborados. sejam
atendidos e postos em prática.

as proposições relativas á aplica
ção no curso do periodo de transi
ção para o inicio dc uma ação co-
mum e a uniformização d
ca comercial.

A Comissão apresenta ao Conse-
lho recomendações visando as nego-
ciações de tarifa com os paises ter-
ceiros sôbre a tarifa alfandegária
comum.

Glô- MÊYER - Pinto,
.... I28* S«'Bntí M««;sa»-K?*». «•¦ Cl" <j?sas. Quanto a petição de flsruaicruz, 58-A: Pederneiras, rua Dias ds .,.r„ rir ruraiíar rt»< \ins<»í

Cru?. 264-B; N. S. da Gula. rua Dias ur ° dr- Cuiadot das Massas.

;d*nfí.n*-i. 8??,"J*?ÍTr. «„,. p„Úii.- INSTRUMENTAL ÓTICO LTPA. —
r.MM.-i. ..in .i ;i - Moça Bonila. No| au,05 do -nqucr„0 judicial o Juis

,„, &..,. da B> Vara Cível irandou imitar có-
oÍa.I °>a do promissória dc fls. 22, dos au-

rua racne (os de dcl.|araç0M dc t.réditos. Mnn-
o .dou Intimar o representante da fa-a lida parn apresentar em 3 dias o con-

trato social, Mandou oficiar ao Ban-
osil S/A., organismo de cie-

. Interesse estatal, dando co-
liccimento dc que os bens na falén-

SANTA CRUZ - Caridade, ru. Se- ^ T.T^i.ol\flol^f úcclT-naaor Camará. 29; São Jorge, rua H#8l 
"&"ATl 

píomiísó-
capítulo especial à evolução da si- [«emprego foram persuadidos a mu-lco Sá.^-B: Rivlora." rua Joaquim]NvAZ LOBO -Santa Rita, estr vi-tf,? *B}„ j^fJte «fiKS^vSt^-lentM
tuaçào social na Comunidade. |dar de domicílio no inteiro dn Co.jNabuco, 20-A: São Paulo, rua Bario!cente dc carvalho. 709: Coração, rua a< "'  '"' *'"''

A Assembléia pode convidar a

exercer sôbre o crescimento da fôr-[ «) que a remuneração concedi- enquanto'* esperam l
çn da concorrência dns empresas da para um mesmo trabalho, por dos totalmente.
destes Estados. (Art. 110). |tnrefn, seja estabelecida sôbrc a bn-' A ajuda do Fundo para ns doli

No curso do período de transi- se de u'a mesma medida; ,fesas de reeducação profissional* boi \FOGO — Catta Preta PICDAD1
ção, são aplicáveis as seguintes dis-1 b) que a' remuneração concedi- estn subordinada ã condição dos M»rouêí de Abrantes, 213: Primavera.!carneiro 65-A
posições: ;(la pnra um trabalho pago pelo trabalhadores cm desemprego quc rua Marquês de Abrantes. Bí-B: Si!-'Nóbrega, 400Os Estados membros elaboram a.tempo, seja igual para Idêntico em- náo tenham sido empregudos numa va. rua São João Balisia, 14; Franca.j REALENGO - Amorim, av
coordenação de suns relações co- prego de trabalho. (Art. 119). inova profissão e tenham encontra- rua da Passanem, 141; Presidente, rua crur, 492; Central, rua Coronel Ta
¦ iiiM-i-iiiis com os países lereeiros, aei us Kstaüos membros sc obrignm do, 110 mínimo há seis meses, um'Voluntário» da pátria, 152: Aivoraan. marlndo. 596; Capitólio, rua Marechal c0 (, ysorte que, ao termino do periodo'a. manter o equivalente existente j emprego produtivo na profissão P»*, í"n,„H "'""í» rlwf,.«íiiá «i ' ríi^^StSvíma n h. ,.. 

'dito di>
de transição, já estejam reunidas nos regimes de férins remunera-'' ra a qual foram reeducados. "ÍÍtVe - me rui do Catete I r,5?.CH«™eí « d?DM«m" 126 "as condições necessárias à aplica-!das. (Art. 120). O auxilio às indenizações de re-J4FATETE E"tc• rua d0 c* "||randn- P'8" 8 dc Mai0- '*
ção de uma politica comum nn ques- A Comissão destina, no seu rela-!Instalações está subordinado á con-i" COPAC\BANA - Osório, rua Tei
tão dc comercio exterior. Itório anual, parn & Assembléia, um'diçno que os trabalhadores cm do-jveirii de Melo. 42; Elzy, rua Francis

A Comissão submete ao Conselho
j dar de domicílio no inteiro da Co-1 Nabuco, 20-A
mimiilncli' e tenham achndo na no-ide Ipanema, 43-A; Posto 4, rua Ba

ação co- Comissão a estabelecer relatórios <va residência um emprego produti-^a^.R^Çlro.^lS-C; Oásis, rua Mini»-
8 P°1ÍU- íM^iiSÍBáMfS? S^^W^i*SlíMfS^fe«^á ,..„ !crnaVriurBan.UCR?bciro!221Gan,a 
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atinentes à situação social

O FUNDO SOCIAL EUROPEU

O auxílio dado cm favor dos tra-
balhadores em caso de reconversão GÁVEA — Jockey. rua Jardim Bo-

tánico, 5BB-A: Providência, rua Artm SUBÚRBIOS DA

Movimento bancário em Alagoas
Aos 31 de março último a situa-

ção bancária em Alagoas expres-
sava-se da seguinte maneira:

Conta de caixa: CrS 48.610.000.00
(71.501.000.00 cm moeda corrente
e 63.543.000,00 em depósito no
Banco do Brasil).

Na conta "Empréstimos em con-
ta corrente" destacava-se a par-

cela de CrS 351.787.000,00 corres.
pondente a operações com a indús-
tria.¦ Vem depois a parte correspon-
dente às autarquias, no valor dc
CrS 221.049.000,00.

A lavoura figura com .'...
83.893.000,00, a pecuária com ....
22.024.000,00 c o comércio com .,
20.547.COO.00.

Desenvolvimento de trabalhos experimentais
e de extensão no Nordeste

O Instituto Agronômico do Nor-
deste, do Ministério da Agricul-
tura, firmou acordo com o Escri-
tório Técnico de Agricultura, vi-
«ando- a desenvolver os trabalhos
experimentais e dc extensão na.
quela região do pais. Pelo acordo,
o Instituto contribuirá com assis-
tência técnica, pessoal especiali-
zado • a quantia de CrÇ ,
3.000.000,00 contribuindo o E.T.A.
com assistência técnica até a des-

pesa de US$ 15.000,00, material de
importação até US$ 10.000.00 e a
quantia de CrÇ 1.090.000,00, para
o fundo conjunto. Além disso,
fornecerá duas bolsas para espe-
cialização de técnicas do projeto
em culturas de mamonas e sorgo.
O acordo terá duração até 31 de
dezembro de 1960, podendo ser
prorrogado, desde que não seja
denunciado por uma das partes
contratantes.

Dendê mais baixo para colheita mais fácil
semelhante, de pequeno. O Instituto Agronômico do Nor-

te está realizando pesquisas vi.
Bando obter dendê mais baixo,
tendo conseguido já exemplares
de 80 centímetros de altura, me-
diante cruzamento com caioé, es-

pécie
porte.

As experiências, já adiantadas,
estão sendo levadas a efeito por
scr o dendê dc alto porte, o que
traz dificuldades para a colheita
dos frutos, de çrande emprego na
indústria siderúrgica nacional.

MERCADO DO CAFÉ
I — Movimento nos portos

O Conselho outorga ;'i Comissão I balhadores 110 Merendo Comum e
a iniciar as negociações, j contribuir, desta forma, para o re-

A Comissão conduz estas nego-|erguimento do nível dc vida, fica
ciações de acordo com um comitê I instituído um Fundo Social Euro-

dc uma empresa fica subordinado Araripe. 110-A
às seguintes condições: ;' IPANEMA — Juruparl. rua Vlscnn

Com a finalidade de melhorar a' a) quc "S trabalhadores em enu- de de Pirajá, 623: Moreira, rua Vi*
possibilidade de emprego dos tra-Jsa estejam novamente ocupados conde^ clc^ pirajá. 338

por completo nesta empresa,
minimo há seis meses.

especial, nomeado pelo Conselho
para o ajudar nesta tarifa e nas
diretivas que o Conselho lhe pode
atribuir.

No exercício dos deveres quc lhe
são atribuídos no presente artigo,

peu que terá por missão promover,
na Comunidade, as facilidades dc
emprego e a mobilidade geográfi
ca e profissional do trabalhador.
(Art. 123).

A Comissão se incumbe da admi-
nistração do Fundo. É auxiliada,

,,,, LARANJEIRAS - Osiris. 111a llene-
rai Glicério, 364-B.

b) que o governo interessado' fnLLBLP°aL" 8« B 
GríC'8 *' ' ""'"

tenha apresentado previamente um f0 d0 P4,V?' 644"B*

projeto estabelecido pela empresai ZONA NORTfc
em questão c rclntivo à reconver-
são em causn, scm finnncinmcntõ; ALDEIA CAMP1STA — imperial,

c) que n Comissão tenha dadQ'rua Pereira Nunes. 379.
sua aprovação prévia a êste pro-! ANDARAI - Moisés, rua Barão de
jeto de reconversão. (Art. 125). |"f5ulta- 758: Cristal1 rua Le°P°ldo-

Ao expirar o período da • transi-|3"'A*

VAZ LOBO - Santa Rita, estr VI» ^
. . ..., ,, mil cruielro», tem avalistas, laltandoVVILA 

MILITAR - Santa Cecília ™cnos dc U1" a»° Para a P'*«cr'í*°-
rua Correia Seara. 99 KUN QWAN S/A _ Nos auto, d#

ii-niminivi restituição formulado por MarquesLEOPOLDINA ców, & ci„ uát)_ n05 alltos d(.sta
1,1. ¦ 1, Tuixkírà «v Nnva concordata, o juir. da 5.' Vara Civel

yoT4«-LÍr,^r™
ra de Castro, 427-A; Ellene. rua da 3™^ í« hora», P«« tonferíncia ao
Regeneração. 328-A: Almeida, rua "(vurnemos.
Tangara. 5-A: Bittencourt, av. dos C0NSTRUT0RA ACAPULCO LTD A.

O Juiz da 8.» Vara ctvel mandou
av. dns

Democráticos. 531-A.
BRAZ DE PINA - Alice, rua An-L^ v|sta do pedido de falência, aotenor Navarro. 100-A: Renascença, rm dr. Curador das Massas.

MORENO BORL1DO & CIA. — O'Juiz da 9.' Vara Civel mandou abrir
Vista ao dr. Curador das Massas.

CACHAMBI Ferreira, rua Ml-
midade, no decorrer das duas prí-\*__\ tarefa> P°r um comitê, pre- «ao-,° .Conselho, por proposta da gn„, ,,.,,,„„<. --.*,
meiras etapas e depois, por maioria isldldo P°r um membro da Comis- J-.on"ssaq c após* consulta do Comi-1 CAJU - Garrido, rua General
qualificada sao e composto dc . representantes!te, Econômico Social c da Assem-. Sampaio, 42.. idos governos e organizações sindi-lblela> Potlc: ; EXG. VELHO - Vital, rua Campos

Os Estados mcmbros.^de acordo cais de trabalhadores c empregado-! a) P01" maioria qualificada, dis- Sales. 10-A; Vita. .rua do Matoso.I 
por do todo ou parte dos auxílios ii-TOi-B. -*>;•¦'„ ,„'

,.0 xados 110 artigo 125 que não sèriò1ÍíA£AR?jT Santa Mana* rua Viuva
mais concedidos;

com a Comissão, tomam todas as res (Art j24)
^Í^S^V^^a^W^ A pedido de'um Estado memb
SSâS^Í?èííS6^?2^S 0.Fu"d°. P«'a regulamentação,.,.,... ...... „., vlMa IUl ;i,.||,,0 127, ,.,,1,,,. :,(K*'cias; b) Pela unanimidade, determinar „„,„ .-..
_^m:^SS&'?IM^lí!ÍA?fflí«fPé^ consagradas por este Es- as J»J»VM missões quc podem ser 

"grÂJAO 
- Grnjaú.

?i«^g 5 allandeP*itado ou por uma organização de:confiadas ao Fundo, no plano dc Bom Retiro. 2254-A.n.is comuns nao seiam retardadas. 1 direito público, a começar da en-iseu mandato, tal como está defini- LINS - Brasil, rua R
Ido no artigo (Art. 126). '

Itablra, 21-B: Braz dc Pina. rua Gu.i-
poré. 683; Circular, rua Bento Car-
doso, 12-C.

CORDOVIL — Cruzeiro, estr. do
Porto Velho, 86,

PEDRO ERNESTO — Homero, rua! _.,„ [l
Gerson Ferreira. 191-A: Salva-Vtdas.i CASA JOAO REINADO COUTINHO
rua Piransi. 31-B: Muciano, rua Ura-!TECIDOS S/A. - O Juiz da 13.' Vara
nos. 007: Santos r.ua Uranos. 1329 I Civel mandou fazer vista das habill-

PENHA - Penha, rua NicaraRun, tações de créditos retardatários de
346-A: Dias. av Braz de Pina. 13B0-A:; Tecelagem de Seda e de Algodão de
Andrade, av. Braz dc Pina, 750 .Pernambuco S/A. c pia. Industrial dc

PENHA CIRCULAR - Neuza, rua Belo Horizonte, nesta concordata,
Lobo Júnior, 1914-B: Raul, rua Dlo- credores,
nfsio. 3B-B.

aos

Cláudia, 469.
GAMBOA — União, rua Pçdro Er-

rua Barão xü

RAMOS — Cosme c Damiío, rua
Barreiros, 1175

ILHAS

AÇÕES EXECUTIVAS PROPOSTAS
— AUTOR — Sul América Capiiaii-
zação S.A. — Réu - Emilia Ferreira
Matos - CiS 130.000,00.

Os- Estados membros se propõem
como objetivo unificar entre eles
suas listas de liberação, em relação
aos países terceiros ou grupos dês-
ses paises, num nível tão elevado
quando possível. Para isto, a Co-
missão submete aos Estados mem-
bros todas as recomendações apro-
priadas.

Se os Estados membros pleiteiam
a supressão ou redução das restri-
ções quantitativas, em relação aos
países terceiros, são obrigados a
informar previamente, à Comissão,
e aplicar o mesmo tratamento aos

Contrabando pela fronteira
do Rio Grande do Sul

Hoje, quinta-feira, às 15 horas, nam intolerável a situação econô-110 12.0 andar da sede da Associa- mico-íinanceira do Estado. Fa-
çao Comercial, uma delegação déflárá aos jornalistas sem meuis-autoridades financeiras e de eli-! palavras, dispohdo-rc á documen-ngentes das classes produtoras do: tar todas as suas afirmativas c aRio Grande do Sul, concederá! satisfazer a quaisquer interpe-

outros Estados membros (Art. 111).! uma entreviste à imprensa cario-] laçôes.
Depois de expirado o período de ca- a lim áe expor a calamidade

transição, a politica comercial co-; fl"e esta representando para a vi-
mum fica fundada sôbre o princípio da. do seu Estado o contrabando

No dia 17 do corrente; foram nr-
gociadas com o exterior 07.901
ancas de café, sendo 21.651 em
Santos, 44.550 no Rio, 1.200 cm
Vitória e 500 em Angra.

Na mesma data, íoram despa-
chadas para exportação 36.021 sa-
cas. sendo 20.165 em Santos, (i.325
no Rio, 1.750 em Vitória, 7.131 em
Paranaguá e 50 cm Salvador.

Ainda no ir.esnio dia, os embar-
ques para o exterior atingiram

59.632 sacas, sendo 20.372 em San.
tos, 13.570 no Rio, 17.618 em Vi-
tória, 7.731 cm Paranaguá c 341
no Recife.

Ate a data em referência, fo-
ram embarcadas 1.603.296 sacas,
sendo 1.548.334 sacas para o eicte-
rior, e, vendidas êste mês 781.536
sacas, restando um saldo a em-
barcar de 1.432.521 sacas.

CANCELADAS - 375-595 — Sa-
cas cm Santos.

II —Vendas para exportação
No dia 17 do corrente, foram

vendidas para exportação 22.151
sacas na praça de Santos e 45.759
na do Rio, as quais renderam em
cambiais:

SANTOS — -896.115.00 dólares
americanos; 5.820 dólares convê-
nio sóbre a Noruega; 76.704.00 co-
roas dinamarquesas; 161.040.00 co-
roas suecas; 343.500.00 francos bel.
gas; 30.060.000.00 francos france-

ses; 9.750-00-00 libras esterlinas;
481.950.00 marcos e 118.567.80 fio-
rins. .

RIO — 102.795.00 dólares ame-
ricanos: 143.250.00 dólares con-
venio sôbre a Argentina; 
95.160.00 sóbre a Finlândia c ....
775.566-10.01 libras esterlinas.

Na data en*.- referência, não hou-
ve vendas nas praças de Paratis-
Kiiá e Vitória.

Teste para a política brasileira
do cacau

LONDRES. O "Financial Ti-! da pouca procura verificada iilti-
mes", cm um editorial sôbre almamcnte. o atual preço do cacau
política do Brasil com respeito ao j não. foi ainda posto severamente
cacau, disse, que o êxito dessa (aprova

uniforme, principalmente no que
concerne às modificações de tari-
fa, à conclusão de acordo sôbré ta-
rifa e comércio, uniformização das
medidas de liberação, politica de
exportação, assim como as medidas
de defesa comercial a aqueles a
tomar em caso de "dumping" e
subvenção.
. A Comissão, para organização
desta política comercial comum,
submete as proposições ao Conse-
lho.

Se os acordos com os países ter-
ceiros devem ser negociados, a Co-
missão apresenta recomendações
ao Conselho que, então, autoriza a
iniciar as negociações necessárias.

Estas negociações são conduzidas
pela Comissão quc consulta um co-
mitê especial, designado pelo Con-

l selho para o ajudar nesta tarefa e
¦ nas diretrizes que o Conselho pode
atribuir-lhe. (Art. 113).

POLÍTICA SOCIAL

Os Estados membros admitem a
necessidade de promover a melho-
ria das condições de vida e de tra-
balho da mão-de-obra, permitindo
sua equiparação ao progresso.

Julgam que uma tal evolução pro-
veniente do funcionamento do Mer-
cado Comum, favorecerá a harmo-
nia dos sistemas sociais e a apro-
ximação das disposições legislati-
vas, regulamentares e administra-
Uvas. (Art. 117).

Sem prejuízo de outras disposi-
ções do presente Tratado c de
acordo cornos objetivos gerais dês-
te, a Comissão tem por missão pro-
mover uma colaboração estreita cn-
tre os Estados membros no domi-
nio social, principalmente nas ma-
térias relativas:

a emprego; , .
ao direito de trabalho e con-

dições dè trabalho;
à segurança social;
à formação e ao aperfeiçoa-

mento profissionais;
à higiene do trabalho;
ao direko sindical e ás nego.

oriundo-da fronteira e ora disse
minado por todo o território
gaúcho.'

A delegação v chefiada pelo sr.
Sylvio C. Torres, presidente da
Federação das Associações Co-
merciais do Rio Grande do Sul,
dela participando o sr. Alcides
Flores Soares Filho, secretário da
Fazenda.

A poderosa rede de contraban-
distas que ora infesta o Rio Gran-
de do Sul, segundo a delegação,
está golpeando as rendas esta-
duais e federais, com a sonegação
dos impostos de consumo, de ven-
das e consignações e outros, e
provocando desastrosas repercus-
soes nas atividades da indústria
e do comércio.

O sr. Alcides Flores, que sôbre
o assunto acaba dc manter en-
tendimento com-o. presidente dá
República', na entrevista à im-
urensa, também abordará as di-
ficuldades de crédito bancário
reinantes no Rio Grande do Sul,
revelando os pontos principais de
um esquema soiucionador que
preparou para discutir com o
ministro José Maria Alkmim,
logo* que êste retorne de Bue-
nos Aires.

A delegação gaúcha veio espe-
cialmente à Capital da Repúbli-
ca para informar o pais sôbre os
crimes do contrabando. Aprovei-
tavá o ensejo, entretanto, para fo-
calizar outros aspectos que tor-

RECURr0S EXTRATIVOS
DO AMAZONAS

REUNIÃO DO COMÉRCIO

Reuniu-se, ontem', cm assem-
bléia geral, a Associação Comer-
ciai do Rio de Janeiro, presidida
pelo sr. Raul de Araújo Maia,
que teve como secretários de me-
sa os srs. Albano Issler e Achil-
les de Almeida Júnior.

O projeto de reforma estatuía-
ria foi elaborado por uma comis
são presidida pelo sr. Pedro Ma-
galhães Corrêa, funcionando ço
mo relator o sr. José Luifc dé Oli
veira. ¦

Todos os itens foram detida
mente debatidos, sendo mantida a
disposição, defendida pelo sr. Rui
Gomes de Almeida, atual presi
dente da Associação ComPrcial,
de que só haverá uma reeleição
nara o exercício da nrestdência
O sr. Riii Gomes de Almeida teve
que empregar-se a fundo'-'na
aprovação do aludido riisrisitivo.
porquanto grande parte do pie
nário se manifestava por duas ve
eleições.

Também foi mantida a dispo-
sição de oue. em cada eleição liie-
nal, um terço do Conselho Dire-
tor. anterior será renovado, sendo
atingidos pela sua náo reeleição
notadamente os conselheiros que
nò exercício do mandato tiverem
mais de dez faltas não justifica-
das às reuniões semanais;

Romana,1
851-A.

MARACANÃ — Maracanã, rua Sfio
Francisco Xavier. 268; Iracema, ru»
São Francisco Xavier, 464.

PEDREGULHO — Del Vale. rua
Ana Nery,. 426-A.

RIO COMPRIDO - Cruzeiro, rua
Catumbi, 67; N. S. da Glória, rua
Aristides Lobo. 229: Santa Elisa, rua
Haddock Lobo. 451: Stuart. rua Had-
dock Lobo, 71.

SANTO CRISTO - Guarani, rua
Pedro Alves, 273.

SAO CRISTÓVÃO - São Luiz, rua
São Luiz Gonzaga. 184; Ideal, rua
Bela. 43: São Jorge, Conde de Leo-
poldina, 541.

TIJUCA — Santos, rua Conde dc
Bonfim. 426; Lacerda, rua Conde dc
Bonfim, 832.

SUBÚRBIOS DA CENTRAL

ANCHIETA — Asripa, estr. do En-
Senho Novo, 48! . .

BANGU. — Padre Miguel, rua So-
tia, 342-B: Auxiliadora, rua Proí. Cie-
mente Ferreira, 1881.

BENTO RIBEIRO — Líia, rua Di-
visória, 92. •

CAMPO GRANDE — Luzes. rua.Co-
ronel Agostinho, 17; N. S. das Gra-
ças, estr. do Magarça, 62.

CASCADURA — Del Castilho, av.
Suburbana. 3265-A: Rio, rua Sidônio
Pais, 84; Santo Antônio, rua Carollna
Machado, 990-A: Campinho, av. Er-
nanl Cardoso. 45. ',

CAVALCANTI — Cavalcanti, rua
Maria Passos, 841.

COSMOS — Industrial, rua Acauã,
33.

ENCANTADO — Barros. rua Clart-
mundo dc Melo. 1135-A.

ENG. DE DENTRO - São José. rua
Adolfo Bergamini, 45-A: São João.
rua Josó dos Reis, 45: Engenho de
Dentro, av. Amaro Cavalcanti, 2703

ENG. NOVO — Propicia,, rua Soura
Barros, «65; Brasil, rua D. Romana,
85i-A: Kosmos, rua Arquias Cordei-
ro. 614.

ENGENHO DA RAINHA - N. S.
da Conceição, rua Júlia Cortines.
98-A.

HONÔRIO GURUEL - Barros. estr
João Paulo, 5 (conjunto do IAPC).

INHAÚMA — Santa Clara, rua Al-
varo de Miranda. 261-B; Sergipe, av.
João Híbelro. 358-B: Venancio, av.
João Ribeiro, 61; Carioca, rua Padre
Januário, 267-B.

GOVEUN/.DOR - Capanema. rua, AUTOR — Jacques Edmond H4MB
Prof. Hilário da Rocha. 656-A: Bor!-:- Reu - Hélio Siqueira de Abran-
loy. estr. do Caçula. 365 'ches - cr$ 50.000,00,

NOTÍCIAS ESTRANGEIRAS

Feira de Outono em Utrecht
De 3 a 12 de setembro realiza-se

em Utrecht a tradicional Feira do
Outono, que êste ano ocupará
uma suocríiclc de 43.000 m2 (33
mil m2 cm 1958), estando nela re-
presentadas 2.000 firmas. 50 por
cento das quais holandesas.

As representações mais impor-
tantes são: Alemanha Ocldcntnl
(339 firmas): Inglaterra (102>: Sui-
ça (6O1; Estados Unidos (56) e
França (42).

Alóm destes estarão «inda re-
presentados 21 outros paises. ês-
te ano a Feira apresentará duas
secçócs novas: a dc Alimentação,
ocupando cerca de 2.000 m2, e a
dos "Contalners", tendo esta sido
preparada por diversas compa-
nhias para demonstrar a eficácia
rio uso de uma "unidade" de car.
ga nos transportes por rodovia e
estrada de ferro.

Acordos comerciais
Foram assinados acordos comer-

ciais entre o Benelux e a Suécia,
Suíça e Noruega, sendo lnteres-
sante de notar que os produtos
do Congo Belga se encontram In.
tlmamente ligados às economias
dos Países Baixos c Luxemburgo,
dentro das conccpçóes daquela Co-
munldade Econômica.

! Embora náo seja possível citar
números exatos, pois a margem
deixada aos "Diversos" é grande,
no acordo firmado em comum
com a Suécia o valor das expor-
tações do Congo atingirá 1 mi-
lhão de coroas suecas.

Outro acordo foi assinado entrt
o Benelux e Portugal.

O comércio exterior da Itália
No primeiro semestre deste ano

as importações italianas monta-
ram a 1.148.0 bilhões de liras,
com um aumento dc 16,870 emrc-

lação ao primeiro semestre de
1956. As exportações atingiram o
total de 750,0 bilhões de liras, com
um aumento de 19,2Co em relação
ao mesmo periodo dc 1956. ANSA.

Novidades no setor automobilístico

CRESCE A INDÚSTRIA
SIDERÚRGICA

As Companhias automobilísticas
nacionais gastaram mais dr nm
bilhão de dólares para realizar o»
modelos "1958" que scráo lança,
dos no próximo mês de setembro.
Os novos carros custarão mais,
terão mais potência, serão mais
baixos dos do ano passado e gns-
tarfio menor quantidade dc ga-
sollna.

A Indústria automoblllstl nor-
te-amerleana costuma concentrar
seus esforços para lançar no mer-
cado novos modelos cada dois
anos. O ano de 1958, porém, pare-
ce constituir uma exceção a esta

regra: apesar da apresentação de
novos modelos em 1957. também
êste ano váo ser lançados car-
ros de novos modeles.

A Indústria mantém o maior »1-•-.uo íõbrc estas "novidades", re.
ceando a concorrência.

politica terá que ser medido, em
última análise, por "sua luibili-
dade para vender parte substan-
ciai da colheita", mas que isso não
íoi ainda conseguido.

O jornal disse que, em virtude

ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CIVIS
Rua Evaristo da Veiga
16 - Grupo 1.102
Teleíone: 22-2733

"Embora preços mais elevados
conduziriam a intensas vendas por
nivel atual ou um pouco abaixo
restringirium a alta, os preços ao
nível atual ou um pouco abaixo
diminuirão a procura de cacau
brasileiro e. limitando assim a
oferta, encarecerão os demais ti-
pos — disse o jornal."Como há um pequeno excesso
de cacau, de acordo com os cál-
culos atuais, o Brasil ficará com
grande parte ae seus exceden-
tes se os preços não subirem e.
pelo menos neste ano, sua poli-
tica terá fracasado". — U. P.

Aumentou de forma àpreviável,'tada do laminador, roçando a
Aumentou de forma apreciável, uma alternativa entre a predu-

Os principais recurros exlrati- no primeiro semestre do corrente ção de trilhos e perfilados. Ao
vistas dò Amazonas se originam ano, a produção da Usina de passo que em 1956 a produção
da borracha, das"gomas não elas- Volta Redonda. Apenas o gusa de trilhos passou de 122 mil 1o-
ticas e da castanha do. Pará. Dc acusou ritmo inferior ao obser- neladas, no corrente ano náo de-
acordo com informes divulgados vado no confronto com o aumen-, verá ela exceder de 85 mil. fcm
pelo IBGE, e relativos a 1955, de- to verificado de 1955 para 1956.'conseqüência a produção de per-
zoito municípios amazonenses es-! A produção de laminados no con- filados, nos cinco primeiros mé-
tão produzindo acima de um mi- j junto aumentou dc 10,6<, verifi- ses do corrente ano, ultrapassou
ihão de cruzeiros de hévea, dezes- cando-sè, no entanto, como em cerca de 60Í a do mesmo pe-
seis mais de um milhão em, cas-l observa "Conjuntura Econômica", ríodo de 1956.
tanha, seis mais de um milhão em de agosto, uma modificação na Considerando as crifras dos

, gomas não elásticas, além de dois sua composição, tendo . havido cinco primeiros meses, tudo le-
«ações coletivas entre empregado- produfoi.es de p*acaV!, (Barcelos:forte decréscimo no fabrico de va a crer, seja cumprido o pro-; {,'„"'¦._i,res e trabalhadores. |e Uàupés) e um prodtór de gua- trilhos e acesórios (127,9-í). De- grama da empresa, qué prevê ria-j br* a 

"éÈ
Para isto, a Comissão age em raná (Mat"}s). |correu o fato da capacidade limi^ra 1957 uma produção de 495

contato estreito com os Estados |

FABRICIO PAULO
BAGUEIRA BANDEIRA

ADVOGADO
Direito Civil c Comercial
Falências e Concordatas
Avenlda Rio Branco, 185

Conj. 420 e 421 — Tel. 52-7553. i93n7'.u _'$;$
15912 Dírííor-Prcjldentc.

CIA. SÂO CIRILO DE ADMINIS-
TRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

Assembléia Geral Extraordinária
1.a Convocação

Süo convidados os Srs. Acionistas
a comparecerei à primeira Assem-
blíia Geral Extraordinária, em prl-
melra convocaçSo, no dia 30 de Sc-
tembro dc 1057. U 14 horas, na sedo
Social na Av. Gomes Frlere n« 471,
quarto nndar, a (lm dc deliberarem:

a) Reinicio df-s Atividades Sociais;
bl Aprovação dos Atos e contas da

Atual Diretoria:
c) Eleição da Diretoria; e
d) Assuntos dc Interesse Geral.
Rio de Janeiro, ZB de agosto de

Vclojco Portinho —
67890

MAJOR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AUTORIZAÇÃO PARA 0 FABRICO
DE VÍNH0 COMPOSTO ¦

membros, por estudos, avisos o pe- j
la organização de consultas, tanto!
para os problemas que estão no!
plano nacional, como para aqueles |
que interessam às organizações in-:
ternacionais.

Antes de emitir os avisos previs-
tos no presente artigo, a Comissão

ESCOLA PROFISSIONAL
E CENTROS SOCIAIS PARA

OS COMERCIÁRIOS 00 CEARÁ
E PIAUÍ

ASSEMBLÉIA «ÍIHAI. EXTRAORDINÁRIA
i iiMin convidados os Srs. acionistas a comparecerem à Assembléia

reallzar-sc no dia 9 dr setembro, ai 10 borai, na «ede da
a, ã Rua Nerval dr Gouveia, 117/121, a ilm de drllbrrarem sô-

bre a seguintr ordem do dia:
a) natlficaçíio da ala da Assembléia Especial dos Srs. acionistas, réa<

mil toneladas de coque, 576 m;l lizada no dia 23 a* acosto dc 1957. ,

Oportunidades comerciais:
O Serviço dc Intercâmbio da Liga do Comercio do Rio de Ja-

neirc leva. ao conhecimento dos interessados as seguintes Oportu-
nidades Comerciais:

Drogueria Michclson S. A., dc Santiago do Chile, deseja ter
contato com firmas brasileiras exportadoras de produtos farmacéu-
ticos c botânicos;

S. A. Fca. ítalo Americana de Panos — FIAP — de Santiago do
Chile, deseja receber amostras e cotações dc tops de lã para fa;
bricação de casimiras;

Industrial Chemical & Dyc Company, de N. York, deseja im-
portar berilo.

Prodalbum, Inc., dc N. York, deseja importar juta
Para maiores detalhes, queiram os srs. interessados dirigir-se

diretamente ao Serviço dè Intercâmbio da Liga do Comércio, A Av.
Rio Branco, 138. 11° pavto.

jtoneladas de gusa, 769, mil to
! neladas de aço em lingotes e 560
mll toneladas de aço laminado,

i Como assinala "Conjuntura
Econ&mica" ainda no decorrer
deste ano a Companhia Belgo-
Mineira pretende inaugurar uma
nova aciaria em Monlevade e
uma trefileria cm Belo Horizon-
te. Desta forma a Belgo-Mineira
elevará a sua produção anual pa-

b) Aüsuntos gerais.
Rio de Janeiro, — Pela Diretoria, MEYER GU8MANN, Presidente.
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Acham-se à disposição dos interessados, na sede da
ra MÔ mirtondadãrde^çÔ^ão1 CIA. IMOBILIÁRIA SANTA CRUZ, à PRAÇA JERUSALÉM,
passo, cjue a trefilária poderá fa- 1S0 — ILHA DO OOVERNADOR, Tels.: 239 e 67, a segundabricar 90 mil toneladas anuais n.t| ren,essa de GUIAS para pagamento sem multa até 16-9-57.

Dc acordo com o artigo 42, parA
frafo único, do Estatuto Social vi
tente, convido os Srs,
•m pleno fâzo de seus
ciais • em dia com os seus compro
missoj. a tomarem parte na Assem
bléia Geral Extraordinária que se
realizará no dia 5 de setembro pró-
ximo futuro, às IS horas, na sede so-
dal acima Indicada, para deliberar
«Abre proposta da Diretoria submett-
da ao Conselho Deliberativo, rela-
tiva a modificações u ferem adotadas
quanto ás mensalidades sociais c j
correspondente tabela de auxílios;
para funerais, mensalidades para a i
Carteira de Montepio (novos Coniri-;

aumento das pensões de

O sr. Basilio Machado Neto,
O diretor das Rendas Internas; pressente da Confederação Na-

nos termos do art. 16 das Normas, ciona] d0 Comércio e dos Con-
Gerais da Consolidação das Lei3|scihos Nacionais do Serviço So-
do imposto de Consumo, e para i cjai do Comércio e do Serviço
efeito da reduçfto prevista em a',Nacionai dc Aprendizagem Co-
Nola 3a. da Almea XIX. da Tabela mercial estéve nos Estados do

,C. anexa à mesma Consolidação.* pi { Ceara visita aos de.
dmitoi Vo- c?n?^eu a "r," ?/bÍdaS 

Vr4TC" Parlamentos regionais dessas ir.s"'::"._: I oi r.tdn. estabelecida com fabrica iízra.c. i- _:j- u„cl Ltda estabelecida com JUark» titOIcSes, tendo sido acompanha-
&5Si^«»áSf5lSK*:ffl& do pelos diretores dos Departa-

mentos Nacionais, sr. Manoelno Estado de Sfio Paulo, autoriza-!

^«?a?.™«íiCaL?AVlH^i 
C,°,ma*iMeirelles * Maurício Carvalho,

tt, i.^^nffi- nnTn,mV,!Entre outros objetivos, foi conhe-'fórmula foi arquivada no.Institu-. cef as áfeas d^sünadas à ^ns_
trução dos centros SESC-SENAC,
assim como as obras da. Esco'a
Profissional para formação de
empregados no comércio e o Cen-!
tro Social para todas as ativida-;
des do Serviço Social do Comer-)
cio. Observou as características

to de Fermentação, do Ministério
da Agricultura."CLUBfMOWÚBAWr

Conselho Deliberativo —
Reunião Extraordinária

EDITAL
O CENTRO INDUSTRIAL DO RIO DE JANEIRO, em

obediência aos dispositivos legais e estatutários, vem eon-
vccar o seu quadro Social para a reunião a realizar-se na
próxima terça-feira, dia 3 de setembro, às 17 horas, para
deliberar sôbre:

a) Prestação de contas referentes ao exercício de 1956;
b) interesses gerais.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1957.
ZULFO DE FREITAS MALLMANN

Presidente 74196

primeira fase e 200 mil tonela-
das uma vez terminada. 8697

CONVOCAÇÃO

bulntes) e
montepio atualmente percebidas pe
lo* herdeiros dos associados, faleci-'. Em nome do «r.. Presidente, convo- modernas de que será dotada a
dos. tratando-se, paralelamente, de; co os Senhores Conselheiros para a construção dos centros em Te-
medidas correlatas de interesse so- reuntto extraordinárii do Conselho resina e Fortaleza. Visitou, tam-
ciai. inclusive remissão de contri-j Deliberativo do Clube Monte Líba-l^m a cidade de Parnaiba. no
buiçCes dos ««cios. 'no. á ríalkar-s- no dia 5 de setem- Estado do Paul, onde viriíicou

A Assembléia reallzar-se-á a hora; bro prtximo. ás 50 horas em prl- ™ 
ervirne ali Walirados doIo

indicada, em primeira convocaçSo. ou meira convocação e ás 31 horas em | ^jm 
lços aU realizados peio

ás de^íseis horas, em se«unda con-lscfunda e última convoeaçSo. a fim! Serwço Social tío_Comercio e os
x-oeaç5o. na conformidade do artigo jde traaar do »e|\ünt*í: , planos u£ expaçjwu ua eiiuaaar
44 e seu parájrrago ünico do Esta- a) ConceçSo de titulo» honorífico» ! em sua nova seoe.
tuto. ide acordo com o Art. 50»; 4ni»« ri* rotn-ps^-ir an Rio o

Rio de Janeiro. 2* d* agfttto d.; h) Interesses terai*. .< i AMaíh-ado 
Neto iniusurou Ümmi - <a> Nfjtor Augusto da Cunha; Rio d« Janeiro. Si de atòtlc d«,g\ ™*$ni™J'\fM„. 

r^Uni», ^- Pmidenfc do ConUiho Delibera- i?57 - (a) relido M*ltt*v - Se- < P»«lhSo Social, n* Colônia ««
*«• ifj38,crít<lrío. íos»;Férias d« Iparana.

BANCOi„[IDADE
comes PIRTICIURES K«/

com cheques *ZW #0
v-y'.. SEb.E PRÓPRIA ,; j

AVENIDA PRES1D£NTE VARGAS^ àO?

Tem-se a satisfação de convocar todos os empregados
de Fronape dos Quadros de terra e mar, para uma reunião a
ser realizada no dia 31 do corrente, às 9 horas, em 1,a e
única convocação, à Av. Presidente Wilson, n.° 164 - 9.°
andar, a fim de se proceder a instalação e fundação da
SOCIEDADE BENEFICENTE DOS SERVIDORES 0A FROTA NA-

HC DtTDHI PIDfK /RÉMPpfYm
UU I IpIIWuLIIWJ \L/!.ML||\Vlrt/,UOfc

t
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2.° Caderno
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/ CORSEIO DA MANHA, Quinta-feira, 29 de Aftfsto de 1957 V

CÂMBIO NO BRASIL
OFICIAL LIVRE

O mercado d. câmbio oficial tun-
elonou ontem, em condições estiveis.
O Banco do Brasil, comprava letras
d* .xportsçío a Cr» 51,4080 sôbre
Londres « a Cr$ 18,38 sôbre Nova
Vork, Aquel. banco,.para cobranças
vencidas em feral, para remessas e
quotas autorizadas, declarou vender
libras, k vista, pnra entrega pronta,
a Cr$ 82,61)80 e dólares a Cr» 18,82,

foram afixadas as seguintes taxas;
Vend. Comp.

•• • • ss .. ..Mbra.
Dói.--.
Franco suíço ,
Lira  ..
Tranco belga
Teso argentino
Peso uruguaio
Franco francês .. ,.
Florim
Escudo
Coroa sueca ,, ., ,,
Coroa dinamarquesa .
Coroa tcheco-eslovaca
Marco

OURO FINO

82,8980 81,4080
18,82 18.36
4.4288 4,2834
0,0303 0.0208
0,3781 0,3888

4,8071 4,4455
0,0451 0,0110
4,0520 4.8310
0,0007 O.fl.UB
3,6402 3,5513
2.74'JO 2,6340
3,6138 2.55
4,5138 4,4035

Em tondlçdes varlivHs . frouxas
funcionou o mercado de râmblo II-
vre, ontem, tende aumentado semi-
mente a procura, e ficaiseado as Ie-
trás de rolierturas. o dAlar variou
durante os trabalhos do dis, poli
aMa • Cir$ 77,00 para venda t a Cri
75,00 para compra, com a illira a t'r$
212,50 c Crf 208,50 e subiram essas
moedas surciilvamente, a Crf 77..Í0,
77,50 e 77,80, para venda, com a libra
a Cr» 214,00. As compras mularam
para o dólar de CrS 75,500 a Cr» 76,30
t para libra a Cr» 208,00.

N fechamento o merendo se tornou
mais calmo e o dólar ficou a Cr» 77,50
para venda e Cr» 75,80 para compra,
eom a libra a Cr» 213,50 e Cr» 207,50,
respectivmente. Eram assim multo
Irrifiilares as condiçfies do merrado
que teve os seus trabalhos noi ban-
cos pautados pelas letulntes taxas:.

Na abertura:

Dólar
Libra

No fechamento!
Dólar
Libra 
Lira ¦¦;,
Franio frpnrõs. ..

Comp. Vend.

O Banco do Brasil afixou para,..
compra do ouro fino, 1.000/1.000, o!;.ri"";0 S°' | Escudo.. ..
preço de Cr» 20,8176 por grama. | Marco

75,00
206,50

75.80
207.50

0,11'
0,176

U,50
2,6»

17,80

77.00
212,50

77.80
213,50

0,123
0,182

18,00

18,30

CÂMARA SINDICAL

Médias cambiais fixadas em 26 de agosto de 1D57

PAÍSES

América do Norte — Dólar .,
Alemanha — Marco 
Argentina — Peso 
Bélgica — Franco belga 
Canadá — Dólar 
Chile — Peso 
Dinamarca — Coroa 
Espanha — Peseta 
Fiança — Franco
Holanda — Florim 
Inglaterra — Libra 
Islândia — Libra 
Itália — Lira 
Peru — Sol 
Portugal — Escudo 
Suécia — Coroa
Suíça — Franco ,
União Sul-Afrlcana — Libra
Uruguai — PEso 
Venezuela — Bolívar 
Áustria — Shilling 
Noruega — Coroa
Colômbia — Peso 

MERCADOS

Oficial Llvr. I Moedas
I

CrS
18,82
4,5141

0,3789

2,7499

0,0451

52,6360

. 0,0303

3,6402

Cr»
76.83
10,17

1,54
80,110

» 9.50
1.67
0.1831

20,15
211,50

0,12,36

2,6809
13,10 

'

18.01

18.90

cr»
70,53
18,39

1,81

1,50
0,1757

210,00

0,1273
4,00
2,59

18,40

18,59
. 21,33

VIDA COMERCIAL
fesbênturti!

7 Petrobi.'„, da Cr» —
200,00

13 Idem, Cr» 400,00.. .,
} 1.1, Cr» 800,00

m Id, Cr» 1.000,00 ,,,, ,.
04 Id

I
I.rtras Hipotecárias: .

100 Banco do Brasil,5 %
Cr» 1.000,00.. .. .. ..

Alvarás:

89 Apl. Unif
6 D. Emis. Nom., — Cr»
200,00

1 Id., de Cr» 500,00 ., ..
222 Idem, Cr» 1.000,00 , ..

80 Emp. F. e L. Sta. Te-
reza, Cr» 1.000,00 ....

1 sul. Mannesmann,
ord

Idem, pref
126,00 idem, port282.00 Vale do Rio Doce.
504.00
630.00
640,00

5(0.00

120.00
300.00
601,00

60,00

NOTA: Na Bolsa de ontem foram
negociadas 2& apls. Uniformisadas n
CrS 600,00'e nSo 600 apls. como íoi
publicado.

OFERTAS
Vend. Comp
Cr» Cr»

Apólices da Cnlioi

Uniformisadas, 5 % . «00,00
Div. Em., nom., 6 600.00
Idem, cautela 570.00
Div. Emissões de CrS

1.000,00, 5 r_, port, 810,00 800,00
Idem, antigas 775,00 770.00
Pecuária 750,00
Reajustamento Econ.

de CrS 1.000.00, 5 Tc.
port 815,00 —

ObrlRS dn Tesouro:
Emp. 1921, 7 .0. pt... 790.00 785.00
Emp. de 1932, 7 ?«,
port 900,00 850,(10

Emp. 1930, ? 1 .. .. 830.00 810.0C
Emp. de 1939, 7 f„

port... .. .... .. 820,00 —
Emp. 1937, 6 "o .. .. 770.00 750,00
Ferroviárias, 7 % ••¦ 815,00 810,00

nom
Idem, port. .'. .; ..
Industria Martins

Ferreira.. ,. .,' ..
ind. Escovas Alfa,

S. 
Sudeleho S. A., ord.
Sul Mineira de Ele-
tricidade

S. A. Marvin
S. A. White Martins

607,00 Sanson Vasconcelos ..
Siderúrgica Brasileira
Telefônica Minas Ge-
rais -..

Valeria Primeira.. ..
Valeria Segunda.. ..
Valeria Terceira.. ..

Transportes!
Panair do Brasil. ..
E. F. e Mina» SHo Je-

rônimo, ord
Idem, pref
Expresso Frdeml. ...
Serviços Aéreos Cru-

zeiro du Sul. .. ,,
Paulista E 

880.00
890.00

580.00
630,00

810,00

too.oo

850.00

100,00

650,00 -
900,00

135,00

420.00
950.00

145,00
235.00
239.00
242.00

110,00
200.(10

50.00

215,00
219,00
225,00

200.00 ; . —

2100 —
60,00 —

250.00 —

8.300.00
130.00 127,1)0

Debí-mures:
Banco Hipotec. Lar

Brasileiro. 2" série
Idem. de Cr» 1.000.00,

3* série
Docas de Santos., .. .
Hotels Palace
Petróleo Brasileiro S.

A. (Petrobrás) .. .
Letras:

Bco da Prefeitura .
Banco Brasil 1 Cariei-

ra Colonizaç3ol. ..
Bco.. do Brasil (Hip.)

140,00 132.00

620,00 -
145,00 -
750,00 ¦ -

tregas de novembro e dezembro de
1857, Janeiro . fevereiro de 1958, sem
cotaçSo. Os contratos "B" e "C" de
café em Santos, estiveram ainda on-
tem, paralisados t Inalterados O dis-
ponlvel de Café em Santos funcionou
ontem, raimo r Inalterado, o merca-
do de café em Nova Vork, fechou Ir-
regular cnm alta de 5 e baixa de
25 a 55 pnntoi. Ai vendai foram ttt
22.750 saras,

COTAÇÕES PÕrTÕ QUILOS - In-
cltiindo as sacaria*:

Tipo Cr» 335 00
Tipo CrS 325,00
Tipo CrS 315,00
Tipo CrS 3C5.00
Tipo fi CrS 295,00
Tipo CrS 285.00
Tipo Cr» 275,00

PAUTA —
Gerais:

Tipo fino ...
Tipo comum

Estado do Rio:
Tipo comum

Preço: Estado de Minas

0.2.8llsatlon 
Titulos tstranrelroii

Consols, 3 3/2  48.15 0
Emp. de Guerra Britânico,

3 3/12%, 1027/47  86.2,6
Shel Transport Tredlng .... D.10 80
Canadlan F.agle OU ..*  4.1.0
Roíiyal Dutli Petroleum.... 22.0.0

V) - Fundos Públicos
e Privados

ÍNDICES FUNDO BRASIL

Referentes .. liólta oficial de Valorei
dn Rio de Janeiro

20 de abril de 1958 — 100,00

FUNDOS FEDERAIS
(5 títulos)

MOVIMENTO MARÍTIMO „™iROfIDE COPACABANA SOBRE
NAV.O. ESPERADO, Q 

^RflQ gfl^Q
Longo cuno — Faiiaielro: r.« npáril

ta2R?ta~ 
n'° BermeJo" Del M*r' S*n" Realizou-se mais umn muüSo

30 a'-"- Tegelberg, Monte Urbus, do Rotary Club do Copacabana,
Snnta Inè».

31 8 — St. John, Rio Jacha L,

CrS
CrS

43,15
20.70

Cr» 32.00

S/v.
201.00
S/v.
S/v.
S/v.s/v.

640,00

670,00

700.00

635,00

500,00

CAFÉ' A TERMO
Na abertura:

MESES •
Agosto, 1857 ....
Setembro, 1P57 . .
Outubro, 1P57 . .
Novembro, 1957 ¦ .
Dezembro. 1957 . .
Janeiro. 1P58 . . .

vendas — Nada.
Mercado — Estável

No fechamento:
MESES

Setembro, 1957 . 1
Outubro, 1957 . ,
Novembro, 19.17 .
Dezembro, 1957 .
Janeiro. 1958 . .

19Í8

Vend. Comp
S

288 5'
2B9.0IÍ
290.CO
290.01)
290,00

Hoje ?,. .
Anterior
Í.Ials baixo do ano .. .
_'¦**% alto do ano .. .

FUNDOS ESTADUAIS
110 titulos)

Ho.'e
Anterior
Mais baixo do ano
Mais alto do ano

86,71
96,54
91,58

101.65

103,17
103,25
96.98

1U8.46

De Guerra, 6
De CrS 5.000,00
De CrS 1.000,00

4.100,00 4.075 00
820,00 815,00

II) Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 28.

ABERTURA - Nova York sôbre:
Londres, por £ 2.7813 comp. e 2.7831
vend. Montreal telegr. por » 1.0481'
comp. c 1.0-187 vend. Rio de Janeiro
por Cr$ 1,30 comp. e 1.33 vend.
Buenos Aires taxa média por P. 2.35
comp, o 2.38 vend. Montevidéu por
P. 24.25 comp. e 24.50 vend. Paris
por F. 0.2378 comp. e 0.2384 vend.
Berna tel. por F. 23.33 comp. e 23.34
vend. Estocolmo por Kr. 19.32 comp.
e 19.34 vend. Madrid, taxa média por
P. 2.36. Lisboa, telegr. por Es-
cudo 3.49 comp. c 3.50 vend. Bélgica
tel. por F. 1.9843 comp. . e 1.9850
vend. Amsterdam tel. por CrS 26,10
comp. e 26.12 vend. Alemanha tel.
por Mark 24.30 comp. e 24.33 vend.

NOVA YORK, 28.

FECHAMENTO — Nova York ««•
bre Londres, telegráfica por $ 2.7818
cnmp. e 2.7831 vend. Montreal tel.
por S 1.W97 comp. e 1.0503 vend. Rio
de Janeiro por CrS 1.29 comp. ei.33
vend. Buenos Aires taxa média, po>
P 2.28 comp. e 2.32 vend. Monte-
vldéu telegr. por P. 24.37 comp. e
24.62 vend. Paris telegráfica por F.
0.2378 comp. e 0.2384 vend. Berna
telegr. por F. 23.33 comp. e 23.34
vend. Estocolmo por Kr. 19.32 comp.
e 19.34 vend. Lisboa telegr. por
Esc. 3.49 comp. e 3.50 vend. Bél-

i Rica tcl. pnr F. 1.9843 comp. e 1.985G
vend. Amsterdam tel. por F. 26.10
comp. e 26.12 vend. Alemanha tcl.
por Mark 24.31 comp. e 24.34 vend.
Madrid, taxa média por P. 2.36.

LONDRES, 28.

ABERTURA — Londres, A vista,
por £ sôbre Nova York 2.7825 como.
c 2.7831 vend. Canadá por $ 2.6494
comp. e 2.6506 vend. Bruxelas por
F. 139,45 comp. e 139.50 vend.
Copenhaguo por Kr. 19.3375 comp. c
19.34 vend. Paris por _'. 1.1672a
comp. e 1-16750 vend. Alemanha Ori-
dental por M. 11.6737 comp. e 11.6762
vend. Amsterdam por F. 10.64 como.
c 10.6425 vend. Itália por L. 1.737
comp. e 1.73725 vend. Oslo por Kr.
19.97 comp. e 19.9725 vend. Lisboa
por Esc. 80.10 comp. e 80.15 vend.
Estocolmo por Kr. 14.4575 comp. e
14.46 vend. Berna por F. 12.1650
cnmp. c 12.1675. vend. Montevidéu
por P. 11.00 comp. c 11.50 vend.
Buenos Aires por F. 116.00 comp. e
119.00 vend. Rio dc janeiro (livrei,
por CrS 205,00 comp. e 210.00 vend.
Traga por Kr. 20.00 comp. e 20.25
vend. Madrid (oficial), por P. 30.66
comp. e 31.66 vend.

LONDRES, 28.

FECHAMENTO — Londres, ft vista
por £ sôbre ! Nova York por £
2.7825 comp. c 2.7831 vend. Canadá
pnr $ 2.6525 comp. e 2.6449 vend.
Bruxelas por F. 139.60 comp e
j30.fi.'. vend. Copcbnhagne por Kr.
19.3373 comp. e 19.34 vend Paris
por F. 1.16725 comp. ei.16737 vend.
Alemanha ocidental por M. 116 6737
comp. e 11.6750 vend. Amsterdam
por F. 10.6387 comp. c 10.6412 vend.
Itália por L. 1.737 comp. e 1.73750
vend. Oslo por Kr, 19.9675 comp. c
19.9687 vend. Lisboa por Esc. 80.10
comp. e 80.15 vend. Estocolmo por
Kv. 14.4575 comp. e 14.46 vend
Berna por F. 12.16 comp. e 12.1625
vend. Montevidéu por V. 11.00 como.
e 11.50 vend. Buenos Aires por P
11(100 comp. c 118.00 vend. Rio de
Jnneiro (livre), por CrS 205.00 cofp.
cqmp. e 20.25 vend. Madrid (oficial),
por P. 30J66 comp. e 31.66 vena.

MONTEVIDÉU, 28

Fechamento (Mercado livre pari
transferências e pagamento de ser-
vicos financiais):

Sôbre Londres. * vista, por £¦
Taxa de compra (P> — 11.27.
Taxa de venda (P) — 11.32.

Sôbre Nova York. & vista, por 100
dólares:

Taxa dc compra (P) — 409.50.
Taxa de venda (P) — 410,50,

BUENOS AIRES, 28.

Fechamento:
Sôbre Londres. * vlsta. por £:
Taxa dc compra <P) — 120.26.
Taxa de venda iP) — 120.44.
Sóbre Nova York. à vlsla. por 100

dólares:
Taxa de compra (P) — 4.370,00.
Taxa de venda (P) — 4,375,00.

III) Bolsa de Valores
Funcionou a Bolsa de Valores, on-

tem, rom trabalhos mais animados e

negócios realizados em escala relati-
vãmente desenvolvida. Acusaram fir
meza e mesmo melhoraram de cota

Ç6es as obrigações de Guerra, man
tendo-se estáveis as apólices da
União, nominativas e ao portador. As
Municipais Lei 820, plano A c B con-
tinuaram em situação fraca, com os

preços accessíveis. Regularam está-
vels as estaduais de S. Paulo, 5?c, de
sorteios e as de renda. As de Minas,
de sorteios e de renda continuaram
frouxas, com o pagamento de juros
muito atrazados. Também estiveram
frouxas e depreciadas as do Estado
do Rio, tanto do próprio Estado, como
das Municipalidades. As ações de

bancos estiveram estacionárias e sem

alteração. Também os negócios de

açóes de Companhias siderúrgicas,
Cervejaria Brahma, Mesbla e outras
não tiveram desenvolvimento aprecia-
vel, permanecendo em condições mais

calmas, tudo como se confirma das

vendas e ofertas adiante.

a) VENDAS

Apólices da Unlio:

332.00
505,00
190,00

87,00
80,00
88.00

320,00 310,00

200,00 —

630.00

630,00

640,00 —

630,00 620,00

180,00 178,00

815,00

35.0,00

810.00

579,00
370,00

Cr»

610,00
601,00
800,00

325 Unif.
4 D. Emis. Nom

201 Idem, port •• ••
31 Idem, — Emp. Anti-
gos

233 Idem
20 Idem  lmM

Obrigações:

51 T. Nac. 1932 .... .. 
' 900,00

783,00
785,00

41 Guerra. CrS 100,00
102 Idem, Cr»'200.00

6 Idem, Cr» 500,00
472

8,00
156,00
;wo,oo

'"em. ¦¦_¦¦_:. 8!500

4.075.00
4.100,00

86.00
80.00
87,00
89,00

350,00

345.00

60,00
140,00
142,00
180,00
190,00

650,00
500,00

177 Idem, Cr» 1.000,00.. .
905 Idem  W.o.ou*40 

Idem, Cl» 5.000,00 . .. 4.070,00
83 Idem
81 Idem

Apólices estaduais:

200 Minas, 1.177.. .. -- -. 500,00
60 Minas — Rec. Econ.,

l.a Série  625-00
10 Minas, 1934 pt. 1.» se.
rie

10 Idem, _.. Série, .. .
94 Idem, 3." Série, .. .

120 Idem
600 E. Rio, Dec. 3.569.. .

30 S. Paulo — 4.» Cente
nário, > •

69 idem .. •• 3^-00

600 Idem, Unificadas .. .. 612,00

Apólices Municipais do
Distrito Federal:

200 Emp. Municipal, Lei
820, Plano  573.00

598 Idem  S7a'00

10 Idem, do Plano E, .. 572.00

Ações de Bancos:

500 Lavoura de Minas Ge-
rais, CrS 200,00 <""

50 Comércio, Cr» 200,00,
Nom 30°.°0

200 Prefeitura D. Federal 
Cr» 200,00 200,00

Companhias:

215,00
200.00

100,00

145,00

5 Sul América T. M. e
Acidentes, Cr» 1.000.00 1.050.00

1.400 Progresso Industrial do
Brasil, Cr» 200,00 pt.

48 Panair, Cr» 200,00.. ..
817 Tr.insp. Comercial Im-

portadora. Cr» 100.00..
172 Brasileira E. Elétrica,

Cr» 200,00, pt.
200 Brahma, Ord , 53.1.00
160 Idem, Pref. .. r. .. .. 530.00

12 Idem  535,00
41 Docas Santos Nom, —

CrS 200.00  190.00
535 Idem, port  180,00

12.000 Emprfsa Jornalística
Brasileira — de Cr»
1.000,00 

2 Fábrica Nacional de
Motores, Cr» 200.00, —
Ord: .. .-.

150 Mesbla, Cr» 200.00 pt.
945 Idem
600 Idem, antigas .. .. ..

1.022 B. Mineira pt
160 ld. Ex/Dírt

1.461 Dirt. subscrição Belgo
Mineira

S8 Ultragás. Pret
SOO Vale R. Doce, Nom
114 Idem, pt

l.OOO.OO

200,00
192.00
194,00
203.00

1.150.00
1.100,00

Estaduais:
Minas, de Cr» 1 000,00,

T<>, port
Idem,. decreto 1.177 ..
Emp. 'Popular, 5 Çi.
Energia e Transporte
Minas, de Cr» 200,00,

Tc, port., 1.» sé-
rie

Idem, 2.* série ., ,.
Idem, 3.* serie .. .,
Est. do Rio — Rodo-

viárias, 8 Tu .. ..
Espt Santo, Crf 500,00
8;%

Recup. Econômica, 1»
série .,..

Recup. Econômica. 2»
série 

Recjper. Econômica,
de CrJ 1.000,00. 7 %',
port. 3.* série .. ..

Rio • Eletrificação,
%, 3.» série ....

São Paulo, de CrS
200,00, 5 fo, port. ..

Idem, de Cr» 1.000,00,
fo. port., unifica-

das  615,00
Idem, uniformizadas,

8 fc. port
São Paulo, IV Cente-

nário __,.. ..
São Paulo, Ferrovia-
rias  ..

Est. do Rio Grande
do Sul, Rod

Rio de Janeiro - Rod.
CrS 600,00, 8 %'. .,

Pernambuco. 5%. .,
Municipais:

Lei 800, de Cr» 800,00,
5 %. port

Lei 820, Plano A ..
Lei, 820, Flano B .,
Pref. de Belo Hori-
zonte, Cr» 1.000,00.

Niterói, Cr» 600,00,
pt., 5 

Niterói, Cr» 200,00,
8 %. pt ' ..

Emp. 1931, port
Emp. 1917, port
Dec. 1.535, 7 %.. ..
Dec. 1.550, 7 %.: ..
Dec. 2.097, 7 %_', ..
Dec. 1.948, 7 %'.: ..

Bancos (Ações) 1
Andrade Arnaud.. ..
Brasil, S. A. 
Capital..  150,01)
Comércio, pt  300,00
Crédito Real de Mi-

nas Gerais  350,00
Borges S. 1.000,00
Comércio Ind. Minas
Gerais  350,00

Lavoura de Minas
Gerais  350,00

Mercantil do Rio de
Janeiro —

Prefeitura do D. Fe-
deral  200.00

Português do Brasil. —
Sotto Maior  900,00

Cias de Tecidos:
Nova América, port
Nova América, nom. 670,00
Brasil Industrial.. ..
Cometa  200,00
Confiança Industrial. —
Corcovado —
Garantia
Progresso Industrial,
Pt

Progresso Industrial.
nom

Petropolltana.. .. ,..
São Pedro Ale
Taubaté Industrial .,
América Fabril .. ..

Seguros:
Argos Fluminense ..
Confiança
Varejistas
Mercúrio
Previdente.
União dos Proprietá-
rios

Sul América - Ter.,
Mar., Acidentes ..
Diversas:

Arno, S. 
\ Exposição Modas

S. 
Brasileira de Roupas 1.000,00
Brasileira de Carbu-

reto de Cálcio.. .,
Brasileira de Energia
Elétrica

Brasileira de Gás ..
Cimento Paraíso.. ,.
Cimento Aratú .. ..
C. Brahma, pret ..
C. Brahma. ord. ..
Centros Pastoris.. ..
Cervej. Bohcmia, pref
Carioca Industrial ...
Cigarros Souza Cruz,
ord 1.440.00

Cimento Vale do Pa-
raiba  210,00

Dunlop do Brasil S/A —
Docas Santos, port. .. 184,00
Docas Santos, nom... 190.00
Eletromar - Ind. Ele-
trica 1.050,00

Expresso Federal. .. 250.00
Força e Luz Nordes

te do Brasil
Docas da Bahia, pt. 400.00
Dias Garcia  900.00
Ferro Brasileiro.. .. 280,00
Harkson Ind. e Com.,

Kibon. ord  275,00
Fab. Nac. de Motores
ord  .. ..

Hasenclever, ord., pt. 1.020.00
Força e Luz de Mi-

nas Gerais  143,00
Brasileira de Vidros. 2.000.00
Força e Luz do Pa-
raná..

Cavalcanti Junqueira 1.820.00

500,00
180,00
440,00

84.00

80,00

610,00

620,00

610,00

810,00

347,00

640.IIU

320.00
20.00

520,00
578,00

330,00

50,00

b) AÇÜCAR
O mercado de açúcar regulou ainda

ontem está vel e sem alteração nos'Fevereiro
preços. Entraram 22.260 sacos do El- Y_,ENDAS 

— Nàd ,
tado do Rio e sairam 14.290, ficando Mercado - Paralisado.
em estoque 107.296 ditos. DISPONÍVEL

SANTOS, 28.
Mercado — Estável.

Vend. Comp
230,00 284,50
291,00 2!6.00
291.00 S'C
S/v. S/c.
S/V. * S/c.
S/v. S/c.

BANCOS
(5 títulos) ,

Hoje 7S.25
Anterior 76,25
Mais baixo do ano 76,25
Mais alto do ano 104,77

COMPANHIAS
(12 títulos)

Hoje 90,14
Anterior 90,21
Mai baixo -do ano 90,21
Mais alto do ano 120,66

1/9 — Santa Ursula, Illghlaml Mo-
narch, Cap Frio, Algenlb,

3/9 — Alcor.

Longo curto — Cargueiros:

28' 8 — Tiba, Golsndo.
29'8 — Plleomayo, Anonleta Bozzn,

Mlckinav, Debrett.
30/8 — Sokna, Atalaia, Angra, Bir-

gittetorm. Mirklewlcz.
31'8 — Aprlngedyk.
5'9 — Belmonte, General Walter.

Navios carvoelros:

28/8 — Navigator.

Navios tanques 1

2/9 — San Wllfrido.

Navios frigoríficos:

3/9 — Provence.
i/d — Golden Ocean.

Navlas c/trljo:

29,8 — Le Maire..

Entradas do dla 27/8/1957:

Longo rurso — 2.
Cabotagem — 2.
Peq. cabootagram — 4.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
Mascavinho .-  450,00 a 460,001
Branco cristal .. .. 650.00 a 560,00 Santos

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 28.

Mercado — Estável.
COTAÇÕES - POR 60 QUILOS -

Cristais, Cr» 565,00 e Demerara não
cotado.

Entradas — Ontem: eu sacos de
60 quilos 17.356; desde 1« de setem-
bro 11.385.453.

. Exportação: 500.
Existência: 1.375.152.
Consumo- 2.000. '

c) ALGODÃO
O mercado de algodão'em rama tra-

halliou ainda ontem, em condições
sustentadas e sem alteração nos pre-
ços. Não houve entradas e saíram 280
ficando em estoque nos trapiches
31.910 fardos. O mercado de algodão
em SSo Paulo abriu calmo, reglstran-
do-se baixa de 30 centavos nas en-
tregas de maio de 1958; baixa de 10
centavos nas' entregas de julho de
1A58; as entregas de março de 1958,
ficaram inalteradas, com as entregas
de setembro, outubro e dezembro dc
1957, sem cotação. Fechou calmo, com
alta de 5-centavos e julho de 1958; as
entregas de setembro, outuóbro, de
zembro de 1957. e março de 1958,
inalterados, o disponível de algodão
em SSo Paulo funcionou calmo, com
baixa geral de 13 centavos, em todos

431.50

381.50

tipo 4. por 10 quilos
Estilo Santos, CrS

Tino 4, por 10 quilos, — Estilo
Santos Riado, CrS

Tino 4, por io quilos — Sem
descrição, CrS  351,50

Embarques 49.10R
Entradas 49.353
Existência  2.240.134

Sairam 12.737 sacas, para a Europa.
Foram retiradas do estoque 8.943 sa-
cas.

Contrato B
MESES Abert. Fech.

Agosto. 1957 . .... 381,90 381,90
Setembro, 1957 . . . 381.90 381.90
Dezembro. 1957 . . . 381,90 381.90
Janeiro, 1958 .... 381,30 381.9C
Março, 1958  381.90 381,90
Maio, 1958 381,90 381,90
Julho, 1958  381.90 381.90

Posição — Na abertura, paralisado;
no fechamento, paralisado.

Contrato C
MESES Abert. Fech.

Agosto, 1957 .... 483.90 483,90
Setembro 1957 . . 47190 471,90
Dezembro 1957 . . 477.90 477,90
Janeiro, 195B .... 480,90 480,90
Março, 1958 482,90 482.90
Maio, 1958 482.50 482,50
Julho, 

'1958 480,90 480,90

VENDAS — Na abertura: não hou-
ve: no fechamento, não houve.

Posição — Na abertura, paralisada;
os tipos. O mercado de algodão emlno ^obamento paralisado.
Nova Tiork fechou estável, com alta1

40,00
135,00
141,00
175.00

180,00
180,00

495,00
110,00
280,00

300,00

195.00
350,00

— 68000

de 4 e baixa de 5 a 10 pontos.
COTAÇÕES POR 10 QUILOS
CONDIÇÕES DO MERCADO

. - Em Cruzeiros
Fibra longa:.

Seridó, tipo 3  490,00 a 500,00
Seridó, tipo 5  470,00 a 475,00

Fibra média:
Sertões, tipo  435.00 a 440.00
Sertões, tipo  Nominal
Ceará, tipo- 3 ...... 425,00 a 430,00
Ceará tipo 5  Nominal

Fibra curta:
Matas, tipo 3  420,00 a 425,00
Matas, tipo 5  390,00 a 395,00
Paulista, tipo 3 .... Nominal
Paulista, tipo 5  430,00 a 435.00

COTAÇÕES FORNECIDAS PELA
JUNTA DE MERCADORIAS

Sertões, tipo <3 .... Nominal
Paulista, tipo  Nominal '
Paulista,' tipo 5 .... 405,00 a 410,00

ALGODÃO A TERMO
SÁO PAULO, 28

Abert.
N/c.
N/c.
N/c.
N/c.
4(1,10
40,40

Fech..
N'c.
38,33
39.00
40,00
40.45
40,55

MESES Abert Fech,
Setembro, 1957 50,50 51,50
Dezembro 1957 49,36/49,50 49,25
Março, 1958. 47,50 47,50
Maio. 1958 . 46,00 46,40
Julho, 1956 . 45,25 45,40

VENDAS — Na abertura, 750; no
fechamento, 22.750 sacas.

NA ABERTURA — Mercado aces-
sivel, com baixa pnrcial de 10 a 55
pontos.

100,00

200,00
200,00
150,00

205,00

225,00
200,00
200,00
200,00
310,00

220,00
170,00
198.00

Setembro, 1957 .
Outubro, 1957 .
Dezembro. 1957 .
Março, 1958 . . .
Maio, 1958 . . .
Julho, 1958. . •.

Cotações do disponível
Tipo 4  39,67
Tino 5  38,20
Tino 6  36,27

VENDAS — Na abertura: não hou
ve: no fechamento: náo houve.
..Posição — Na abertura, calma; no
fechamento, calma.

EM PERNAMBUCO
'RECIFE, 28.

Mercado — Estável. ,
COTAÇÕES — POR 10 QUILOo —

Matas, tino 3, Cr» 545,00; Sertõei —
Tipo 5, Cr» 680,00.

Entradas — Ontem: 
'658; 

desde V>
de dezembro, 353.457.

Exportação: Nada.
Existência: 62.338.
Consumo: 700.

50.0.0

NO FECHAMENTO — Mercado
irregular, com alta de 5 e baixa de
25 a 55 pontos.

Z) STOCK EXCHANGE DE
LONDRES

Londres, 27.

Compradores:
Plano B:
Titulos brasileiros:
Estaduais:

Rio de Janeiro, 1927, 7 %..
Bahia, 1928, 5 

Titulos diversos:
Bank of London St .South

América, Ltd
Sables & Wireless Ltd., or-

dinárias 
Ocean Wilson & Co. (Hol-

cilng) ordinary 
Imperial Chemical Indus-

tries Ltd
Llovd's Bank. Ltd. ("A"

Sharcs) 
RioFlour Mills & Granarves
Ltda

£So Paulo Rallway. Co. LM.
(ações de 10,-), ex-Capita-

Ri, 28 de agosto de 1957.

PRODUÇÃO HORTIGRÃNJEIRÂ
PARA 0 ABASTECIMENTO

DE BRASÍLIA
Trezentas famílias nipo-brasi-
letras serão radicadas na fu
tura capital — Colaboração do

Conselho Coordenador do
Abastecimento

Trezentas famílias descenden-
tes de japoneses, escolhidas den-
tre as já radicadas no "cinturão
verde" de São Paulo, e compôs-
tas de horticultores, pomiculto-
res, avicultores, piscicultores. api-
cultore?, íloricultores, etc, serão
localizadas, na área de produção
hortigranjeira de Brasília. Com
êsse objetivo, e .como contribui-
ção do Conselho Coordenador do
Abastecimento, técnicos dêste ór-
gão, em companhia de 23 iapo-
nêses (agricultores e técnicos)?
tendo à frente o sr. Seian Hana-
shiro, presidente da Colonização
e Imigração de Okinava; o sr. Fu-
jitaro Nagao, presidente da Co-
operativa Agrícola Mista de" Mo-
gi das Cruzes, e o sr. Massaki Su-
zuki, coordenador da colonização
nipônica em São Paulo, visitaram
a área escolhida para a instala-
ção das granjas da futura capital
do país, estabelecendo as bases
para a ida, em grupos, das pri
meiras famílias,'

Durante uma semana, os técni-
cos do C. C. A. e os técnicos :a-
ponêses estudaram o's problemas
relativos ao solo, clima, trans-
porte e sua localização na refe-
rida área, devendo dentro de 30
a 60 dias seguir para Brasília
as primeiras famílias de lavrado-
res.

E aditamento — Entr. 26 8:
Longo curso — 5.
<';ilm.i tçrni — 0.
Peq: Cabotagem — 0.

NAVIOS ATRACADOS

Cais da Gamboa:

P. Mauá — Loide México, 3 guind.
export. Loide Canadá — nac. 2 guin-
dastes export. Ariel — Nac. import.
Barão do Rio Branco — nac. 3 _¦
Soares Dutra — nac. 1 g. import.
Armazém 1 — Rio Tunuyan — arg.
expor. Armazém 1 — Moby Dick —

pan., import. Armazém 2 — Del
Norte — amer., import. Armazém

fconv o comparecimento de asso»
ciados dos Clubes do Rio, Tiju-
co, Botafogo, Murlncá, Campos,
Cuiabá e Laguna, além de ele-
vndo número de convidados-.

Tomou posse, como membro do
clube, o sr. Ruy Lowndes, que
foi muito cumprimentado.

O w. Fernando Bergstein, re-
presentante do Banco do Brasil
uinto ao Ministério das Relações
Exteriores, onde exerce a função
de consultor, íoi o orador que
discorreu sôbre o comércio do
Brasil com o.s países da Améri-
ca do Sul. Discorreu sóbre os
fundamentos das nossas relações
comerciais, seu alcance e impor-
t;\ncia econômica, política c so-
bretudò como base da seguran-
ça continental. Examinou pri-
meiramente o desenvolvimento
agrícola para fixar as linhas na-
cionais de exportação nté os nos-
sos dias, descendo a detalhes bô-
bre os nossos compradores. Após
o histórico das necessidades de
importações crescentes com o
início e conseqüente crescimento
do parque industrial, principal-
mente no sul do país, teceu co-
mentários sôbre os acordos co-
merciais que realizamos com di-
versos países do continente. Des-
tacou, entre todos, o Uruguai
cujo intercâmbio comercial com
o Brasil vem crescendo.~ 

ESTABILIZADO 0 MERCADO-
BELO HORIZONTE. 28 — De-

pois de uma alta vertiginosa nos
preços de diversas mercadorias, es-
tabillzou-se o mercado.

Na bolsa de mercadorias, diante
das cotações apresentadas, obser-
va-se a ausência de negócios ou
nas diminuições realmente Impres-
sionantes.

O arroz depois de ter atingido
uma cotaçfio elevadíssima de 1.350
cruzeiros por saco, está sem com-

Cap Verde — alem., 4 guind. »-x- prador. O mesmo está acontecendo
o feijão e outros gêneros.

2.200,00
, 1.600,00 1.300,00
. 530,00 500,00
. 300,00 200,00
, 1.200,00 —

500,00

$80,00

990.00

1.000,00

950.00

980.00

400.00

140,00
350,00 —
120,00 —

1.360,00 1.355,00
530,00 525.00

NOVA YORK, 28.

Outubro, 1957 .
Dezembro, 1957 .
Março, 1953 . .
Junho, 195B . .
Julho. 1958 . .
Outubro, 1958 .
Amp. Sp. Midls.

m.íu.u

1.8.4

0.12 3

0.14.9

2.2,1

2 6.3

2.3.6

AUTORIZAÇÃO PARA NEGOCIAR
COM MINÉRIOS

O diretor das Rendas Internas au-
torizou a firma Telequartz Exporta
dora, Limitada, estabelecida nesta ca
pitai, a negociar com os minérios enu-
merados no item 1 da Circular n.» 8,
de 27 de março de 1940, e na de n."
33, de 19 de outubro dc 1942, da
mesma Diretoria, íicando, porém, tn-
tendido que, no tocante à ágata e á
granada, o seu comércio deverá aten
der exclusivamente a íins industriais."SUÍNOS 

ABATIDOS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

O abate de suínos verificado no
Estado do Rio de Janeiro, em
1955, atingiu 140.001 unidades,
contra 125.167 em 1954.

O abate compreende porcos e
leitões e concerne a vános esta-
belecimentos, dentre os quais fri-
goríficos, matadouros municipais,
fábricas de produtos suínos, etc,
segundo informa o SEP do Mi
nistério da Agricultura.

port. Armazém 4 — Nordpol — din.,
4 guind. import.Armazém 5 — Froste

sueco, 4 guind. import. — arma-
zém — 6 Mormacílr — amer/, 6 ..
import. Armazém 7 — Mormacswan

amer.'— 4 guind import. Arma-
zém 8 — Loide Guatemala — nac. 4
guind. import. Pat. 8/9 — Loide
Cuba — nac, import. trigo. Frigorit.

Rio Santiago — arg. 3 guind. ex-
port. Armazém IO — Master Mlchi —
3 guind. import. Armazém 11 — Sl-
ranger — nor., 3 guind. export. Ar-
mazém — 12 — Bahia — nac, 3 B.
Imp. exp.Armazém 13 — Campos Sa-
les — nac, 1 guind. impirt. Arma-
zém 14 — Itapuca — nac. 3 guind.
import. Armazém 15 —Rio Solimões

nac, 5 guind. import. Armazém
15 — Sinuelo — nac. 3 guind import.
Armazém 16 — São Pedro — nac, 3
guind. import. Armazém 17 — Navem
Hembury •— nac.,'4 guind import.
Armazém 18 — Rio Miranda — nac,
3 guind. omport.

Cais de Sáo Cristóvio:

Armazém 22 — Norma — nor., 2
guind. import. Armazém 24 — Navem
MÔnlca — nac, 2 guind. import. P.
Minério — Inágua — ingl., 2 guind.
import.. I\ Carvão — Venetla — lib.,
2 guind. import.2 guind. import. Del
Alba •— amer., import. óleo. Arma-
zém 30 — Antônio Castro — nac, 2
guind. import,

com
Asp.

MEL DE ABELHA EM SÃO
PAULO

A produção paulista dc mel de
abelha teve aumentos sucessivos
a partir de 1948, quando o volu-
me era de 286.190 quilos. Em
1950, o total subia para 350.510
quilos e em 1953 atingia 491.120.
Em 1954 e 1955. os algarismos
passavam para 525.560 e 600.850
quilos, i*espectivamente.

Quanto ao valor do produto —
informa o Serviço de Estatística
da Produção, do Ministério da
Agricultura — os dados acusam
CrS 1.748.100,00 €tm 1948, Cr?
3.251.740,00 em 1951, CrS 
4.201.400,00 em 1953 c Cr$
8.178.496.00 em 1955.

Títulos e ações

Abert. Int. Fech.
33,69 33,71 33,54
33.68 33,69 33,55
33.90 33,94 33,81
33.91 33.96 33,8'J
33.54 33.59 33,45
32.69 33,74 32,67

35,00

540,00
36,00

102.00

535.00
30,00

Na ABERTURA — Mercado estável,
com alta de 1 a 6 pontos.

INTERMEDIÁRIA — Mercado está-
vel, com alta dr 6 a 11 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado
estável, coro alta de 4 baixa de 5 a
10 pontos.

d) (CACAU
NOVA YORK, 28.

MESES Abert. Fech.
Setembro, 1957 29,90'29,95 30,13
Dezembro 1957 30,39/30,40 30,40 ¦ 30.50

PROLAR SA
0 SIMBÚU BJJ SEiURflHÇA EÇ0H0MICA

RESULTADO DO SORTEIO
AGOSTO DE 1957 .

PRÊMIOS

og flfl IMarço. 1958.
142,00

700.00

185.00

— 80.00

- . 200.00

140,10

— 145.00

Maio, 1958
Julho, 1958

30.30/30,35 30,39
30,30 30.46
30,45 30.55

VENDAS — Na abertura, nada;
fechamento 281 contratos.

NA ARERTURA — Mercado, ape-
nas estável, com baixa de 13 a 28
pontos.

NO. FECHAMENTO — Mercado
estável,- com alta de 10 e baixa de
11 a 14- pontos.

e) TRIGO
CHICAGO, 28.

Setembro, 1957
Dezembro, 1957

Fechamento
Hoje Ant,
2.15.00 2.15,25
2.22,12 2 21,62

I
11
I D° —10
li 26788
If 26878

le —26887
20 — 26555
3° — 87S55

40 _ 87494
5o —55494
6° — 55763

7» — 94763
8» — 94026
90 _ 63026

^0« —63887
110 — 26886
120 — 26888

1
H

1 ¦

I

INVERSÕES

Do jo Do — 30

IV) — Mercadorias

Carb. Minas Butiá 25.00
730,00

50.00
120,00
550.00

 630,00

yLyjiy^uv^£Uiy^JUjM^Uái||^MB j

un título que foi voe* portiti- 1
'A? ,u por seguro • címedoment» dos I Cr$

I "c"Y o* lu«os dos moi» prô|p«r« *.| 10834
^SC»"40 conctitvodo» «mpríso» do pais- |

^^^^^ ___m_______\ P°r COTO

Concreto Redimix
Lojas Americanas
Lnif Material do
Brasil 2.0O0.0O

18,00

1.260 00

194,00
203,00

MesbU, S/A 193,00
Idem, c/ div. .. .. 204,00
PauUsta F. e Luz .. 16i,00
Moinho Fluminense 800,00
Manufat. Brinquedos

Estrela 1.000,00
Organizarão Roberto
Lobo — ais.oc

Parafusos Sta. Rosa. 150,00
Ref. Petróleo TJnilo.

pref 1.610.00 1.500,00
Idem, ord 1.SI0.00 1.550,00
Nac. Óleos de Linha-
ça S90.08

Pneus General, pref. 170.00
Fabrica dt Ftio. ord..
pref  .. .. 18.000

tntragát. pref —
Serviço* Aéreos Cru-

8ti.ro do Sul .. ,, «.0C0.C9
Sid Nartonal 300,00

a) CAFÉ
O mercado de café disponível fun-

cionoú ontem, mal colocado e fraco,
resistrando-se baixa nas cotações A
comlssio de preço sorteada declarou
cotar o tipo 7, a base de Cr$ 285,00
por 19 qutlos a foram recebidas dn
note os trabalhos 2.172 sacas. Fe-
chon fraco. O movimento verificado
foi o se suinte: Entradas 29.434 sacas,
sendo 10 357 pela Leopoldina e 19.077
pela estrada de Rodarem. Embar-
ques-4.242 saras, para a América do

j Norte. Existência 484.214. Café des-
paebado par», embarques. 96.025 sa-
cas. A Bolsa de Café a termo do Rio
funcionou na abertura estivei, com

t70,o«-as entrega* *« setembro, outubro, no-
BOO.OÓ_ vembro, desenabro de 1957, e lanei-

ire de 1958 Inalteradas; a» entregas de
— Íi5*ít5 ás 1857, ficaram »*ía ce-uçio.

lâ5,wijf© fechamento esteve paralisado, re-
j nimando-se baixa it Crf 4.H nas en-

10580;"**" ** setembro; baixa fc M

Do — 40

87944
87449

Do — Se Do — 68 Do — 7» Do — V

55944 55736 94736 94062
55449 55673 94673 94206

55637 94637 94260
55376 94376 94602
55367 94367 94620

3o — 90 Do — IO9 Do — li6 Do — 12'

63062 6378*8 26688 
63206 63878 26868 "—.
63260 , 
63602 —-
63620

í

Diretor-Presidente: M. DO N. VARGAS NETTO

Fiscal do Govirno: ARMÊNIO CRUZ

QUEIRA INFORMAR SOBRE ÊSTE
PLANO

NOME ....

ENDEREÇO

CIDADE

SUL-Ml|» HSitirV: LlâtMKI l.lisiooU» «*»f<»»««f«í<« ««tübro; M e«-J

u . -.
V ^^g^Js^BgÊgmgg^^S'^'^^j^gSÊ______f
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Cais do Caju: ,
h": 

-¦:_•:;<[. '* ':"

P. Madeiras — Diaz — nac, 1 g
import. Armazém 31 — Copacabana

nac, 2 guind. import. Armazém
31 — Laguna — nac, 1 g. import.
Armazém 31 — Marilia — nac, 1 g.
import.; Armazém 31 — Tlmbira —
nac, 1 g. import. — Armazém 32 —
Piranha — nac, 2 guind. import.
Armazém 32 — Aramar — nac, 2
guind. import. Armazém 32 — Max

nac, - g. import. Armazém 32 —
Itajai, — nac. 2 guind. import. Ar-
mazém 33 — Venus — nac 2 guind.
import. Armazém 33 — Venus —
nac, 2 guind import. Armazém 33 —
Otto — nac, 2 guind. import. Ar-
mazém 33 — Glória — nac, 2 guind.
import. Armazém 33 — Vinho Cas-
telo — nac*, import.

Vapores de lonco curso — Aguar-
dando atracaçáo: ¦',"-.

25/8 — Sira.
26/8 — Ocean Hager — Corvoel-

ros:

Vapores de Cabotagem
dando atracaçáo: .

Nenhum.

Aguar-

Iates de pequena cabotagem —
Aguardando. atracaçáo:

27/8 — Duque de Caxias, Astro,

DETETIVE LUZ.*
Encarrega-se de quaisquer serviços

do ramo. Absoluto sigilo — Rua Pe-
dro Américo, 241 ou em domicilio —
Tels: 25-8762 — 25-9230.

6556

CARTA - PATENTE
Transfere-se de Banco de Crédito

Cooperativo — Cartas p/ portaria
diste Jornal n°. 20081.

20081 64

TÍTULOS
DE CLUBES

0 CORRETOR ESPECIALIZADO
CARLOS BARROCA
Vende

FLUMINENSE
GÁVEA GOLF
IATE CLUB
TIJUCA TENI8
HÍPICA
CAIÇARAS
COMERCIAL
ITANHANGÁ GOLF CLUB
TERESÓPOLIS GOLF CLUB
AUTOMÓVEL CLUBB

Compra
FLAMENGO
BOTAFOGO
JÓQUEI
MONTE LIBAí %
MARIMBAS
LEME TÊNIS

Rua do Carmo, 27, sala 604
Tels. 526211 - 32-0127

3843 64

TITULO DO JÓQUEI CLUBE
Vende-se —Oferta» pnra caixa...,

18589 neste jornal. 18589 l(

TÍTULOS DE CLUBES
O CORRETOR OFICIAL DA BOLSA DE VALORES

Itacolomy de Mendonça
Compra: Jockey Club, Itanhangá, Sociedade Hípica, Flumi-

nense, Vasco, Flamengo, Botafogo, Tijuca Tênis, Monte Líbano/
Automóvel Clube, Leme Tênis Clube e Caiçaras.

Vende: late Clube.
Praça 15 de Novembro, 20 - sala 503

Tels.: 23-0827 c 43-8266

HIPOTECAS E DINHEIRO
3784 94

_**_*_*******?)

DINHEIRO, empresto, sob hipoteca.
Adianto pequenas parcelas sob garan-
tia; resolve seu caso rapidamente.
Telefone 52-4651, SR. BARROS.

8671 82

HIPOTECA empresto desde 500 mi1
até 20 mllliBes }. 12% compro pré-
dlos para renda, qualquer bslrro —
26-2544. 22022 92

A JUROS SOB HIPOTECA, podendo
amortizar ou liquidar antes venci-
mento. S. BOSELLI. Praça Pio X n.°

sala 807, frente para igreja ds
Candelária. 23527 92

A JUROS MÍNIMOS EMPRESTO
sob hipoteca de prédios, mesmo
em construçSo; adianto dinheiro
para certidões, solução rápida —
Tratar na Av. Pres. Vargas, 290,
sala 918, com A. Morsls. 

Hipotecas
Etupreata-se dinheiro sob hipoteca

d« prédios. Com direito a srtortlrsr
ou liquidar em qualquer tempo. Adi-
•ntamos dinheiro par» regularizar os
documentos.

^lRnTKTLAv.RH-emrestHn.cnrrSH:!0,0 i^Tao_Z^_%tZat âSEKa 400 mil sob hipoteca de prédios; ria No„na, uda.. Diretor: Antftnio
mesmo em final de construção. Jocé Cepeda. i Rua do Carmo. 71, —
Tel. 58-7344. 18506 92 sala 801 » 802^ 1862" »3

CAUTELAS ,
da Caixa Econômica, de jóias e mercadorias
— Compro, pago o máximo, mantenho sigilo
absoluto. Rua Rodrigo Silva n.° 18 — Sala 501
(Esq.) de Assembléia) — Telefone: 42-3553,!

10528 92

DINHEIRO
EMPRESTAMOS DE CRS 10.000.00 A CR$ 20.000,00
Juros de lei. para pagamentos parcelados até 6 meses

de prazo, somente a quem tiver ótimas informações co-
merciais e dois avalistas idôneos. Rua Sen. Dantas n. 118-C
Grupo 815. 20037 92
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ANTÔNIO GOMES RIBEIRO
(MESTRE VALENTIM)

-FALECIMENTO-
... I

: v Paulo Gesies Ribeiro, senhora e filhos, Virgínia Gomes Ribeiro e
Maria Gomes Ribeiro e filhos cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento de seu idolatrado e querido pai, sogro e avô, ocorrido ontem
e convidam seus parentes e amigos para o seu sepultamento que se reali-
zará hoje, quinta-feira, dia 29, às 10 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza, para o Cemitério de São João Batista. 84625

Carlos Francisco Eugênio Leal
(FALECIMENTO)

Aimée Gomes de Castro Leal, Altair Brandão Pereira e
sua esposa Solange Leal Pereira, Francisco de Castro Leal,
esposa e filhos, Octavio de Castro Leal, esposa e filhos,
comunicam o falecimento de seu querido esposo, pai, sogro
e avô - CARLOS FRANCISCO EUGÊNIO LEAL - e convidam
seus parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-
se hoje, quinta-feira, dia 29, às 16 horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza para o Cemitério de São Francisco
Xavier.

CARLOS FRANCISCO
EUGÊNIO LEAL

(FALECIMENTO)
Os sócios e auxiliares de Francisco Leal & Cia. Ltda.,

comunicam o falecimento de seu sócio — CARLOS FRAN-
CISCO EUGÊNIO LEAL — e convidam seus parentes e amigos
para o seu sepultamento, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza, hoje, quinta-feira/dia 29, às 16 horas, para o
Cemitério de São Francisco Xavier. 74303

m

Heitor Augusto de Morais
MISSA DE 7.° DIA

Luiz Anlonlo Pinto dc Morais, Irmão, esposa e filhos, Maria da Pie-
dade, Gcorglna da Luz Estêves, Armlnda de Morais Dias, esposo e filhos
(ausentes). Celina Morais Martins, Dulce Negrals Morais e Hélio Ncgrals
Morais, filha, nora e neto e demais parentes, agradecem penhoradnstodas as manifestações dc pesar recebidas por ocasião dos funerais' do
¦audo.io morto e convidam para a missa de 7.» dia mandada celebrar
tio altar-mor da Igreja de N. S. da Conceição da Boa Morte, Av. lllo
Branco, esquina da Hua do Rosário, amanhã,. quarta-feira, dia 30, às
9 horas. Antecipadamente agradecem a todos aqueles que comparecerem
o, esto ato de fé cristã. 11688

Heitor Augusto de Morais
O Centro Trasmontano convida os Srs. Associados . suas

famílias, parentes e amigos do seu inesquecível cx-3.° Secre-
tário, Sr. HEITOR AUGUSTO DE MORAIS, para assistirem à
missa que, por sua boníssima alma, manda rezar amanhã,
sexta-feira, dia 30 do corrente, às 9 horas, na Igreja de N. S.
da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário — esquina da
Avenida Rio Branco. Antecipadamente agradece a quantos com-
pareceram a êsse ato de piedade cristã. — A DIRETORIA.

11689

Ulysses Gomes Caminha
(MISSA DE 7.° DIA)

A família de Ulysses Gomes Caminha agradece, sensibili-
Xflda a todos que a confortaram no doloroso transe por que
passou e convida parentes e amigos para assistirem à missa de
7.° dia que fará celebrar sábado, dia 31, às 10 horas, na Igreja
da Irmandade de N. S. da Lapa dos Mercadores à Rua do Ou-
vidor, 35. Por mais êsse ato de religião e amizade, antecipa-
damente agradece. 18609

OÃO FERREIRA RAMOS
(FALECIMENTO)

Josefina Viana Ramos, Otávio Ferreira Ramos e sua es-
posa Isabel,- Wilton Ferreira Ramos e sua esposa Lygia, Al-
fredo Antunes Pereira e sua esposa Carolina e filho, Rogé-
rio Gomes Ferreira,"sua esposa Alzira e filhos, nora e netos,
Jaymo Augusto de Almeida, sua espâsa Luiza e filho, José
Ariosa, e sua esposa Hilda e filhos, Aurora Frias Ramos, e
filha, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento
de seu querido esposo, pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, irmão
c tio, JOÃO FERREIRA RAMOS, e convidam os demais pa-rentes e amigos para o sepultamento que se realizará hoje,
dio 29, às 10,00 horas, saindo o féretro da Rua Campos Sales,
136, para o Cemitério de São Francisco Xavier.
—"——»^¦¦"——————TtmriniimrmBir—-——— -^————-c—--n—1I1M.

JOÃO FERREIRA RAMOS
(FALECIMENTO)

João Ramos & Filhos (A Gloria do Brasil) cumprem o doio-
toso dever de participar a falecimento de seu estimado Chefe
JOÃO FERREIRA RAMOS e convidam seus clientes, fornece-
dores e amigos, para o sepultamento que se realizará hoje,
dia 29, às 10,00 horas, saindo o féretro da Rua Campos Sales
«. 136, para o Cemitério de São Francisco Xavier. 74200

ASTENIA SEXUAL
Voronof revolucionou 'a Medicina,

demonstrando a possibilidade da res-
tauração das energias perdidas e. do
vigor sexual. Chamamos pois a aten-
çfio da classe médica para « fórmula
do "JONOKLEN (comprimidos), des-
tlnada & restauração das funções ge-
nitals. Nas drogarias ou pelo rcem-
bolso. Caixa Postal .4, Tijuca. Eio —
Tel: 48-3087, Peçam literatura grátis

16010

COLCHÕES
Reforma-se c faz novo a domlcl

lio, de crlna. cabelo, cearina e cor-
tiça — Tel: 26-5529 — MARTINHHO.

434

TREM ELÉTRICO "LIONEL"
Família Que se retira vende cole

ção mais importante do Brasil. Ver
das 20 às 21 horas Uns Vasconcellos
215 apt. 101. 3651

BAÚS E DOCES
Comprem diretamente ria fábrica

Paulista, a varejo por preço de fá-
brlca, balas cristalizadas, recheadas
de frutas e de leite e efleo, carame-
los sortidos e caramelos toffc, Juju-
ba, amendoim cristalizado e salga-
(linho, bonbons de creme, de licor
e recheados dc frutas, doces de con-
feitarla, pé de moleque, 'marlolas,
doce de leite, suspiros, moles e du-
ros, cocadas e geléia, gergelin, bana-
na glac e cristalizadas e outros do-
ces. na Rua Miguel de Frias n*. 35,
telefone 48-4799. fica no fim da Av.
Pres. Vargas, adiante da Rua Macha

ANTONIA ADELAIDE
FORMOSO

(Missa de 7.° dia)
Alberto Pina Formoso, se-

-nora e filhos, convidam os
parentes e amigos de sua
querida c saudosa mãe AN-
TONIA ADELAIDE FORMO-
SO para a missa quc será
celebrada, no altar-mor da
Igreja de S. Francisco dc Pau-
la, às 10 horas no dia 30.

11646

LEON WELLISCH
(30" DIA)

A família de Leon Welllsch, na
Impossibilidade de agradecer pessoal-mente a todos oa amigos que a con-
fortaram no doloroso traníe por que
passou, exprime por este melo sua
profunda gratidão pelas provas de
amizade recebidas, e convida para a
missa do 30° dia que manda celebrar
pelo descanso de sua alma, amanhã,
sexta-feira, às 11 horas, na Igreja
de São Francisco de Pau)a. 18570

1xWr¥ncía1ntes do lan~
çamento do satéliteartificial

BOWUDER, (Colorado), 28 -
Quatro pequenas esferas conien-
do cada qual dois minúsculos
emissores de rádio.serão proje-
tados no espaço, no outono, pe-
los Estados Unidos a título de ex-
periencia antes do lançamento
dos satélites "artificiais da Ter-
ra.

Essa notícia foi dada por
John Hagen, diretor do projeto"Vanguard", numa reunião da
conferência da "União Radiocien-
tifica Internacional", atualmente
em curso na Universidade de Co-
lorado.

Segundo Hagen, é possível que
uma dessas esferas entte na
órbita da Terra e torne-
se, assim, um satélite artificial.
Precisou que essas esferas de ex-
periencia terão um diâmetro de
cerca de 16 centimentros, ao pas-
so que o dos satélites será de 50
centímetros. Os cientistas espe-
ram, assim, obter informações
úteis tanto sobre a densidade do
ar em alturas extremas como sô-
bre a ionosfera. F. P.

PROFESSORES
INGLÊS PRATICO — rrofewtô-
ra recém-chegada dos Estndo*
Unidos oferece-se para aulas par-ticulares na zona sul. Tel. .....
47-1788. 8684 87
PROFESSOHA - Aoadèmlca de Néo-
Latinas da F.N. Ue Filosofia, «celta
alunos em sua residência, para aulas
particulares de PORTUGUÊS, FRAN-
CES o LATIM, de nível ginasUl e
colegial — Telefone 48-1482.

1168A 87
MATEMÁTICA — Maracanft — Olr-
ciai do Exército dá aulas partícula-res — Preparação Intensiva para to-
dos os /Ins — Fone 28-6758

3747 87
PUOFESSOR com multa prática ledo-
na Plano <! Castelhano na residência
dos alunos, Mclodo especial paracrianças. Tel. 45-9050 das 19 às 22
horas. 8711 87

CURSO GI1ATIS de Iniciação musi
cal infantil e dc ballet para adultos
e crianças. Fone 37-3842 a 37-8440. -
Apresente êate anúncio.
CURSO de Línguas: Francês, Iitglís,
Italiano, Eupanhol, Alemáo, Latim,
Português — Primário e Admissão.
Diurno e Noturno — 37-3642 e ...
37-6440.

ACORDEON VlOLAO, Canto. Piano
Violino, Instrumentos de sopro, Cur-
so prAtlco e rápido, Aulas diurnas e
noturnas — Tels. .17-3642 e 37-6440
(Ensaios para Rádio e TV).

13117 87

ITALIANO. Inglês, Alemüo, Latim —
Prof. de Roma, ensina c| facilidade
e rapidez — Tel. às 2.as e 9.as fei-
ras — 62-1784. 20949 87
AULAS DE VIOLAO E CANTO, pelo
prof. Scarambone. Curso diurno e no-
turno. Método rápido e fácil. Infor-
mações 45-6757. 20054 87
ALEMÃO — Ensino pratico e rápido,
escrito e falado; professora nata, Te-
lefone 57-716B. Adultos e crianças.

21552 87
FRANCÊS — Parisiense diplomada
ex-professora da Alliance Française— Telefone 37-5444. 14054 87

INGLÊS — Método pratico e objetl
vo, para principiantes, médios, co-
leglals conversação. Aulas' imllvi
duals. Zona Norte — Tel. 49-9040.

23570 87
INGLÊS prático — Ens. intensivo, in-
dlvldunl ou coletivo, máximo 3 alu-
nos, Qualquer assunto interesse es-
tudante quiser de íato aprender ou
recuperar tempo perdido. Traduções
rápidas, íiéls. Tel. 27-6399. 20918 87
INGLÊS — Professora Inglesa ensina
alunos de ginásio c cientifico e con
versação. Rua Conde de Afonso Cel-
so 108, apto. 101 — JARDIM BOTA
NICO. 15146 87
INGLÊS AMERICANO — Tenho um
fácil método, com rápidos resultados.
Assista a uma aula, sem compromls-
so. Prof. HABIB, tel. 52-8424.
MATEMÁTICA — Tljuoa — Aulas

.particulares. Fone 48-3245. 4648 87

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
PIANOS NOVOS E USADOS

Grande estoque' de modelos de apartamentos, armário e de cauda.Alemies, Inglesei, franceses e nacionais. — Vendas a longo prazo, sementrada, sem fiador. Aceitamos troca. — A. HAHN, Avenida Treze deMaio n. 13 - 4," andar, «ala 419 — Ed. Municipal. 4400 7S

PIANOS NOVOS E USADOS
das melhores marcas a preços sem competidor

VENDAS À VISTA E A PRAZO
Largo São Francisco, 26 - sala 807 — Ed. Patriarca

18509 75
ACORDEON SCANDALI — 120 baixos,
modelo Maestrina, côr vermelha, 4
abafadores, próprio'para moça. Ore-
ço único, CrS 15.000.00, com estojo e
na embalagame original, Tel. 43-6448.

9833 75

PIANO ELETRÔNICO — Tortatil ul
tima novidade — Facilita-sc pagamento — Inf. 27-3948. 21592 75

DANÇAS MODERNAS fit SALÃO —
Aulas Individual* • eletivas, «ml-
na-ie • domicilio, Tel. 46-1769.

23017 17
MATEMÁTICA — Português. latimT
Inglês, Francês — Aulas particulares
Intensivas. Ciclo ginasial — Tel.:
27-8354. 20013 87
PROFESSORA DE PIANO — Diplo-
mada pelo Inst. Nac. de Música, en-
sina plano, teoria e solfejo a crian-
ças e moças. Tal,: 46-6490, Botafogo.

09825 87
PROFESSORA — Ensina o alemlo —
(conversaçáo e gramática) na resl-
dêncla do aluno — Telefone: Niterói
2-0961. 22907 87
PROFESSORA francesa ensina leu
idioma a senhoras, • senhoritai e
crianças — Eu vou a domicilio, favor
telefonar 45-B733, de 9 às 12 horas —
Depois de 4 horas da tarde.

10337 87
PROFESSOR INGLÊS, diplomado,
com multa experiência, ensina a cri-
ançns ou adultos, por método inte-
ressente e rápido, com gravador "ta-
pe". Rua Maestro Francisco Braga,
124, apto. 104. Telefone 57-3103. Balr-
ro Peixoto, Copacabana. 21209 87
PORT.. INGL, E MAT. — Prepara-
çáo Intensiva para exames e iodos
os fins. LIçSo 200 cruzs, ou, a üoml-
clllo, 250. Aprenda em pouco tempo I
Praça Serzedelo Correia, 17, 9.0 an-
dar. Tel. 46-9755. Copacabana.

8674 87
VIOLAO — Leciono na casa do alu-
no -- 27-7653. 1392 87
THE BEST AMERICAN ENGLISH
Especialidade: — CONVERSAÇÃO,
pronúncia e entoação NORTE-
AMERICANA, em 3 MESES de au-
Ias DIÁRIAS, INDIVIDUAIS! —
Para TRIPS e FELLOWSHIP. —
INICIE Já, EFEITO IMEDIATO'.
Estas são as aulas para business-
men, construtora, industriais, etc.
MÊS de Propa g. — Z.% de d esc to.
c| pagamto. do curso de 90 aulas!
Prof. WALTER, 52-5739 e 47-4461.
Res. Av. Rio Br. 277, IV e a domic.

10533 87

Português para Estrangeiros
Professora reglitr., falando inglês.

francês, alemào, ele tel. 38-1020 —
(Copac.) Rua Santa Clara, daa 7 át
22, 6604 «7

MATEMÁTICA
Curso Secundário — Preparo para

provas mensais e parciais — De acôr-
do com oa programas tm vigor —
FERNANDO — 30-3310.

15148 87

MÚSICA POPULAR
Professor de Plano, adotando mé-

todo prático e eficiente, prepara alu.
nos no gênero popular e clássico —
Rua Santa Clara 161, ap. 7C3 — Co-
pacabana. 18610 87

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
ZONA SUL

Admissão 1958 — O General Vietor
(ex-prof. do Colégio Militar de P.
Alegre) Iniciará turma de 8 alunas
no próximo dia 2/IX. Rua Cupertlno
Durào 55 apto. 301 — Leblon — Tel:
47-8246. 18514 87' 

COLÉGIOS MILITARES
ZONA SUL

Admissán 1958 ensino individual em
pequenas turmas pelo gen. Vtctor (ex-
prof. do Colégio Militar de P. Ale-
grt) — Rua Cupertlno Durào 35, ap.
301 — Leblon — Tel: 47-8246.

14638 87

Ãdissao — Colégios Militares
e P, II — Zona Sul

O general Vietor (ex-prof. rio1 Co-
léglo Militar de P. Alegre) iniciará
nova turma de 8 alunos no próximo
dia 2/IX. Rua Cupertlno Durào 35
apt. 301 — Leblon — Tcl: 47-8246.

18513 87

FRANCÊS
Professora estrangeira com grande

grande conhecimento aceita alunos.
Tratnr na rua Conde Lage, 22, apto.
1007 — Glória.

GINÁSTICA
Professor especializado, cóm exp».

riência internacional, oferece aulas
à domicilio para menores ¦ adultos.— Tratar pelo tel. 25-3448.

74301 «7

AMERICAN TEACHER
Prlvate leasons. Read, Speak, Wrl-te (2) two Months, Message 46-1787.

21130 87

FORTE ERUPÇÃO SOLAR
ASSINALADA NA SUÉCIA

ESTOCOLMO, 28-0 obser-
vatório de Saltsjoebaden, perto
desta Capital, assinalou às 10,30
horas da manhã de hojeuma íor-
tlssima erupção solar.

O observatório precisou quc
essa erupção é, sem duvida, a
mais violenta registrada até hoje
e que poderá provocar perturba-
ções magnéticas. F. P.
WV*^i^AÍW^^^^V^i^^^M^A0^^^AA^M

ANÚNCIOS
LIVROS USADOS

MOEDAS ANTIGAS
Compro — Tel: 28-6773

23058

PEDICURO - CALISTA
Calos, cravos, esponjas, parasitas,

unhas encravadas, verrugas, plantar
indolor, Rua Gonçalves Dias 30-A,
junto à Confeitaria Colombo 8-42.
Tcl: «2-9661 — ANÍBAL P. RODRI-
GUES. 4658

ADVOGADO
Advogado jovem, com multa prà-

tica, procura oportunidade em . es-
critório d emovimehto, colabora, par-
ticipa ou assume. Telefonar para
dr. ALFREDO, deixar recado. Tcl:..
42-9197. 3784

Animais e aves
FOX-TERRiER

Vende-se filhos fox-terrier (pelo de
arame), com "pedigree!' genealóglco
do Kenel Club Paulista .— Rua Urba-
no dos Santos, 73, Praia Vermelha.

21367 63

C 0 LCD 6 ES
Almofadas e acolchoados. Fabrl

ca-se com rapidez, de crianças desde
CrS 120.00 de solteiro desde Crt....
150,00 de casal desde Crt 320,00. —
Tel. 26-5529 — MARTINHO,. „.'¦ -i '.- •; 433 «3

VENDE-SE Piano Welmar inglês —
Apartamento c| todos requisitos mo-
demo cordas cruzadas, cepo de me-
tal inteiriço, 3 pedais, 88 notas, te-
ciado de legitimo marfim em no-
gueira — Preço de verdadeira oca-
siao — Largo. São Francisco .26, sala
807 — Ed. Patriarca — Centro. . .'.

18508 75
VENDE-SE um piano de cauda marca"Winkelmann" — Ver e tratar na
TRANSPORTE FINK S. A. à Rua
Barão da Torre n.° 635.

7451 75
ACORDEONS — Dtsde Cr» 150,00 pormês (a prazo aô no Rio) Scandalli,
Soprani, Hohner e todas as marcas
nacionais. Também saxofones, clarl-
netes, pistfies, violões, rádios, pianos,
gaitas de boca. Tudo sem entrada, e
sem fiador. Grátis método para estu-
dar. Maior deposito. Casa Acordeon
Azul, Av. Rio Branco, 277. dentro da
Galeria S. Borja, ou filial Rua dos
Arcos, 21. Para professores e reven-
dedores, descontos excepcionais. Te-lefones: 32-8750 e 42-9712.
PIANO e Acordões — Afinações,
consertos, reformas, e extinção de
cupim por técnicos estrangeiros —
Atende-se a domicilio — Tel.: —
46-8698 — Sr. VICTOR.

22033 73
PIANO ALEMÃO Schiedmayer ' —
Vende-se em magnifico estado porCr? 38,000,00 — Ver e tratar LargoSão Francisco, 26 — Sala 807 — EdPatriarca. 18507 73
PIANO ALEMÃO, 1|4 cauda, AugustForster — Vende-se êste esplêndidoinstrumento com excepcional sonori-dade, últimos importados, todo emcôr clara, 88 notas, teclado de mar-fim. Preço baratissimo, facilita-se —
Largo SSo Francisco 26, sala 807, —
Ed. Patriarca. Centro.

18511 75
PIANO 1|4 de cauda, alemão, daafamada marca Zeitter & Winkel-mann. Peça para pessoas entendidas.Largo do Machado, 8, loja H — Ga-leria ao lado da Caixa Econômica.18582 75
PIANO LUX. material alemão, Cri37.500,00. Um acordeon "Scandal" —.novo 80B. Pôr 17.500 CrS. Vendem-se. Av. Copacabana 1150 — Apto.507 (Somente das 7 às 11) /
PIANO cepo de metal, cordas cruza-das, 88 notas, 3 pedais — Vende-se
por 21.500 Crt ou 32.500 Cr$ — Ruada República 93 — Fone 29-9079 —
Urgente.

PIANOS PLEYEL — Em jacarandáApartamento, Vendem-se por Crs20,730,00 — Ver'à Praça Ui n.» 33 —
Loja de Maquinas (Das 12 às 16 hs).Fone: 23-1503 — ARMANDO.

¦ - ¦ ¦ 383 75

Pecuária

do Coelho. 24707

CAVALOS MARCHADORES
Vende-se potro 

"com 2 A 3 anos
de idade, das .'.raças Mangalarga • e
Camponina, para sela ou leprodu-
çfto. informações tel: 25-0042, pára
serem vistos no Haras SSo Paulo,
em Pedro do Rio. 11653 65

MÉDICOS

DR. PAULO NIEMEYER
De regresso da Europa (Congresso Internacional

de Ciências Neurológicas)

Reassumiu a Clínica
Casa de Saúde Dr. Eiras Tels. 26-5900 e 26-4209

24672 80
VIAS URINARIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA

DR.A. ACKERMANN DOENÇAS
DAS

SENHORAS

Cirurgia especializada — Urestrosíopias — Endoscopiaa
BLENORRAGTA, TRATAMENTO RÁPIDO

DEBILIDADE SEXUAL — URUGUAIANA. 14
66250 80

Achados e Perdidos Dr. AUGUSTO S. ALBUQUERQUE
Especialista em doenças do Cora'

PIANOS NOVOS
1|4 cauda e armário, á vista e 20 me-ses — Todas as marcas — Aparta-mento Cr» 25 mil — Rua Dois de De-zemljro n. 112, Largo do Machado.
__ 4632 T3

COMPRO
-1 piano - Tel. 52-2776
Para uso particular, mesmo precl-sando reparos — Pagamento & vista.

17053 75

COMPRO
1 PIANO - Tel. 29-0876

Até Cr$ 40.000,00
18581 75

COMPRO
1 PIANO - Tel. 570960

Tenho urgência, mesmo precisandoslguns reparos — Pago bem e a vista.
. 20076 75

PIANOS
Largo do Machado, 8

Nacionais e estrangeiros dos melho-res fabricantes, pelos menores preços.Nio compre o seu plano sem conhe-cer o nosso estoque e preços. Largodo Machado. 8. loja H — Galeria aolado da Caixa Econômica.
18580 75

VENDE-SE barato urgente sofá cama novo' sem uso forrado branco-
preto — Cama de casal duas mesascabeceiras e cômoda camlsclro mo-derno conjunto peroba — Jacaran-
dá. Procurar; Rua Nascimento Silva107 -Apto 301 8717 83
DECORADOR DE INTERIORES~
Cortinas tapetes eetofados estantes
jardim de inverno. Móveis sobremedidas e armário embutidos todoserviço do Ramo telefone 43-1379 re-cados preços convidativos Orçamcn
to sem compromisso máxima pon-tualidade. 11547 .3
DORMITÓRIO de Solteiro completo,
dez peças inclusive mesinha e pol-trona, com duss camas de solteiro,em perfeito estado, vende-se porCrS 8.000,00. Uma cama patente ex-tra, mais CrS 1.000,00. Ver à Aveni-da General San Martin 201 aparto101, Leblon, ate às 10 horas da ma-nha. ou telefonar para 27-7338 mar-cando outra hora. 8723 83
MÓVEIS — Vende-se mobílias~dc
sala e vários dormitórios, ver àPraia do Flamengo, 386, aparta-
mento 201. Das 8,30 às 11.30,'._____ 8763 

83
POR MOTIVO de mudança — Ven*
do por bom preço lindo sofá de ve-ludo com 4 lugares, coluna dourada,
móvel chinês, cadeira antiga patina-da, 2 poltroninhas, chinesas, sofá-
cama de casal, mesinha. de jacarandáe bronze, antigüidades, pa francês,
quadros — Av. Rui Barbosa 624 —
Apto. 1002. 450 83

MÓVEIS E DECORAÇÕES

VENDE-SE uma mobília de quarto,estilo mexicano, com a» seguintes pe-ças: uma cama de casal com colchão
de mola, 2 mesas de cabeceiras, 2
armários, 1 camiselro com espelho —
Preço; CrS 15.000,00 — Ver diária-
mente com o porteiro na Rua Viscon-
de de Pirajá 30.

VENDE-SE um grupo estofado comum mesa e um tapete de 2,50 por 3— Preço: Cr$ 15.000.00 — Ver dià-riamente com o porteiro na rua Vis-conde de Pirajá, 30.
20955 83

MOVEIS DE ESCRITÓRIO
Grande variedade pelos menores

preços — Rua SSo José n. 54, 22-3281.
19447 83

CORTINAS
novas

LAVASE - RETIRA
RECOLOCA

SERVIÇO GARANTIDO
28-13-26

23042 83

COMPRAM-SE DORMITÓRIOS
TEL. 286721

5568 83

MOBÍLIA DE QUARTO
Vende-se dois armários e uma efl-moda laqueados cinza freze e duascaminhas de criança — Ver e tratar

á rua Aiuru 73, ap. 301 — Tel. 46-4877— Humaitá, mi 83

ESTOFADOR
Peças novas e reformas — Cortl-nas e Passadeiras para íorraçócs. —

Tel. 25-7163, recados.
 22002 83

VENEZIANAS DE ALUMÍNIO
Faz-se novas e consertam-se, tro-ca-se cadarços e cordas — Tel:, ,46-1787. 12201 '33

GRUPO estofado estilo chlppendale— Vendo, urgente. Ver e tratar 11.
BarSo de Mesquita, 26, apto. 704,
das 14 às 16 horas.

18625 83
CANTONEIRA — Finíssimo í.iovel
Chipendale para canto de sala, com
armário e quatro prateleiras, vende
se por Cr? 4.000,00, em perfeito es
tado. Ver à Avenida General
San Martin 201 apart» 101, Leblon,
até às 10 horas da manhã ou telefo-nar para 37-7358 marcando outra
hora. 8722 83
VENDE-SE — Televlsío RCA ameri-
cana 21 polegadas — 1 mesa consô-
lo fazendo 3 peças e 2 cadeiras em
cores, 1 sofá moderno — Tratar Fl
gueiredo Magalhães, 230 r- Apto
401. 426 83
VENDO por bom preço cama e có-
moda para criança com belíssima de-
coraçSo e um carro tambóm de crian-
ça — Av. Rui Barbosa 624 — Apto.
1002, 451 83
O ESTOFADOR — Francisco de As-
sis Réforma-se e faz capas — Aten-
do a domicilio pelo Fone 29-5440. —
En. Rua Javarl 83, Bairro da Aboli-
fSo. 22001 83

BIOMBOS — Os mais lindos do Rio,
servindo para qualquer ambiente —
Ótimos preços. Trabalho perfeito —
Para ver, marque hora fone 46-4973.

15127 83
ALO. — Dormitório Chlpendale, no-vo, sem uso, todo de peroba e im-
bula, o quadro de penteadeira em 3faces c/ espelhos gravados em cris-
tal. Preço CrS 15.000,00; e uma sala
nova, sem uso, maciça, as cadeiras
em plástico. Preço CrS 9.500,00. Vendo
com prejuízo, por motivo de noivado
desfeito. Ver e tratar á Rua Vitor
Meireles, 76. diariamente até às 19
horas. Domingo até 12 horas, c/ SR.SILVEIRA.  4606 83
PROBEL, super-luxo, sem uso últl-
mo tipo. Vende-se, na embaíagem.
motivos particulares, por CrS 8.500,00.
Tratar à Rua Gustavo Sampaio, 194.
apto. 602. Tel. 57-0657. 3743 83
VENDE-SE grupo estofado e dois so-fás avulsos. Ver Souza Lima 366, apt.
202. 21558 83

VENDO por preçn de ocasiSo, um
móvel para sala de jantar, duas ca-
deiras e um quadro da última cela.Senador Vergueiro, 106 — apt. 414.

Ô736 83
URGENTE — Mudança — Vendo ula
jantar, mesa elástica, 6 cadeiras,
bufet; sofá grande. Tudo luxuoso,
moderno, como novo — Telefone —
57-3710 — Melhor oferta.
MOBÍLIA DE SALA — Jantar — Ven.de-se de imbuia msciça, colonial, porCrS 12.000,00, rua Farme de Amoedo
n. 47, Ipanema. 19412 83
SALA DE JANTAR — Estilo Im-'
pério, mogno com fllctes de bron-
ze, encrustados, cadeiras patinadase estofadas em veludo azul, tudo sem
uso. Ver e tratar Av. Copacabana,
1182 — Apto. 802.

68401 R3
SALA DE JANTAR — Colonial, com
tampo de jacarandá, em estado de
nova. Vendo, por preço de ocasião,
por motivo de viagem. Av, Rodrigo
Otávio, 177 apt. 302 e 303. Tel
47-4679. 6560 83
DORMITÓRIO — Chipandale — 

"cõirw

pleto, noVo, em madeira do lel, côr
imbuia e peroba, 14 mil cruzeiros;
guarda-vestido, 1.90 largura; pentea-deira, centro e duas faces, com es-
pelho de cristal. Sala com 12 peçasem madeira de lel, colunas entalha-
das, cadeiras em sola lavrada, 17 mil
cruzeiros. Salas conjugadas, vidro •
espelho de primeira, completos, 17
mil cruzeiros. Temos maciços ,e ou-
tros tipos. Dormitório maciço,' Verde»
deira obra-prima. A fábrica está ven-
dendo diretamente ao público. Sua
seção de vendas, à Rua Dias da Cruz,
JM. Qualquer informação pelo tele-
fone 49-8111 — Sr. NILTON — Méier.

23529 83
VENDE-SE — Dormitório de casal
estilo Chlpandele de Imbuía maciço
com pouco uso custo 45 mil cruzei-
ros venda 25 ml leruzeiros, Urria sa-
la de jantar também do mesmo es-
tilo maciço com mesa tipo consolo
imbuia custo 30 mil cruzeiros venda
20 mil cruzeiros. Um terno estofado
de damasco estampado de seda sen-
do o sofá para quatro pessoas uma
bergere e uma poltrona pouco uso
custo 45 mil cruzeiros venda 25 mil
cruzeiros. Fone; 45-6176.

 5552 83

ANTIGÜIDADES
Vendo móveis avulsos franceses, de estilo inglês, quadros,

gravuras, porcelanas, tapetes persas, abat-jours, cristais, bi-
belots, mesinhas para lado do sofá, papeleiras, secretárias
francesas, apliques, etc. Tudo muito requintado c de bom
gosto. Preços barotíssimos. Ver até às 22 hs. Av. N. S. Co-
pacabana n. 861 - apt0. 512 — Defronte à Colombo.

84530 83

ESTOFADOR
Reformo e fabrico sofás, poltronas, sumiers, colchões de molas, ete,'Faço capas, cortinas e todos os serviços do ramo. Orçamento grátis.Trabalho a domicilio e na oficina, nua Francisco Serrador n 90 —Sala 201-A a 204 — Tels. 32-6834 c 42-519(1 — P. Lourenço. Í861I 83

MARCENEIRO - LUSTRADOR
Conserta, reforma e fabrica ripido — Prefeito tel: 27-7184.

43S 83

COMPRO UM PIANO"
Urgente 48-0431 embora precize dè!reparos pago bom. 20007 75!

- Estflmago. Fígado. IntesUnos, I o^n^SliTs XtüSS™ SfÜf"*
REGA- Eletroc.rdlogr.ma - Radloscopias -j Preco 18^ Tr.tíf i ™? rí?"titulo 

'At- Rio Branco. 185— 12».. sala 1.224 !"-----•TAS — Acha-se extraviado o
de Sócio Proprietário n° 5595. cx-
traído em 11.5.47, pertencente .
Mècio Andrade 6573 61

— Tel. 52-5442. das 14 ts 18 horas.

DR. J0SE DE ALBUQUERQUE
Uembro efetuo da Sociedade d*

Sezologl. de Parla
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Ru» do Rosário. 93, de 1 às 6 horas.A quem tlrer achado cerca de 50 —:——-—

^íírSaTe^vK^n "deiOR. PEDRO DE ALBUQUERQUE
M»To. Tel: 42-0078 — HKLIO. j DOENÇAS SEXUAIS K URINARIAS23656 81 j Buenos Aires. SO. 7»., d» 15 ás 18 hs.

Gr$ 1,000,00

Venancio Ilores 187 apt.
blon '

201 — Le.
6577 75

1MPEZA DE PASSADEI
Forraçée» — «nti*amriüe: Lavurem » mio, resultav» nam serviço Imperfeito. Hoje.Lavaccm a *t«m> no tocai com Maquinas Americanas modernas que limpam por iffnal. semdeixar Teitfrta • desi«maldade ocasionadas pelo trabalho manual. Ort*mento sem com-PWmtoMk — RUA «ANTO AMARO. 121 — Telefone: -S-HSfi. 399

RAS

PIANO TRtS B francês vende-se bo-nito bom « barato Cr$ 33.000,00 arua Visconde Itamaraty 17í
.._  23662 73

COMPRO 1 PIANO
Tel: 27-3180. Para «scoi». de músl-ca. (« às 12). Vejo • pafl. durantea tarde. 384 73

ADVOGADOS
Escritório João Menezes

ADVOCACIA E IMÓVEIS
CORRKSFÍí.VDKNTE XO PARA - CEARA E REPUBLICA PORTUGUMACcmwte* comercial* ~ «jnwttei «m fsmffi». exect**» — Imraa-tílrloi — Assuntos taobmiitos — Mtíldo Santo Angela — Sala SM —
Kua di Qcltaai», Ji _ Tel : K-4m. UNI tt

TAPETE
PERSA
Vendo linda Tebriz de tons

vermelhos e aiues impe*
cavei e perfeito. Medindo:
2,50 x 3,50 mír. Preço
Cr$ 60.000,00. Vende-se
também vártos móveis e ar-
lijlko objetos. Vér até às
22 hs. a Av. H. S. Copacs-
bana, 861, apto 512 de-
fronte a Colombo.

23612 83

ESCRITÓRIO COLONIAL
Vendo estonte secretária poltrona, tudo torneado -— Airej

Saldanhan. 60,_apt°. 801. 3772 83"COUROS" ¦¦ ímíÃMòs
Sofás — Poltronas — Cadeiras, etc, pelo mais novo processo

norte-americano. Técnicos estrangeiros. Telefones 42-2652 a
32-2576. 4973 83

Não seja alrazada! Não encere mais!
Mande vitrMicxr itu assoalho e teri 5 anoi de:

mil.rZA — PRATICIDAPE — DESCANSO
AplIcaçUo e garantia df Decorações Novo Lar — Orçamentos trilln.

Tels. 42-S918 — 33-1539.
10527 83

PEROBA MARFIM

Am H^NfcfcL 9 ""l
\ \m^^ L __\T^\m**l^____\

\ ^^^^ lm> ^fc^^fc t~^' ~\ I

Cômoda Cr$ 3.0M.00 — Cama CrS 2.000.00 — Guarda-Vestldos Ho
S^Oni CrS 16^99,60, de 2.29ni Cr$ 8.509.09, de l.SOm Crf T^90,09

FACILITA-SE O TACAMENTO

CASA CASTIÇO
Xu io Catete, 184 (en frente s« Faláete)

I/Jl J - -



2.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 20 de Agosto de 1DS7

EMPREGOS DIVERSOS
TÜADUÇOES avulsas, Inglês, Ale-mao, Espanhol e Português. Serviço
pontual e eficiente _ Favor deixarrecado p| Fratu no telefone 27-5576

 18537 50
PRECISA-SE do costureira pnra" ves-tídoa finos com pratica de oficina.
Av. Copacabana 801 apto. oon,

 20DBR 5n
RAPAZ BOA APARÊNCIA E EDU-CACAO procura colocação parte dnmanhA, com conhecimento de con-
S.bllldade e datilografia. Tel. sr.
ANTÔNIO, ate 10,30 hs. — 58*1173

18634 50

MOOA — Oferece-se nara córrespon-
dente em pcc|. escritório, dentro de
período dc 17,30 As 10 hs., ou 7,30 As
8,30 hs. — Tel.: 45-0785.

23751 DO

'-':.¦ \ o gos domésticos

PINTOR DE LETRAS — PrccIsa-sc
pnra cartazes de propaganda. Traba-
lho com alvalade. Inútil apresent.tr*
se aem referencias. — Trntar das 13
As 15 horas, com sr, FEHNANDO A
Rua Rodrigo Silva n. 21-A

23755 50

OFERECE-SE — Empregados domes-
ticos para qualqut-r serviço, com re.
fcrônclns e carteira. Procurar de se-
gundn a sAbndo — Tel. 42-6007.

03885 51
PRECISA-SE — Empregada para to-
do serviço cm pequeno apartamento
— CrS 1.800,00 — Telefonar 57-0687.

3641 51

PRECISA-SE empregada p/ lodo ser-
viço pnrn 3 pessons. Carteira e re
fercuclas exige-M, pngn.se 2.000, Rua
Ronnld de Carvalho 55 ap. 701. (Lido).

20088 51
m*B~m'*B~****a***mia<S*<*r'*>*B^^

Cozinheiras

COZINHEIRA E PASSADKIRA. Pre-
clsa*se de 1 cozinheira e 1 passadel-
ra — Ru» Republica do Peru 138 —
npto. 1201 — Fone 87*0342.

ÜL5B__2
COZINHEIRA — Pr-cisa-se, para ea-
sa do família. Exigem-se ref-r6w.ia.-i.
— Tratnr pessoalmente, A Rua Mana
Barreto, 46, Botafogo.. 8687 5*!

PRECISA-SE dc empregnda para todo
o serviço, Exírc-sc referencia. Or-
dcnndo a combii.ar. Tratnr Rua Do-
mingos Ferreira 11 apto. 802.

00380 51

SUPERVISOR DE TV
Importante Organização necessita de elemento quali-

ficado para supervisionar o serviço e orientar corpo téc-
nico na execução do serviço de assistência a receptores
de televisão.

Indispensável que tenha conhecimento e prática em
serviços de reclamação.

Cartas para o Departamento de Pessoal, caixa postal, 109.
23721 55

COZINHEIRA —- Precisa-se para
oozinha dt- alto tratamento, nüo
adianta se apresentar sem saber
cozinhar excelentemente. • Exige-
se Identidade c referências. Or-
denado Cr$ 2.500,00. Sra. Frank
27-4978, rua Timóteo da Costa, 32
— Leblon. 8705 52

PRECISA-SE de cozinheira trivial
fino com referencias — Praça Co-
rumbA 3 - Tel.: 57-6420.

4663 52

COZINHEIRA —- Preclaa*ie compe*
tente para raiai pede-se referências
A Run Copacabana 850 — Apto. 701.

13120 32

PRECISA-SE de cozinheira de
forno c fogão, lavando algumas
pecas e que durma no aluguel.
Pede-se referências e paga-se CrS
2.500,00. Rainha Ellzabeth 675
apto. 201. Copacabana. Telefone
47-7792. 4G56 52

COZINHEIRA DE FORNO E FOGÃO
— Ofereço pessoa tio inteira con-
fiança, com bastante prática do ner-
viço para casa de familia onde pot*
aa levar uma menina de 11 anos,
que pode colaborar em outros ser-
viços, lnformacl.es: telefone .16*662(1

6339 U
PRECISA-SE de cozinheira que lave
roupa miúda, pnra pequena familia.
Pedem-sc referencias. Telefone ..
37-6673. 20970 52
«>-•N^«•'Vv^/^J^f^¦*v•¦>-v•w^/vvvv^

DEDORES
Precisa-se de dois (2), ativos para visitar

farmácias, drogarias, mercearias, mercados e etc.
Ajuda de custo e comissões. Exige-se referências.
Apresentar-se na Av. Presidente Vargas n.° 502
— Sala 1701, na parte da manhã. 23683 55

Representante Aulo-Peças em São Paulo
. Com firma própria aceita representação à base de

comissão ou conta própria. I. Kwasniewski, Av. Tiraden-
tes 1.515, S. Paulo. 84306 55

Inspetor de Vendas
Importante Organização necessita com urgência de

elemento altamente qualificado para chefiar grupo de
vendedores viajantes do interior.

Necessário bons conhecimentos de planejamento e orga-
nização de vendas, conhecimentos do mercado comercial
dos Estados.

Cartas com "curriculum vitae" para o Departamento
de Pessoal, caixa postal 109. 23720 55

Arrumadeiras e copeiras
ARRUMADEIRA — Procura-se com
prAtlca pnra dormir fora e que te-i
nha referencias. Tratnr a Run Ge-
neral Gllcérlo, 400, apto. 803 — La* I
ranjeiras, 8690 53j

GANHE DINHEIRO — Compre blu-
sas para revender diretamente da
fábrica. Grande lucro com blusas
super-chlc. nua da Quitanda, 3, 7a
andar, esquina de S. Josc.

4777 53
EMPREGADA portuguesa para
í" <¦ ot •¦•• vírus para familia es-
transfira com filhos. Otlmo sala-
tio sn tem capacidade. Apresen-
iar-he pela manhã Ilua Rcsedá,
44, perto Rua Fonte da Saudade
(Humaitá).
ARRUMADEIRA para serviço da
casa, mesa e passar roupas pura
familia estraneeira com filhos.
Ótimo salário se tem capacidade
Apresentar-se pela manhã Rua
Rcsedá, 44, perto Rua Fonte da
Saudade (Humaitá),

30967 53

Amas e Governantas
GOUVERNANTE para dois menl-
nos. Tem que ter no minimo 23
anos dc idade e ter bastante ex-
periêncla anterior, apresentar
identificação e referências. Des-
necessário apresentar-se sem
essas qualificações. Salário a
combinar. Mme. Frank 27-4978,
rua Timóteo da Costa 32, Leblon.

8704 54
BABA' —¦ Procura-se pessoa que te-
nha boa aparência e que dê referiu-
cias — Tratar à Rua General Gllcérlo
400 — Apto. 803 — Laranjeiras.

8608 S4

BABA — Precisa-se a rua Barilo de
Ipnnema, 115 ap. 307 (Copacabana,
para tomar conta de 2 meninos de 6
e 0 anos. Exige-se referencia.

3765 54

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Em importante firma precisa-se de competente, que seja

bom dactilógrafo, conheça faturamento, serviço de notas fiscais

e fichário. Apresentar-se com todas as referências na Rua

Benedito Hipólito n. 110, Couro. Moderno S/A. 3769 55

Menção Srs. Corretores de Imóveis Categorizados
OPORTUNIDADE RARA

Pioprietário de uma cidade inteira de Veroneio, de clima maravilhoso e situação
privilegiada à pouca distância da Capital com condução por Estrada de Ferro ou Es-
irada de rodagem asfaltada, já loteada e com documentação organizada, procura um
Inspetor-chefe de grande experiência do ramo e de capacidade de produção compro-
vada, para entregar-lhe as vendas exclusivas em condições excepcionalmente vantajo-
sas. Procurar pessoalmente das 9 às 11 diariamente, marcando entrevista pelos telefo-
nes 23-5269 ou 25-2802. 68932 55

IMPORTANTE FÁBRICA DE TINTAS
com clientela já formada, procura para vendedores dois ele-

mentos jovens bem apresentados. Salário e comissões iniciais
cerca de dez mil cruzeiros mensais. Escrever neste jr nal,
caixa 20093.- 20093 55

VENDEDORES
Precisam-se que tenham conhecimento em farmácias e perfu-

marias. Tratar à Rua João Rodrigues, 13 — São Francisco
Xavier, 13 — de 13 às 16 horas. 84633 55

AER0LINEA5 ARGENTINAS
NECESSITA

Mecânico de aviação experimentado, para cargo de
responsabilidade apresentar-se com certificado de ante-
cedentes — na Av. Pres. Antônio Carlos 607-A. 8676 55

Relações Públicas
Precisa-se de moça ou senhora de boa aparência, Inteligente, dptaria

de boa cultura e alto senso de responsabilidade. A candidata deve ter
tratiucjo social, fina educação, iniciativa própria e grande desembaraço.
Deve, também, possuir bom circulo dc relações sociais, experiência an-
terior em grandes organizações no setor dc relações públicas e socie-
dade, além de conhecimentos básicos de publicidade e propaganda. O
cargo exige que a funcionária se ausente, a serviço, para sede dc Clube
de campo nos fins de semana. Cartas do próprio punho para Caixa
Postal 2341, com á qualificação completa da interessada, Inclusive Idade,
estado civil, nacionalidade, fotografia recente, posições ocupadas e pre-
tensões. Horário integral. Guarda-se o máximo sigilo. 18628 55

BABA* — GOVEnNANTK — Preci-
ca*se, com multo prática, para cuidar
exclusivamente de uma criança de I
anos, em casa de alto tratamento.
NAo lava nem passa roupa. Paga»
se bem. Pedem-se referencias — Tc-
lcfonar para 37-3190.

«04 54
PRECISA-SE de babá para um me-
nino de 10 meses tratar à Bua Do*,
mingos Ferreira 11 npto. 802. Ext-
gc-se referencia,

00.181 84

LAVADEIRA
Precisa-se para lavar • passar —

quatro dias por semana — Daa 8 is
5 horas da tarde - - Crt 80,00 pordia — Tratar á Rua Harata Ribeiro
025, ap. 301. 3717 SS

MOÇAS
Precisa-se de moça menor que tr-

nha boa aparência para trabalhar em
Bomboniere. Tratar com sr. DECIO— Rua Juan Pablo nu..rte n. 7 an-tiga Rua das Marrecas.

8483l IS

CONTABILIDADE "RUF"
Contador dispondo de máquina

aceita escritas avulsas, mesmo atra-sadas —. Balanços, Revisões, Planeja-mentos — Sr, DUARTE — Tel26-7243, 82093 55

TRADUTOR
37-7025 — Inglês,

cês e alemão.
holandês, fran-

88U 53

VENDE.DOR
Precisa-se com prática de decalco-

mania e fitas adesivas — Boa" comis-sáo — Tratar á Av. Almirante Barro-so n«. 6, 19". andar, grupos 1.909, o/sr. SANTA R03A, das 10 às 12 hs.
68403 53

ECONOMIST
Major International oli concem has openlng for a Brazlllan eco.nonilst, capable of .vorklng indcpendcntly In the evaluatlon of economlocondltlons and market analysls, with a vlcw to forecasUng. Must havohad at least one year of post-graduate studles abroad. Thorough com-mand of English essential. Age 30-40. Salary bctween CrJ 40.000 andCrS 50.000 per month, accordlng to qualiflcatlons and experlence. Flvc-day week, excellcnt worklng condltlons, and many frlngc beneflts. Sendresume and number of rcglstratlon In the Conselho Regional de Eco-nnmistas Profissionais to box 23764 this paper. 23764 53

RECEPCIONISTA
Companhia de Aviação necessita de moça

com cultura secundária, que fale inglês e
tenha aptidão para a função. Remeter cartas
à portaria dêste jornal sob o n.° 84613, com
endereço e uma fotografia 3/4. 84613 55

RÁDIOS Tf L E VI S Õ E S
TELEVISÃO — Vende-sc uma em per-
feito estado, ótima imagem dc 21"
— Marca Invictus 1955 por 27.000,00.
Tcl.: 47-8786. 00437 60

HI-FI SHERWOOD — Amplificador
rádio AM-FM, 3 alto-falantes, crosso-
ver* Leica Sumicron, Rolleiflex Tes-
sar, Flash Eletrônico Herslicv, Foto-
metro Wcston — Rainha Elisabeth
n». 318 — ap. 102.

2303G 60

Tudo i»" rádio!
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fONES.
43-9203
4121J.

fOMS,
40-9.01
43-3131

TELEVISÃO — Vende-se Philco, 21
polegadas, modelo 1957, console com
pes palito. Importada dos EE.UU.
ainda na embalagem — Ver nn Rua
Visconde de Pirajá, 254, apto. 204 —
Ip.-.nema. 6622 6C

CONJUNTO ADMIRAL — Televisão
17", radio e toca-discos 10" e 12'',
inclusive "long-playing". Vende-se
cm perfeito, esctado um consolo em
mogno,' por Cr$ 32.000,00 à vista.
Ver a Rua Domingos Ferreira, 41 ap.
308, tel. 37-9315.

18558 60

POR não me ter servido vendo um
conversor de corrente, de bateria
cm corrente comum. Capacidade 250
watt Helclo tel. 43-6493 6572 60

TELEVISÕES, de 21 polegadas, novas,
com garantia, a partir de Cr$ 31.600,00,
das seguintes marcas: Invictus, Emer-
son. Zenith, Admirai, Philco, RCA
Victor. Phillips. Stromberg Carlson,
Standard Electric, etc. Vendas a pra-
zo sem aumento. Rua Ubaldlno do
Amaral, 49-A, próximo * Praça Cruz
Vermelha. Centro.

«OCA-DISCOS AUTOMÁTICOS
Garrard RC-98/4-crlstal HM'
Garrard RC-98/4-unld. GE .. J.SJMO
Garrard RC-88/4-crlstal ..... 6-W»
Garrard RC-88/4-unId. GE. .. 7.200,00
WEBCOR mod. 140 c/ cristal a.350,00
WEBCOR mod. 140 unld. GE.. 5.900,00
V-M St-El. com cristal  5.300,00
V-M St-El unidade GE .... 5.500,00
THORENS CD-43 unld. GE... 7.450,00
LUXQR RTWT último mod... 4.800,00
Eletromatlc cnm cristal .... 3.750,00
Manual "S" 3 velocld 1.350,00
Agulha p/GE Diamante .... 1.450,00
Caixa acústica p/ HI-FI.... 3.800,00

Sortimento de agulhas e cristais.
B. WEISS lmp e Com. Ltda.

Tel. 43-920.1
M. Floriano, 18 c Uruguaiana 216.

21573 60

RÁDIO-VITROLA
RCA

ALTA-FIDELIDADE
Rádio ondas curtas e lo.igas.

Alta-Fldcüidadc, cm 2 móveis pau-
cetim originais. Vários sistemas
eletrônicos Interessantíssimos e
desconhecidos no Brasil e ainda
toca-discos do 3 velocidades con-
Jugados ao famoso som de con-
trôle eletrônico. Discos velhos
podcrSo ser ouvidos sem ruídos.
Estranhos ndo conseguirão fazer
funcionar uma eletrola sem sua
ordem. Vendo urgente por menos
da metade do custo. Rua Dias da
Rocha, 31, casa 4 (esta rua fica
defronte ao Clne Copacabana!.

23028 60

TELEVISÕES. 1957, novas, com ga-
rantia, a partir de 22 mil cruzeiros.
Rua Ubaldino do Amaral, 49-A, pró-
ximo à Praça Cruz Vermelha. Centro.

TELEVISÕES — Execpcionais descon*
tos para pagamento à vista, e ven-
tias a longo prazo. Temos, è sua cs-
colha. Adrhlral. Phllco, Phílllp.», Zc-
nith, Emerson, Invictus, ECA Victor,
Stromberg Carlson, G. E., Empirc
Wlndsor. Rua Ubaldlno do Am-iral,
43-A. Centro.

TELEVISÕES, em vinte pagamentos,
sem aumento no preço à vista, entre
ga imediata. Não percam a oportu
nidade, por motivo de Inauguração
de mols uma loja. Rua Ubaldino do
Amaral. 49-A, próximo à Praça Cruz
Vermelha. Centro. 74222 60

TELEVISÃO ZENITH DE 24" —
Vende-se urgente linda TV, con-
sole, modelo 1956, de 24 polega-
das, Hi-Fidelity cm madeira bran-
ca. tfreço: Cr$ 55.000,00. Ver à
Rua Barata Ribeiro n.° 63, apto.
202 (Copacabana), de prefercn-
cia na parte da manhã.

11691 60

iTV. G.E., portátil, nova, 14", vendo
por CrS 26.000,00 em 5 mensalidades.
27-8573. Pechincha, 4844 60
RADIO-VITROLA PHILLIPS, moder-
na, olho mágico, 3 faixas rotações,
long-play, etc; possante. E uma por-
tátil. Vendo-se, R. Pontes Corrêa, 114,
fundos, apto. 101, Andarai.

1856-4 60
! VENDE-SE 1 televisão Philco, de'21",
côr escura, móvel, console, com por-
tas. Original americano. Imagem ma-
ravilhosa nos dois canais. CrÇ 35.000,00.
Accltam-se ofertas. Av. Alm, Barroso
n. 6, ap. 1907. 23747 60

VENDE-SE Hi-Fi americano, úl-
timo modelo, em combinação das1
melhores marcas com toca-discos
Garrard amplificador Bogen 15 W
e alto-falante Üniversíty de 15"
em 3 dimensões. Tel. 45-1444, tr.
Michel. 23739 60

VENDE-SE — 1 TV Zenith de 17
polegadas, portátil, ano 1958, úl-
timo modelo saído nos EE. .UU.
Antena embutida de onda mag-
«ética, modelo aperfeiçoado com
estabilidade e clareza perfeita. —
Também 1 gravador Webcor cora
Rádio de Alta Fidelidade. Tele-
fone: 45-2935. 23740 60

GRAVADOR DE FITA V. M. — Úl-
timo tipo, importado, com marcador
de tempo, controle 'de tom, etc. Cr$
25.000,00. Aceito oferta.— Av. Alm.
Barroso.a. 6, ap. 1907. 23746 60
ADQUIRA íitas para seu gravador
desde CrS 280,00 com minha abso.u-
ta garantia. Helcio na Av. Passos
36 6573 6U

TOCA-DISCO GARRARD RC 98 —
Sr. Silveira — 22-2295.

3844 60

T. V. Gi. 24" -

TV. EMERSON — Vende-se 21 pole-
gadas, mod. 1957 superluxo c| garan-
tia preço de tabela à vista CrS ....
48.500,00 — Nossa oferta somente es-
sa semana 36 mil cruzeiros — Faci-
litamos até 15 meses sem juros e sem
despesas. A vista 10 por cento des-
conto — DOREX — Rua Senhor dos
Passos 109, 1.9 andar, esquina Aveni-
da Passos. 20086 60
T.V. PORTÁTIL 17" nova, últi-
mo modelo. Não precisa antena
caixa metálica super luxo, ima-
gem aluminizada 1958, na emba-
lagem. Fone 57-6568.

12215 60

SERVIÇOS DE TELEVISÃO - A d°*]TELEVISÃO PHILCO 1958 —
mlclho — Conserte melhor a sua te-
levisso com o pereira — Tei. ..(04 polegadas lindo móvel em

Preços bal-| r °
00388 60 madeira clara ainda na em-37-5533, máxima garantia

xos.
televisão radio vitrola con- b j em americana original
jugados marca americana CaperMjrti*-«**-*5v*** » _! vende-se Av. N. S. Copacabana n.° vCIHlC-SC BOr 65 mil CrUZCl-
340 - apto. 901. !„„.__ Ta1 A7.ml9 3754 QO

COMPRO RÁDIOS E TELEVISÕES
Parados ou I em mau íuhclonamea-

to — Tel. 26-8682 — MENDES.
20107 60

T, V, Portátil - Philco -1958
Vendo ainda na embalagem, dc

17 polegadas. Importada dos EE.
Unidos, única no Rio, tela Ray-
Ban, com antenas embuti.inf, tiçpo
d» luxo. Cr$ 33r30,00, tel: 57-0707.

20972 60

RADIOL.i PHILIPS HOLANDESA
1930 — Alta-fidelidade, long-play —
Tel.: 27-8897. 12238 60

TELEVISÃO ZENITH 24" — Impor-
tada, pau-marflm com controle remo-
to — Ver à Av. Passos 67.

8754 60

tudo para alta fidelidade
Hi-Fi Aparelhos Eletrônicos S. A.

Rua Barata Ribeiro, 261 - Tel. 57-3970
Loja aberta das tO às 22 horas

13004 60
MM(

ALTA FIDELIDADE
R.C.A.

Mod. 58 — 14.000,00
Com garantia, recentemente Im-

portada, controle eletrônico, des-
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 aqui no Rio. Rua Da-
rata Ribeiro. 30», Telefone: 37-543'!.

23027 S0

RADIOVITROLA --1958
Super — Alta Fidelidade

Sòm estereofônico, 3.» dimensão, toca-discos Long-Pliy, 1 agulhas

permanentes para todo e qualquer tipo de disco, rotações 33 — 45
— 78, servindo para clubes, sociedades, casas de família, etc. O rádio

possante com válvulas de dupla capacidade e ainda com garantia do

representanto o som é erlstal-super formidável controle de som, mó-

vel ultramoderno daro, todo de pau marfim com discoteca. Custou

Cr$ S0.000,00. Vendemos urgente por Cr$ 15.000,00. Ver a Rua Ba-

rata Ribeiro n.° 153, residência. — Telefone 57*3781. 17243 60

Americano, Importado, com tela
ray-ban — Novo, na embalagem de
fábrica — CrS 49 'mil, instalado com
garantia (oficina própria). Aceito
oferta. At. Alm. Barroso n. 6, ap. I
1907. 23745 60

TELEVISÃ01957 
~|

Vende-se marca Zenith e Westln-
glicose de 21", totalmente novo. com [
garantia e instalação,- pelos menores
preços da praça — Ver e tratar á Rua
Gonçalves Dias, 75, Io. andar, sala 5.

23756 60

TUBOS
DIRETAMENTE DA FABRICA
COM GARANTIA DE 1 ANO.
TROQUE O SEU TUBO DEFEITUOSO
POR UM PERFEITO. ATE* 17" CrS 4.000,00.
20" E 21", CrS 5.000.00..

ELETRÔNICA KRUEL 5.Â.

ALTA FIDELIDADE
Vendo uma moderna e belissl*

ma radlovitrola, Hi-Fi. com to-
ca-dlscos moderno, pegando qual-
quer tipo de disco, rádio com vá*
rias faixas de ondas com o des*
ligue eletrônico no fim dos dis*
cos. Custou 55 mll cruxelros, ven*
do urgente por 15 mll. Ver Av.
Atlântica n.c 3.308, apto. 1, tér-
reo.

Modelo 1958 — Urgente — Pôs-
to 5. 4601 40

5141

mmM

Loja: Senado. 202
Fab.: R. Teixeira Ribeiro,
Tel.: 32-6724.

T.V, PORTÁTIL - 1957
Vendo ainda na embalagem, dc

17". Preco muito reduzido. Rua Do-
minjos Ferreira 102 apto. 901. Tel:
46-9901. 20966• 60

TV Z E N IT H
21 polegadas antena própria. Re-

moto Central modelo 1957 — Vendo
ainda na embalagem. Rua Repúbll-
ca do Peru 113, ap. 1.001. — Tsl:..
37-3110. 2368» 60

SiliiliiENPití ?
ZONA SUL! — CHAMAR: 36-3017

E o nosso carro de serviço atenderá no mesmo dia, consertando na
SUA PRÓPRIA. CASA, eom máxima urgência. Serviços garantidos, com
técnicos estrangeiros. F. B. Hollós "Técnica Eletrônica'' — Rua Gui-
mar&es Natal. 2. ________ 21604 60

SEU RÁDIO?"
Parou? Consertos hoje mesmo, garantidos por técnicos estrangeiros.

Qualquer tipo de rádio, eletrola e rádios de automóvel. Adaptações. En-
rolamentos. Preços mais baratos. Em sua própria rasa ou nas Oficinas
de Rádio da Rua Sáo José, 54. Fone 26-5946. 18557 60

CONSERTO DE T.V.
EX-TÉCNICO DA R.C.A.

Conserta seu televisão, com garantia, instala-se antena ex-
terna. Disque 32-5820. 10534 60

00445 eo'ros. Tel. 47-0112.

VENDE-SE — Ultimo modelo de
projetor Dragonct, 8 mm ' Rádio-
tocadiscos Zenith, 3 anos dc uso —
rádio Lorenz, ondas curtas, mídiaa
e Longas. Preços para venda ime-
diata na Rua Itlqulra, 78 — Leblon
— Fone: 47-5624.

22024 60
*r

GELADEIRAS
GELADEIRA Frlgldaire ameri
cana com 3 portas, pintada ã Du
co, 16 prateleiras revestida inter
namente a porcelana, equipada
com compressor americano de 3/4
H.P. Instalação e garantia. Pró-
pria para casas dc Saúde, Con-
feitarias, Laboratórios, Indústria
de Chocolates e similares ou fa-
milia numerosa. Tratar com o sr.
Djalma, Av. Suburbana, 9716, 2.=
loja, Cascadura. 21996 59

TRABALHA C| REFRIGERAÇÃO? -
Compre diretamente da fábrica
evaporadores, serpentinas, condensa-
dores, bobinas - M. J. TEIXEIRA E
FILHO LTDA. — Rua Benedito Oto-
ni, 77, L. E. Telefone 48-8091.

23016 59

VENDE-SE uma geladeira Wondcr
Bar — Servel, preço base CrS ....
16.800,00, um corta-friOb grande mar-
ca General por Cr$ 9.500,00, agulhas
de diamante, G.E. por , CrÇ 1.100,00,
cada. Tratar pelo telefone 46-8716,

18642 59

CLINICA DE GELADEIRAS — "Nüo
ponha fora sua geladeira velha"! Sis-
tema Norte Americano, a domicilio
ou não. Reformamos pintamos, com
pramos, trocamos, facilitamos — Ser-
viço garantido no prazo estipulado
15 dias de prova antes do pagamen-
to. Orçamento grátis. 37-2323.

38 59

GELADEIRA G.E. 14 pes — Impor
tada, côr azul, 2 portas, último mo-
dêlo — Ver Av. Passos 67.

8753 59

GELADEIRA "LEONARD" como nova.
5 pés, vende-se para desocupar lu-
gar CrS 14.000,00 Gustavo Sampaio
208 casa 3, 20951 59
GELADEIRA "FRIGIDAIRE" 4 pés,
gela bem, vende-se CrÇ 9.000,00. Rua
Sta. Clara 90 casa 7.

20950 59

GELADEIRAS Americanas: 1957-
53. G.E., Philco e Westinghouse,
8 à 12 pés, 2 portas, giratória, no-
vas, preços vantajosos. Barata
Ribeiro, 253. Fone: 57-6229. —
Garantia de 5 anos.

4652 59

GELADEIRA HORIZONTAL «,5 pés,
americana em ótimo «stado, vendo
urgente. Rua Almirante Guilhobel
26 apto. 104. 11649 59

ESTRADOS E CARRINHOS de luxo,
para geladeiras de todos os tamanhos
Preço 450,00. Colocamos grátis. Fone
57-6229. Barata Ribeiro, 253.

4653 59

GELADEIRA, dn 7 pés, americana,
Alaska. vendo barata, cm estado de
nova, pela melhor oferta, motivo ter
recebido outra dos EE. UU. Rua Afon-
so Cavalcant". 194. Tcl. 48-0974. DO-
NA VIRGÍNIA. 3711 _50

AR CONDICIONADO
3|4 H P — Recebido dos EE. UU. —

Facilidade de pagamento — Tratar
á Rua México, 31-C.

8806 59

RADIOVITROLA -1958
SUPER —ALTA FIDELIDADE

Som estereofônico, 3a. dimensão, toca-discos Long-Play. 2 agu-
lhas permanentes para todo e qualquer tipo de disco, rotações 33,
45 e 78, servindo para clubes, sociedades, cisas de fcmllla, etc. O
rádio possante com válvula de dupla capacidade e ainda com 9a*
rantia do representante, o tom e crlstal-super formidável controle
de som, móvel ultramoderno claro, todo de pau marfim com dis*
coteca. Custou CrS 50000,00. Vendemos urgente por CrS 15.000,00.
Ver á Rua Barata Ribeiro n.° 30S, residência. Tel. 37-5432

17391 60

ALTA-FIDELIDADE -1958
— SUPERECOVOX —

Familia que viaja para América, vende baratísslmo, somente ho|e;
maravilhosa rádio-vitrola "Hi-Fi", último modelo da famosa marca
"Ecovox" com toca-discos Eltromatic legitimo, de long-play, 3 rota*

ções, 33, 45, 78, 2 agulhas, permanentes de unidade "G. E." — Tocan*
do qualquer disco de todos tamanhos. Belíssimo aparelho de onie vái-
vulas, uma de dupla função, ondas longas e curtas, pegando o mundo
Inteiro. Som estereofônico em 3a. dimensão. Tweeterton de veludo,
audição cristalina, controles Independentes para gravei e agudos,
belíssimo móvel moderno em pau-marfim com 01 pés de ferro. Uma
maravilha nova, Impecável e com garantia. E' favor trazer logo o
técnico para avaliar. Preço: CrS 25.000,00. Ver á Av. N. S. Copaca-
bana, 1150, 12° andar, apto. 1215. Vende-se também tudo que com-

põe o apartamento. 21611 60

T E L E - S ERVICE
NOMÍ RiGIST.

A MAIOR ORGANIZAÇÃO EM CONSERTOS DE TELEVISÃO
Grcndc trota de carnionetes para atender todos bairros

até 22 horas SERVIÇOS COM GARANTIA DE 3 MESES
ZONA SUL Rua Teixeira de Melo n. 25 — Uja — Tel. 27-5388 — Ipanema.
ÍON A NORTE: Rua Barão de Mesquita n. 769 — Loja — Tel. 58-7454 — Tijuco.

*T

Luxuosa Radiovitrola
de Estilo

Vende-se maravilhoso rádio-vitrola com possante rádio
com 4 faixas de onda, 11 válvulas, olho mágico, pegando
o mundo inteiro, toca-disco long-playing de 3 rotações 33,
45, 78 2 agulhas permanentes, unidade "G.E.", marca
"Eltromatic". Aparelho montado em luxuosíssima caixa de
Jacarandá encerado e todo entalhado à mão, com portas
de couro lavrado de pés torcidos com aplicações de metal,
em lindo estilo Renascença medindo: 1.40 mts. de altura por
1,05 mts. de largura. Peço requintada somente adequada
a pessoas que tenham ambiente de estilo. Preço CrS 
35.000.00. Ver até às 22 horas, ò Av. N. S. dc Copacabana
n. 861, apt*. 512. (Defroa** à Colombo). 74163 60

GELADEIRAS - CONSERTOS
Técnico estrangeiro conserta qual-

quer geladeira na sua casa, num dia
e com garantia — Tcl. 57-7350 — EU-
GÊNIO — Orçameno sem compro-
mlsso. Também aos domingos. ¦105 69

GELADEIRAS RADIOLAS
Rádio, Tclevls&o, Máquinas dc Costura, de Escrever e qualquer espécie.

Enceradeiras, Ventiladores, Motores, Toca-Dlscòs, Cristais, Porcelana *
tudo que represente valor. Cubro qualquer oferta. Atendo a domicilio
Tel.: 43-9232.  9373 59

PINTURA DE GELADEIRAS
A PARTIR DE Cr$ 700,00

Pintura à pistola com tinta Duco. Aplicamos Sulfato contra ferrugem
Troca-se borracha. Pintamos máquina de lavar, armários, etc. Serviço
garantido a domicilio. Atende-sc também aos domingos. Deixar recado
sr. Pereira, fone: 37-4423. AI5,5LS-_-.

PINTURA DE GELADEIRA
(SÓ POR Cr$ 800,00)

Tinta especial, à pistola, na sua casa em 1 dia, damos contra «er-
rugim. A parte consertos, troca de borracha, laqueamos móveis, Má-
quina de lavar. Compramos elétricas mesmo parada. N. B. s6 atende*
mos Zona Sul. Tels. p/ chamados 2J-S965, 47-7793, sr. Oliveira.

1S380 53

CONSERTOS DE GELADEIRAS
Ar Condicionado

Técnico estrangeiro espcclallzndo —
Conserta qualquer tipo a domicilio —
Acessórios _ Máxima garantia. —
Atende-se também aos domingos. —•
Tel. 57-7156 — Serviço rápido.

404 59

GELADEIRA FRIGIDAIRE
Vende-se uma geladeira Frlgldaire

(americana) do 8 pés. Hua Sant»
Clara, 112 — ap. 402. ....

53712 59

AR CONDICIONADO
Vcndc-se um phllco de 1 HP, ainda

na embalagem original — Modelo Ja-nela — Preço especial — Ver e tra.
tar á ''iua Gonçalves Dias, 75, 1°.
andar, sala 5. 23757 59

PINTURA DE GELADEIRA
A partir de CrS 800,00 a duco, co»

locação de borracha a domicilio —*
Tel. 26-V595 —8r. WALTER — La-
queaçfio dc Móveis.

__^__ 21588 59"geladeiras
KELVINATOR E LEONARD

Vendem-se duas cm estado cie no-
vas, de 6 pés preço CrS 14.000,00 e
CrS 13.530,00, negócio do rara oca-
stão. Largo de Sáo Francisco 28, sa-
la 807. 18510 59

URGENTE
Vende-se geladeira 12 pés supcrlu-

xo com duas portas por Cr$ 70 mll
e uma televisfto Hi-Fi Console 24 po-
legadas por Cr$ 60 mll — Todas duai
americanas "Hot-Point" fabricação a.
E. ainda na embalagem Tel. 25-0708.

12214 59""PINTURAS 
- CONSERTOS 

~

De geladeiras na sua casa ou cm
nossas oficinas, a partir de Cr$ ....
800. — Orçamento sem compromisso.

Tel. 22-3290. 20085 59

Geladeiras — Consertos — Pinturas
Regulagem de gelo, automático, reley, gás, enrolamentos de

motores fechados ou abertos. Pintura e borracha para qualquer
marca no domicílio ou em nossa oficina. Técnicos estrangeiros.
Telefone 32-2576. 4972 59

AR CONDICIONADO E REFRIGERA-
ÇÃO INDUSTRIAL

Instalações, reformas * conserto». Atendemos serviços, também pelo
Interior — OFICINA ESPECIALIZADA. Direção técnica, sr. Wilson e
Nítcs. 

'— 
Rua Marquês de Abrantes, 15Í, Distrito Federal. Tel. 2J-5J10.

11672 59

Compra e' Venda de
indústrias e casas
comerciais

ÓTIMAS LOJAS — Com 37.SO, 60 m2.,
em lindo edificio de aptos, ora ter-
minado e localizado à Rua Silva Pin-
to 111. esquina Torres Homem — Ver
a qualquer hora do dia.

18593 92

Conserto de Geladeira - Ar Condicionado
Oficina DOIS IRMÃOS: de Refrleeraçío. Técnico HÚNGARO, especla-

lltado em consertos e reformas. TAdas ae mareas. Conserta-se em sua
residência ou na oficina. Trocamos borracha, etc. Gís em ferai. Serviço
109-*í perfeito e carantido. Orçamento sem compromisso. TeL 32-73«f>
Sr. Alexandre. «¦« í*

Geladeiras americanas
G.E. e Philco, últimos tipos de luxo, com interior em cores,

com ou sem prateleiras giratórias, tados tamanhos, as mais bo-
nitas que existem, novas na embalagem. Preços de inverno.
Vendo, troco e facilito, ftua Hoddocí» Lobo 140-A. 18635 59

PINTURA DE GElÃDÍÍKJS^^ÕT4SlRtOS
Sr. JATO - 57-7693

A PARTIU DE CrS SM.00 í pistola, a dnn-.iciiin. era branco qu<
NUNCA FlCi AMARELO en cores. Acabamento perfeito. Orçamento «-m
e.ompromi».*. AttnJe-se totfos os dias. GRÁTIS, as frafeí «ws* atnmint"*

tossíKTOS KM GERAI., feladelraa, frifortíleos, aí condWof-»..».
i ò'b*s*z?Js, máquinas para Uva» ruupip. -*--••' *»

COMPRO FÁBRICA DE
CONFECÇÕES

Com máquinas, InsUlaçOes no
centro da cidade. Cartas aste Jornal
n». ÍS«2. 85M M

Sócios e representantes

SÓCIOS (AS)
Precisam-se (sem trabalho), em par-

celas até Cr» 500 mll, ou maiores. —
Firma Idônea, retirada mensal de 23
por cento e mais 2,3 por cento par*
garantir a valorlzaçio do capital. —
Em oito contratos de 12 mesta — Só-
lidas referenciai — Negócio concreto,
sem especulação • sem perigo. Mes-
mas garantias qu» num banco, alem
de outras vantagens. — O melhor ne-
gócio permanente no momento, para
para certificar-se. E. entre para ga-
quem tem dinheiro parado, «cfrtn-lo
22 í por cento ao ano de desvalori-
raçào — 8a ainda nâo velo. venha,
nbar — Tel. 22-S291. para entrevUta.

SM* T7

¦:""' SÕCÍÕ"
Industria bem ínsiaiad-. com fre-

guf_s_a certa, unle» no Bio, vendendo
mais de Cr» 6 mllhóe» por ano. ad-
mít* sócio para o lugsr principsl qus
precisa se retirar — Parte do p*.;=-

l mento facilitado — Negócio para Cr»
1 tttíthóe* — Cartaa para *ste J«n»l
[n. H51S. •**¦*-> *¦

/

*^. * * * ^ m il, l-j ifti ift itHiA A. :.-i .?_. -'. ..-•.
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AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

COMPRA E VENDA
CONSULTAS:

O leitor Cranclica Salvador RI-
Mt» ourava-nos (2.-MM7):"leitor assíduo dei txctltnlii
a utlllislmet artigos da V. I*,
v«nho aollcltar a «tntllaia da li*
guni aseliraclmantos libre uma
quaitlo d* condomínio bastanta
controvertida, paio meno» no Edi-
ficio onda resido, t o stgulntt:

Tri.a-s» dt Imtil.r doli eltvi-
dom novoi, am lubitltul.lo aei
qua foram Imtaladei hi mili da
vinto anoi; um dllti tití parado
ha mali de um ano a o outro fundo-
na am condições prtcirlisimii. I um
ampretndlminto da grinda vulto,
itm dúvida, o qua significa avi-
danttmanta ptiado 6nui para a
maiorl» dei condSmlnoi.

Contudo, reconhecida |á por te-
dei a nteaiildade Imparloia de
tal empreendimento, o probleme
retida propriamente nio no vulto
de obra mu na qutitlo de ie
teber _• ot apartamenfoi térreos
e lojas eitto obrlgtdoi também a
contribuir para tal. A primeira
vista, ptrtce razoável admitir que
et proprietários do. pavimento tér-
reo esteiam Isentos, ume vez que,
normalmente, nio te utillzan. do
elevador. Ttl argumento tem pre-
vtltddO em relação a conservado
dei altvtdortt e é ponte pacifico,
poli, a própria eicritura de con-
domínio do Idlffeto eittbtltee que
"ot proprletárlot dot tptrttmtn-
tos • lo|ll do pavimento tirrto
fletm excluídos dot tnetrgot cer-
rtipondtntti tt dtiptiti de con-
•ervtçto dot «lavadores".

Entretanto, argumentam algum
que deve haver distinção entre
"conserva.So" • "Inttiltçlo' dt
novoi elevadores". 'N5o te pode
negtr qut novot tltvtderet rt-
prtltntim Indubitavelmente umi
obrt dt grande valorização ptrt
o Edifício. Contudo, dt qut ma-
ntlrt itu valorização tlctnçt o
pavimento térrto constitui outrt
incógnita a considerar.

A luz dt escritura da condoml-
nle do Edifício — insistem tlguni
co-p.oprleta>los — nao hí come
excluir ea apartamentos térreo»
a lojas dos encerget diste empre-
endlmente, poli, a excluslo eli ex-
pressa rtftrt-ie somente a con-
servaclo a nâo & Instalações dt
neves elevadores.

Com reltçio as lojas, qut pode-
riam sor ob|eto de considerações
tiptcltli, eielare.o que et mesmas
titlo vlncultdat ao Edifício por
Inúmeros fatores, ttli como comu-
nletclo dlrttt com o interior do
edifício, vitrines voltadas pira a
antrtdt principal do prédio, Insta-
loções dt luz, águt t esgoto de-
ptndtnttl dis instalações do tdl-
fido, além de outras dlspoilçõti
construtivas qut nie permitem
considerá-las tenlo como partes
Integrentet do edifício".

R. — A hipótese, embora de dl-
4. fcll compreensão por ptrtt des
condôminos, principalmente por
aqueles qut nio tém Interessa
nti despesas vultosas dt elevado-
res, apresenta-se, frente aos tér-
mos da legislação vigente, de fé-

cll telu(le.
Retlmtntt, dir e Decrete 1,411,

de 25 de |unho dt IMI, quti
"Ai ebrti qut Inttrtutm . ei-

truturt Inttgral de tdlflclo, eu
tei uui itrvlçei comum, terée
fellti com o concune pecunlérle
de tedoi os proprlttérlei de apar-
ttmtnlei mediente orçamento pré-
vio aprovado noi térmei do trt.
anterior, podendo delas str tnctr-
rtgtde o administrador a qut lt
rtftrt e trt. I°" (Art. 10).

St a ticriturt dt convtnçlo do
tdlflclo txclul oi moradores do
1° andar dn despesas dt comer-
vtçlo, relativamente e elevadores,
nessas despesas n.io eiléo inclui-
dei tqutltl qut Interessam 1 ei-
truturt Inttgrtl do tdlflclo e tei
leui serviços comum.

Diante dt Iti, não me parece
qut OI condôminos residentes ne
Io andar, possam-se opor k insta-
Itçée de nevot elevadores, dtsdt
qut os mcimot sejam necessários
e imprescindíveis to prédio.

Esti necessidade dtvtré str
comprovtdt, per perícia, ou, en-
téo, exlglde peltl autoridades mu-
nlciptli competentes. Asilm, dlan-
te de fatos impostoi por um pre-
cedlmento obrigatório, os Anui
dessas despesas são rateado? en-
tre ei condôminos, proporcional-
mente ti tun cotas.

A admitir o centrérlo, teria-
mot excluído dt cemunhle ou de
condomínio — deilntegrtndo-o —
tt leta* t os apartamentos situa-
dot no tndtr térreo — o que e
lei nio permite.

O leitor Emtnuel Silvt Porto ti-
crtvt-net ( 31-7-57): "Seu casa-
do com cemunhéo de bens, e en-
trei ptrt umi Incorpertçio de
um edifício, subscrevendo propoi-
tt pari pequeno apartamento.

Há novt pagamentos grandes
e trinta mtnorts. Jé paguei doll
daqueles t cinco desses. Os pri-
melros léo pagoi to incorportdor,
qut dé rtclbo próprio, t os ou-
tros to Banco. Quando fi/.er o ter-
ctlro pagamento grande, ttrtl a
ticriturt dt promessa de vendi,
poli, os trét primeiros perftztm
o valor da cott do ttrrtno.

Entretanto, am «perfuras finan-
ctlrai, desejo ptsitr o apartamen-
to. Um ptrtnte mtu aceita • mt
ptgtré exatamente o que |é dis-
ptndl.

Pergunte: nie havendo ainda
eicritura, como proceder para a
troca do imóvel? O Incorporador
pede obstar, tt desejar'."'

R. — Nade Impede qut o con-
sulente ctda seu direito a ttrctlre,
embora essa cartt-propoitt tenha
valor multo restrito.

Nt hipótese dt negtr o incorpo-
rtdor tssa cessão, t mesma pode
ser ftlta por ticriturt pública,
ftctndo, no tnttnte, o cemulente
responsável pele pagamento até
que ie efetive t trtmiçlo final.
No cito, porém, de o Incorpora-
dor cencordtr, nenhuma dlflcul-
dadt st apresenta.

MOVIMENTO IMOBILIÁRIO
COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

•\

MÉIER
Ed, VEU.OW — flua Padrt Ildefon-

to penalba, 131. A partir de CrS ..
420.000,00,

BONSUCESSO
Ed. ANA MARIA -

Fontenele, entre Av.
Rui Manoel
Democráticos

FÁTIMA — Vendem-se Juntos ou ee- LARGO DOS LEÕES — Vende-ie rua
parado., 2 amplos aptoi, na rua Monte Vitorio da Costa n. Sl, apartamentos

NITERÓI
Ed. BELISÁRIO AUGUSTO — Rua

Belisário Augusto, B9. A partir de
CrJ _60.COO,00.

TERESÓPOLIS
Ed. CLUB TURISMO — Av. Fellcla-

no Sodrí, esq. da Rua Apá. A par-
tir de Crí 338.500,00.

Alegre, 24(1, com entrada também pela
rua Dom Sebastião Leme, com 119 m2
de area utll construida, com sala 3
quartot, varanda, area nos fundos,
quarto e instalações de empregados,
podendo-se entregar um apto, vazio.
Entrada CrS 200 mil e o saldo em 4
anos. Tratar i, rua Tcofllo Otoni,
113 4.0 andar - Tel.: 43-5143 - IMO-
VEIS SANTA RITA LTDA.

de 2 quartos, Aala, banheiro, cozinha
quarto e wc de empregada, Area dc
serviço e tanque, Alugado sem con-
trato, Aceita-se financiamento de Cal-
xas e Institutos. Tralar com o pro-
prietário à Eua México 148, mia 204
. Tel. 53-1006. 21034 400

BOTAFOGO — Vendo apto., ,iovo.
frente, 2 qtot,, 1 tala, coz,, banh.
completo, área c/ tanque, qto, e w.c,
de empregada e garagem, por CrS
020.000,00, jendo SO.ó em S anoi. Acet-
lo Caixa ou IPASE. Ver A llua Scra-
(lm Valandro, 19 apto, 503. c/ por-
teiro, — Tratar tel. 36-2020, SRTA.
ELSUFI. 4tü <00

034!)!) 100

BELA CASA — Vlsta sobre baliia] BOTAFOGO — Vendemos, A R. Hu-
Botafogo, Corcovado, Pão de Açú-i malta, om final de construção, habl-
car, saláo, 4 cômodos, terraces —I te-ao em fevereiro, 58 aptos, de fren-

- Rock-Garden. 400 m2. constru-
CENTRO — Terreno — Vendo, A Ave- - gnom; terrenonida General Justo, medindo .12x27. c,! "IM,ltl - •
— WALTER WEINSCHENCK, telefs.
42-6437 e 26-0620. 8602 100

NO MOVIMENTO IMOBILIÁRIO
do próximo domingo, continuaremos a pu-
blicar as respostas das consultas sôbre
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Centro
VENDE-SE ótimo apartamento,
vazio, com sala e quartos separa-
dos com grande armário embuti
do, kitchnete e banheiro, medi-
dor próprio de gás. Facilita-se o
pagamento. Ver no local à rua
Leandro Martins n.° 22 apto. 517,
chaves com o porteiro. Tratar na
rua Álvaro Alvim n.° 31-19.° an
dar com Mário. Tel. 52-7861.

23639 100

CENTRO — Agora por apenas CrJ ..
420.000,00, ótimo apto. de sala c qt.
separado, coz. banh. todo de frente.
Esplêndido para renda. Parte a vis-
ta, facilitada e financiada. Aceitamos
Institutos e Caixas mcdianle sinal ra-
zoávcl .— Inf. COORDENADORA
IMOBILIÁRIA — Fone: 52-3922.

11698 160
CENTRO — Loja c sobrelojas —
Vendem-se Av. Pres. Vargas prox.
Uruguaiana, p ]cnt. em 20 meses —
Pagto. facilitado. Inf. RTA. OLI-
VEIRA — Tcl.: 22-8957.

23717 100

26-3957
20033 400

ATENÇÃO! Vendo apto. de fren-
te novo, para consultório, ou mo-
radia a rua Voluntários da Pá-
tria 340 a-plo. 204. — Pag. sinal
100.000,00 na promessa 100.000.00.
O saldo financiado. Tratar tel.
26-0281 ou 26-9401. Anita Gel-
bert. Ver no local — Entrego va-
7,io. 22021 400

CENTRO — Av. Pres. Vargas
esquina da Rua da Conceição
Edificio "Campanela" — Ven
demos já na décima laje e
alvenaria no 4.° pavimento,
neste ponto de excepcional
valorização — Futura Aveni-
da Norte-Sul magnificos con-
juntos de sala, banheiro e
kitch., area minima 35 m2 —
Lado da sombra — Preços fi-
xos a partir de 460 mil cru-
zeiros. Habite-se em 20 meses
com multa contratual por
atraso — Construção de CLI-
MERIO V. DE OLIVEIRA —
Fundações executadas por Es
taças Franki Ltda. — Tratar
com PLANIL — Av. Almi
rante Barroso, 81-2.° andar.
Tels.: 52-4077 e 224670
Corretores diariamente no
local. 82594 100
CENTRO — Vendemos apar
tamento com hall de entrada,
jardim de inverno, sala, quar-
to (separado), banheiro com
box, cozinha tom tanque —
Preço fixo, sem reajustamen
to 450 mil cruzeiros, sinal 50
mil cruzeiros —- CARLOS
MAC-DOWELL DA COSTA
IMÓVEIS LTDA., Av. Rio
Branco 108, 7.° andar — Te-
lefones 42-2098142-2097 —
Informações diariamente no
local, rua dos Inválidos, 190.

85608 100

ANDARES VAZIOS, no melhor pon
to do Castelo, vendo, com 440 ms.2
cada. — Informações combinando cn-
contro pessoal pelos tels. 36-3977 ou
57-7914. 20961 100
CENTRO — Prédio comercial — Ven-
dc-se, grande c solido, de 2 pavimen-
tos na frente e 3 nos fundos, arca
utll de 847 m2, fachada de 12 m. ocupa-
do sem contrato, por nove milhões
de CrJ, 50,< facilitados, Av. Henrique
Valadares 145, esplanada do Senado.
Inf. e tratar tel. 25-2534, dc manhã.

29885 100

R. MENA BARRETO, 75 — Vende-
mos aptos, novos, com hall, living
(23 m2), 3 lindos quartos com arma-
rios, banheiro cm cor com box, co-
pa-cozinha, etc. Prédio dc fina cons-
trução com apenas 2 aptos, por an-
dar, play-ground nos fundos para
crianças. Preços de Cr$ 1.130.000,00
Cr? 1.230.000,00 c CrS 1.330.000,00, C|
50 por cento fin. cm 5 anos. Visitas
no local com Ignaclo. Tratar: MUN-
DIAL IMOBILIÁRIA — Rodrigo Sil
và 18, sl 908 — Telefone 32-6775.

20070 400

EDIFÍCIO em incorporação
COM APARTAMENTOS À VENDA

RUA VISCONDE.DE INHAÚMA 50|
54 — Edifício Amazônia em cons-
IruçSo Vendemos grupos dc ealas a
partir de Cr$ 470.000,00 com grande
facUldade- de pagamento para en-
trega máxima de 24 meses, tendo
banheiro privativo para cada sala,
perto da Bolsa de Café e Ministério
da Marinha. Tratar com Rudolf
Karter & Cia. Ltda., Tels. 42-4635 e
22-6545. 10464 100
fSALAS NO NOGALES POR-l"mí-
lhSo e 200 mil. amplas, de frente —
Eng. TITO LIVIO vepde, boas con-
dições de pagto. — Av. Rio Btan-
co, 134 — 42-1769.

1515 100

CENTRO
Ed. CARLOS RIBEIRO - C/2 fran-

tes para R. Trai Caneca « R. Mar-
quê» de Pombal. A partir de Cr?
244.900,00.

Ed. MONTE GRANDE — Av. Henri-
que Valadares. A partir de Cr$ ..
350.000,00. _. . . . -.

, Ed. PÔRTO-D-AVE — Rua André Ca-
valcantt 184 a 168. A partir de Cr?
1.030.00.

Id. SANTOS VAHIJS - L«/e»,i'da
Carioca eaq. Sen. Dantas e Avenida
Perlmetral. A partir dc CrS 
385.000,00.

BOTAFOGO
Ed. CIBEL — Vol. da Pátria 305. A

partir de Cr$ 340.000,00.

Ed. DEL OLINDA — Rua Marquês
de Olinda. 106. A partir do Cr? ....

- 480.000,00.

Ed. DEL GENERAL -Rua Gal Po-
lldoro n.« 171. A partir de Cr? ....
398.000,00.

Ed. DA ENSEADA - P«j» *>e Bota-
fogo, 118. A partir de Cr? 792.218,00.

Ed. LUSÍADAS — Rua da Passagem,
142. A partir de Cr? 460.000,00.

Ed. TIO MARCEUNO, rua SSo Cie-
mente. 172. A partir de Cr? 
635.000,00.

CATETE
Ed. BITAN — Rua Pedro Américo,

esq. Rua do Catete. A partir de
Cr? 690.000,00. í

Ed. MONTE 8COPUS — Bento Lis-
boa, 24. A partir de Cr? 435.000.00.

COPACABANA
Ed. BRIGUE — Rua Raimundo

Corrêa. 38. A partir de Cr? 
SÍ8.900.00.

rii t otlMAR — Gustavo Sampaio,
P8-108. A partir de Cr? 391.500,00.

Ed- CECILR — Rua Barata Ribeiro,
435.. A partir de Cr? 680.4)00,00.

Ed. DESEMBARGADOR COLLARES
MOREIRA — Barata Ribeiro, n.« ..
667-669. A partir de Cr? 440.000,00.

Ed. U DE OUTUBRO — Rua Gomes
Carneiro. 84. A partir de Cr? 
820.000,00.

Ed. MONTEFIORE — Barata Ribeiro,
184. A par", de Cr? 452.500,00.

Ed. NAPOLKAO — Miniel Lemos. A
partir de Cr$ 3.100.000.00,

EDIFtCIOl OITICICA — Barata RI-
beiro. A partir de Cr? 420.000,00 e
650.000,00.

Ed. PROVENÇA — Rua Figueiredo
ííííèíMí* -íntre Tonelelros e Balr-
ro do Peixoto. A partir de Cr? ...
810.000.00.

Ed. ROríN — Rua Anita Garibaldi.
A partir ia Crf 790.000,00.

E«- SAN NICOLA — Ayres Salda-
nha. 78. A partir de Cr? 360.000,00.

Ei. SAMOA — Rua Djalma Ulrich.
n* 57-81. A partir de Cr$ 
590.000.00.

FLAMENGO
Ed. CELESTIAL — Marquês de

Abranten. II. A partir de CrS ....
300._»,00.

M. MARCO !>*sr,lo - Strt. V-r-

4»MMo>' 
A pirUr -* Cr* ""*"*

Ed. WORKINGTON — Marquês de
Abrantes, n.° 118. A partir de Cr?
790.000,00,

GLÓRIA
Ed. GUACI — Rua Benjamin Cons-

tant, 104. A partir de Cr? 
485.000,00.

Ed. ZEMAR — Rua AntOnio Mendes
Campos, 75. A partir de crs 
295.000,00.

IPANEMA
Ed. DEL CAMPOS — Rua Alberto

Campos, 49. A partir de Cr? 
236.000,00.

Ed. MARCO CÉSAR — Bulhões de
Carvalho, 489. A partir de Cr? ....
505.000,00.

Ed. RUA REDENTOR, 301 — Jardim
de Alah. A partir de Cr? 890,000,00.

LARANJEIRAS
Ed. DUAS PALMEIRAS — Rua das

Laranjeiras, 553 esq. da Rua Ale-
grete. j

Ed. LONGA — Rua das Laranjeiras
477. A partir de Cr? 680.000,00.

Ed. I.V1Z HAAS — Rua Dr. Júlio
Otoni. 315. A partir de CrS 
770.000,00,

LEBLON
Ed. SANTA ANGELA — Av. Atairt-

fo de Paiva, 1.174. A partir de Cr?
850.000,00.

. LEME
Ed. DOM PAULO — Rua Anchleta

esq. da rua Ribeiro da Costa, A
partir de Cr? 616.000.00.

LINS DE VASCONCELOS
Ed. DEL CONSELHEIRO — Rua Con-

aelhelro Ferraz, 172. A partir de
Cr? 147.000,00.

Ed. SA RÍGO — Rua Lins df Vas-
concelos, 420. A partir de Cr?
390.000,00.

MARACANÃ
Ed. STADIUM — Rua Professor Eu-

rico Rabelo. A partir de Cr? ....
800.000,00.

TIJUCA
F.d. ADON1S — Rua Uruguai, 224-26,

cíq. R. Carvalho Alvim. A par-
tir de Cr? 318.000,00.

Ed. DR. SATAMINI — Rua Dr.
taminl. n.» 89. A partir de Cr?
490.000,00.

ATENÇÃO! — Camerino 128,
edifício para pronta entre-
ga ao lado da futura Taba
Tupi, 12 pavimentos, vende-
mos grupos de salas comer-
ciais, pequenas industrias,
sindicatos, laboratórios, etc,
com força, gás, luz e banhei-
ros para ambos os sexos. Pe-
queno sinal e prestações in-
feriores a qualquer alugueL
Tratar com o proprietário —
CONSTRUTORA SILVA CAR-
DOSO LTDA. — Rua do Ca-
tete, 248 — Tel.: 25-0605 ou
com o corretor autorizado:
ANTÔNIO H. OLIVEIRA, na
Rua Rodrigo Silva, 18 — Sala
701 — Tel.: '42-3539.

. 28705 100

Lojas e escritórios
ESCRITÓRIOS — Av. Nilo Peçanha,
12 — Vendemos grupo de salas de
esquina Pres. Antônio Carlos. Cr?
1.600.000,00. Para ocupação Imediata.
Chave c/ RUDOLF KARTER & CIA.,
LTDA., Av. Rio Branco, 173, sobrelo-
ja, tels. 42-4635 e 22-6545. 10459 200

BOTAFOGO — Final de cons
trução, com 55 por cento fi-
nanciados em 5 anos após o

habite-se", entrega em se-
tembro próximo — Vendemos
a 30 metros da Rua Voluntá.
rios da Pátria, magníficos
aptos, com sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, quarto e WC
para empregada e área de ser-
viço com tanque — Peças am-
pias — Acabamento primo-
roso com luxuoso "hall" de
entrada, moderna fachada em
pastilhas e lito-cerâmica S.
Caetano, elevador Atlas. Pre-
ços a partir de CrS 740.000,00
sendo 45 por cento facilitados
e 55 por cento financiados em
5 anos após a entrega. — Vi-
sitas no local à Rua São João
Batista, 21 e vendas com
PLANIL — Av. Almirante
Barroso, 81 — 2o andar —
Tels: 52-4077 (rede interna), e
22-6670.

71370 400

SALAS NO ITU — Marques do Her-
vai, Nogalcs, Capital e outros edifi-
cios — Antes de vender ou com-
prar visite o escritório do engenhei-
ro — TITO — LIVIO — Tel. 42-1759
— Avenida Rio Branco, 134.

1507 200

Andara!
ANDARAI' — Vendo, na Rua Max-
well, apto. térreo de sala, 3 quartos,
banheiro completo e cozinha. Todo
pintado a oleo. Preço Cr? 750.000,00,
c/ 50. financiados- em 10 anos, Inf.
c/ TAVARES, tels. 42-7456 ou à noite
48-1895. 05216 300

ESCRITÓRIO NO ITU. desde 300 mil
de entrada e 250 mil a prazo — Eng.
TITO LIVIO vende. 42-1769 — Av.
Rio Branco, 134 — Vende salas e
aptos. 1521 100
AVENIDA RIO BRANCO. 52, esquina
da Avenida Presidente Vargas, cm
frente ao Banco do Brasil — Vende-
mos grupos de 2 salas com sanitário
privativo, para ocupação imediata. Cr?
1.450.000,00, com grande facilidade de
pagamento a longo prazo. — RUDOLF
KARTER & CIA., LTDA,, Av. Rio
Branco, 173, sobreloja, tels. 42-4635 e
22-6545, 10466 100
ÃV. RIO BRANCO — Vendo grupos
de salas e Pavtos. de 308 m2 — 400
m2 e 700 m2. Inform.: 32-9206 sr.
VIEIRA DE MATTOS. 09S83 100
ATENÇÃO — Quarto separado, sa-
la, banheiro e cozinha. Entrega Ime-
diata. Ver 4 Rua André Cavalcanti,
142 bloco B, apartamento 304. Cha-
ves com o porteiro. Preço 400 mil
cruzeiros. Facilitado e financiado. —
Tratar com IMOBILIÁRIA ESPE-
RANÇA LTDA. Avenida Rio Branco
39 - ll.o andar. Tel. 43-3663.

16561 100
CENTRO — Vende-se a casa da rua
da Alfândega, 118 constando de loja
e residência no primeiro pavimento— Tratar na EMIL— Empresa Me-
tropolitana de Imóveis Ltda. rua Sc-
nador Dantas, 74 — 12." andar ou pe-
los telefones 52-9059 ou 32-0603 das 9
às 12 e das 14 às 18 horas,

09674 100
CENTRO — Senador Dantas, esquina
de Alcindo Guanabara — Vendo, em
inicio de construção, em incorpora-
ção, apartamentos de 3 tipos: Tipo A,
de quarto, banheiro ~e kitch., prsço
previsto de Cr? 497 a 510 mili tipo ti.
de 2 quartos, banheiro c kitch, preço
previsto de Cr? 993 a 1121 mil: tipo C,
com entrada, 3 quartos, banheiro,
kitch., depósito, árca dc serviço com
tanque, preço previsto de CrS 1.021
mil. — Informações e reservas, com
WALTER WEINSCHENCK, 42-6437 e
26-0626, Av. Nilo Peçanha. 12. sala
810.  8601 100
CENTRO — Apartamentos de CrÇ
215 a 480 mil cruzeiros pagáveis
de acordo com as possibilidades
do comprador. Vendemos à Rua
Marquês de Pombal n. 171, jun-
to à esquina da Rua Frei Caneca
(Ed. Marquês de Pombal), em
inicio de construção, excelentes
aptos, de saleta, grande sala c
quarto separados, cozinha com-
pleta, banheiro completo, etc. e
também pequenos aptos, de en-
trada, sala-quarto, kitch. e ba-

APARTAMENTOS — Vendem-se, em
adiantada construção, na Rua Souza
Crus, em ed. de 4 pavs., dois por
andar, e c| gde.< living (22ms2. , 2
qtos,, banh., coz., qto. e W.C. cria
do e área serviço. Preços a partir de
CrS 690.000,00 c| parte facilitada e
outra financiada apôs o habite-se —
Av. Almte. Barroso 90, s| 207 — J.
C. FARIA — Tels. 22-7936 e 42-4978.

APARTAMENTO — Vende-se, para
entrega dentro dc 4 meses ,o de n.
505 da r. Barão Mesquita 595 e c
jar. inv., sala, 2 qtos. banh., coz.
qto., W. C. criado e área — Preço
CrS 650.000,00 c| 282 mil financiados
em 10 pela Caixa cm 10 anos em men-
saudades de CrÇ 4.055,00 — Av. Almte
Barroso 90, s| 207 — J. C. FARIA
— Tels. 22-7936 e 42-4978.

3814 300
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Botafogo
BOTAFOGO — Compre hoje
o seu apartamento e pague
em 70 meses sem juros. •
Rua Humaitá, esquina da rua
Desembargador Burle, na
confluência com as.ruas São
Clemente e Voluntários da
Pátria — Saia, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha, quarto e WC
de empregada, area de servi
ço com tanque — 830 mil
cruzeiros — Entrada de ape
nas 7 por cento — Visite no-
je mesmo o nosso escritório
no local — CONSÓRCIO BRA-
SILEIRO DE IMÓVEIS à Rua
do Carmo 17, 2.° andar. Te-
lefone 52-8310.

te, c/ vestibulo, salão, 3 qtos., copa-
cozinha, 2 banheiros, «endo 1 com-
pleto, dep. compl. empregada, árca ile
serviço c/ lavanderia. Preço Cr? 
1.600.000.00, sendo 800.000,00 à vistn,
200,000,00 no habite-se e o restante tt-
nanciados cm 5 anos. — Tratar a Av.
Alm. Barro, 90, s/ 801-2. Telefones
32-6750 e 52-4330. 8795 400
BOTAFOGO — R. São Clemente —
Vendemos aptos, prontos. 1."' loca-
ção, e. jardim de inverno, 3 qtos.
c/ arms. embutidos, sala, copa-cuzi-
nha, banheiro c. box c banheiro '•
dep. de empregada. Preços a partir
de 1.300.000,00, sendo 600.000,00 á vis-
ta e o resto financiados em 5 anos,
prests, mensais dc 15.568,00. — Maio-
res detalhes à Av. Alm. Barroso, 90.
s/ 801-2. Tels. 32-6750 c 52-4330.

8793 400
APTOS., BOTAFOGO — Vendo. Opõr^
tunidade. Com quarto c sala conju-
gados, varanda, banh., coz. Preço Cr$
360.000,00, c/ 150 mil cruzeiros de cn
trada, restante financiado. Vazio, <n-
trega imedinta. Ver R. Passagem,
159-A, apto. 301. Edifício Nelly. Cha-
vos e/ porteiro. — Tratar R. Carmo,
38, s/ 403-4. SÉRGIO CASTRO, tels.
42-0192. 52-9069. 12771 400

OPORTUNIDADE tlNICA! Ven-
do apto. pronto à rua Sá Ferrei-
ra 73 composto de saleta, 2 salas,
2 quartos, varanda circundado o
apto., copa separada de cozinha,
banheiro, área dep. empregada,
Preço de ocasião por eslar ocupa-
do sem contraio 890.000,00. Si-
nal de 100,000,00 e na promessa
200.000,00. O saldo a combinar.
Tratar diretamente tel. 26-0281.
O saldo a combinar financiado em
prestações abaixo do aluguel. —
Tratar diretamente tel. 26-0281.
Anita Gelbert. Negócio dc opor-
tunidade! Apto. novo edifício de
5 anos. 22012 700
COPACABANA — Terreno — Vendo
medindo 364 m2, na rua Saln Roman,
junto e nntes do 149, pronto para
construir. Preço Cr$ 1.500.000,00 -
CondlçCes a combinar — Tratar com
J. MALAFAIA. Av. Pres. Vargas,
417-A — SI 410 — Fone 43-9195.

AVENIDA ATLÂNTICA — Vendo lu*
xuo.o apartamento, pronto para eer
habitado, todo decorado com saneai
e florões, com 2 salas, 4 grandea quar-
tos, 2 banheiros em côr, galeria, v**
rios armários embutidos, copa e io-
alnha, dependendo dc empregada •
garagem. Preço 3.200.000,00. — EUCLY-
DES DE MELLO, Av. Alm. Barroso
91, ss/ 402/3. Tel. 32-7610. 3823 700

ATENÇÃO! Oportunidade para
fino gosto! Vendo edificio sele-

COPACABANA — Vendo, na Rua Ba-
rata Ribeiro, excelente apartamento,
pintado _e novo, decorado com i*'t"
cas e lustro dc cristal, com 1 sala, 3
bons quartos, cozinha, dependência de
empregada, árca c7 tanque e garagem.
Preço 1.300.000,00. Fai-lllta-s. o uag»-
mento. — EUCLYDES DE MELLO,
Av. Alm. Barroso, 91, ss/ 402/3. Tel.
32-7810. 3824 700
COPACABANA — Vcndc-se belissi-
mo apto., com 200 mts. quadrados, c/
grande saleta, living, sala ile Jantar,
jardim de Inverno cm mármore ita-
llano, 4 qtos. c/ armários embutidos,

., ,,,. Iiniã banheiros sociais em cores, varandas,1 '' ' "•' galeria envidraçada, cozinha grande
ei armários azulejada até o teto, dcp.
dc empregada, árca serv. c/ 2 lan-

BOTAFOGO — Vendemos
apto.s, pronta entrega, frente,
c| sala, quarto, banheiro e co-
zinha. Preço Cr$ 450.000,00 —
Sinal Cr$ 100.000,00 c| parte
facilitada e financiada em 3
e 15 anos. Ver à Rua Serafim
Valandro, 6 apto. 206 — Tra-
tar à Rua México, 111 — 20.°
and. — Grupo 2006 — 52-3339
cl JOÃO LEME. 18612 400
BOTAFOGO — Humaitá — Venoe-3C
ótima residência para familia de tra-
to, dc 2 pavimentos, com garagem.
Preço 3.500 mil cruzeiros. Facilita-se
50%. Rua Embaixador Morgan, 36. —
Tratar visitas pelo telefone 26-9504.

8625 400
BOTAFOGO — Vendo Rua Senador
Vergueiro prox. à praia, ótimo apt.
de frente, cm construção, c| boa sa-
la, 4 qts. (1 , duplo), saleta almoço,
2 banheiros completos, coz. árca c|
tanq. WC. qt. emp. c garage. Pre-
ço rara ocasião 900 mil c| financia-
mento — Inf. 43-4462 cl RIBAS, até
12 horas, à -.cite 48-4033.

18619 400

BOTAFOGO — Vendemos terreno cea.
1.100 ms.2 (36x301. plano, em zona de
10 pavimentos, Cr$ 4.500.000,00, faci-
lltando-sc. Vendemos outro, corq/ ....
3.650 ms.2. plano, fim da Rua Eduardo
Guinle, CrS 12.500.000.00, podendo^?
vender parte. — RUDOLF KARTER
& CIA.. LTDA., Av. Rio Branco. 173.
sobreloja, tela. 42-4635 e 22-6545.

10469 400

BOTAFOGO — Humaitá, 60
últimos aptos, dêsse edif. cont.
(3) amplos quartos, salão, copa,
coz. e banh. social cm cores. —
Apenas (2) apartamentos por an-
dar. Constr. de.primeira e todas
as peças são de frente inclusive
de serv. Cond. 70% financ. em
10 anos e 30% a comb. em enr-
to prazo. Aceita-se financ. de
Institutos, Caixa Econômica ou
carteiras hipotecárias. Ver no lo-
cal diariamente com n/corre tores.
Tratar com PREDIAL BIG-BEN'.
Tel. 52-9719 c 52-OÍ60. «•¦

CATETE — Vendo prédio à Rua do
Catete, entre Santo Amaro è Pedro
amérlco com loja e sobrado. WAL-
TER WEINSCHENCK, 42-6437 —
26-0626. 18520 500

BOTAFOGO — Sáo clemente,
172 — Vendem-se os últimos
aptos, com (2) quartos, sala (um
conjugado), coz., banheiro com
pleto, área de serv. com tanque
c mais (1) depend. extra-que po-
dera ser utilizada como sala de
almôco, quarto auxiliar, ou para
hóspede, escrt. biblioteca, quarto
de vestir ou mesmo quarto de
empreg. Todos de frente, lado da
sombra. E' a solução ideal para
pequena familia pois, sendo apto,
de baixo custo, atende perfeita-
mente até quem precise de um
apto. com .três quartos e sala. —
Preço: 625.000,00 com 10% de si-
nal, 40% até a entreg. das cha-
ves c 50% em prest. mensais dc
r 250,00 — preço fixo sem reajus-
tamento de qualquer espécie. —
Construção de M. HAZAN E NU-
DELMAN LTDA. Visitas no local
cnm nossos corretores até às 23 hs.
Tratar com PREDIAL BIG-BEN
— Av. 13 de"Maio, 47: Tcl.: ..
52-9719 e 52-0860.

85709 400
PRAIA DE BOTAFOGO — Ed. "Rn-
jah" — Vendo apto. de quarto; sala,
banheiro e cozinha conjugado. 150
mil cruzeiros de entrada — Marcar
visita — 22-6084 e 32-9775 — ANTO-
NIO SILVA. 6576 400

BOTAFOGO — Negocio ex-
cepcional para renda — Apar

COMPRO • terreno em Botafogo —
Jardim Botânico e adjacências: Ga-
barito 4 pavimentos. Telefonar pa-
ra 46-7702 dos 8 às 10 horas da ma-
nhã. 23659 400

BOTAFOGO — A Rua Voluntá
róis da Pátria, excepcionalmente
localizado e nas melhores condi-
ções, iniciamos a venda o majes-
toso Edificio Voluntários, magni

rlninHo somente 1 nor andar no Q"" azulejada: garagem. Um por an-
. SS!; JEmI am r..« «Ha riara dar e lodo P">tado a óleo. Acaba-melhor ponto da rua Sta-Clara t dc ,.„£, BMe Cr$ 3.600.ooo.oo.
perto da rua Toneleros todas as c/ gran(]c pallc lmBndacill, _ Tl.».
peças amplas c claras composto Ur c/ ALBEtlT0 de OLIVEIRA, tels.
dc: hall. 2 Ótimas salas (35mi.) 23-1825 ate 13 horas e 34-6204 * noite.
jardim Inverno, 3 amplos quartos; 11715 700
com armários embutidos. 2 l>»-jcoPAC. - Com frente p/ uma pi-a-
nheiros sociais, copa separada oajça VCIU)o apl0., em edif. dc esquina,
cozinha, árca lavanderia dcp
empregada c garage. Preço CrS
1.200.000,00. Sinal 100.000.00 na
promessa 100.000,00 prestações
dc 10.000,00. O saldo em peque-
nas parcelas. Tratar diretamente
Anita Gelbert. Atendo diária-
mente das 9 às 20 horas. Raro
negócio! Super luxo. 

^^ ^
COPACABANA — Vendo magnífico
apartamento de frente, 2 por andar,
com as seguintes peças: galeria, 2 sa-
las, jardim inverno, 2 salas, 4 quar-
tos, 2 banheiros sociais, cozinha, co-
pa (12 m2), arca, quarto empregada.
WC. etc. Chaves: F. PONCE DE
LFON — Av. Rio Branco 128, sala
1309 20087 700

COPACABANA — Vendo apartamen-
lo dc frente, com vcstibulo, snla e
quarto conjugados, varanda, banheiro
e cozinha — Ver A Av. Copacabana,
1250. apto. 702. — Chaves com o por-
teiro. — Tratar com MILTON MA-
GALHAES — Av. Erasmo Braga, 255
— sala 404 — Fone 22-6128.

18558 700

AVENIDA ATLÂNTICA — Vende-se
apto. cl 3 q., 2 s., 2 bans. grande va-
randa envidraçada. De fundos 3» and.
Em ótimo edif. dc 2 por andar —
Tratar cl EOLO - Avda. Copacabana
540 apto.-406 - Tel. 37-9616.

1225 700

BOTAFOGO — Vendemos à Rua
Marquês de Abrantes, 212 — Apto.
404, c| quarto, sala, banheiro e Kit.
Alugado sem contrato. Preços: CrS
400.000,00, sendo CrS 200.000,00 de si-
nal e o restante a combinar — Tra-
tar no BANCO IRMÃOS GUlMiA-
RAES S|Ai — Av. N. S. dc Copaca-
na. 1362. 6600 400

COPACABANA — Pôsto 2 — Vende-
se apto. de luxo, próximo da Av.
Atlântica, 3 milhões c 200 mil cruzei-
ros. com grande financiamento — In-
formações com o proprietário tele-
fone 37-1473. I3U5 700
ÃV. ATLÂNTICA — P. 6 — Vendo
apto. 1 salão, 3 quartos, 2 banhs. soe.
copa-cozinha, dcp. garagem — De-
mais -informações — 52-1725.

23651 700

Catete

LARGO DO MACHADO N.o 11, a par-
tamento 201 — Aluga-se ou vende-se.
Otlmo ponto — Consultório, dentista,
modista, etc. — Tratar 52-4861.

3751 500
CATETE — Vendo na Rua Pedro
Américo 348, excelente apartamento
pequeno, com sala, quarto, banheiro
completo cozinha americana, etc. em
andar alto. de*frente. Preço CrS 450
mil com grande facilidade c finan-
ciamento. Mais informações c| M.
GUERRA, na Av. Rio Branco, 134 —
SI 407 — Tel.: 42-6573 e 22-4368. Res.
46-2782: 81779 500
TERRENO — Vende-se vazio" 12 m
largura 422 m2, Rua Santo Amaro
junto e antes do n. 175 — Base Cr$
1.500.000,00 — Tel.: 42-5079.

16604 500
CATETE — Rua Santo Amaro, 33 —
Últimos apartamentos à venda, ns.
405, 406 e 407, construção nova, gran-
de qto. e saia separados, ampla va-
randa envidraçada, arm. emb., banh.
e coz. Ver local. Tratar ESCRITO-
RIO WALDEMAR MESQUITA —
52-5551 — 32-5634.

11678 500
CATETE — Vendo, à Rua Sto. Ama-
ro, 184, apto. 402, de frente, com sa-
la e quarto* separados, banheiro, co-
zinha e tanque, por CrS 480.000,00,
sendo CrS 200.000,00 de entrada e o
restante financiado. Ver no local, das
14 às 16 horas. — Tratar à Rua São
Josó, 90, sala 2003. Tcl. 52-3190.

8706 500

COPACABANA — A Rua Figueiredo
Magalhães, esquina de .Capelão Al-
vares da Silva, no Ed. Norva, em
construção na quinta laje, sobre pi-
lotis, vendo um apartamento dc quar-
to e sala separados, cozinha, banhei-
ro e dependências de empregada com-
pletas. Preço base-de 470 mU cruzei-
ros facilitados. Aceito oferta — Tra-
tar pelos Tels. -36-2308 ou 22-5313 c|
GERSON. -. 4683 700
APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO

COPACABANA — Vende-se apar-
tamento em construção (quinta lsje)
na Rua Figueiredo Magalhães esqui-
na da Rua Capelão Alvares da Sil-
va, com 2 quartos, sala, banheiro,
cozinha, quarto e dependências de
empregada. Construção esmerada
(apartamento 104), Tratar com Wan-
derley — Rua Debret 23-E (Cartório)Tel. 52-7951. 3705 700
POSTO 5 — Vendem-se aptos, na
planta com 10 por cento, de sinal e
o gestante em 70 prestações mensais,
Tratos na "SÉMPRI" Imóveis Ltda.
à Av. Rio Branco 185, 13.° andar —
Sala 1,314. 20071 700

CATETE — Loja — Vende-
se espaçosa com 2 frentes,
junto à Praça José de Alen-
car e muito bem localizada.
Ponto ideal para Banco, Con-
feitaria ou qualquer comer-
cio de movimento. Incorpora-construção de CHAMIÉ S. A.
cão com as obras iniciadas.! _ CONSTRUÇÕES E CO
Podendo a entrega ser ante-jwERCIO - Tratar à Av. Rir
cipada. Tratar Av. Rio Bran-jBranco 185 — salas 1.406-9

COPACABANA — Edifício"Rio Araguaia", à Av. Rainha
Elizabeth 485 — Pôsto seis.
Obra já iniciada. Apartamen*
tos de liaiI, living, sala, sala
grande, três bons quartos com
armários embutidos, deis ba*
nheiros, sendo um comple*
to, copa-cozinha, dependên*
cias completas para empre*
gadas, área de serviço com
instalação para máquina de
lavar. Água quente e fria em
todas as peças inclusive as
de serviço, e garagem. Aca-
bamento de luxo. Ótima lo-
calização. Grandes reservató-
rios dágua. Entrada nobre
sob pilotis. Propriedade c

5.» pav., c/ 2 salas, 3 qtos. e demaii
depends. Pr. 1.600.000,00. c/ íaclls. —
Tratar c/ RUFINO C. FERNANDES,
Av. R. Branco, 185, 18.», a/ 1823; tels.
42-12.0 c 52-3795, 23762 700
CÕPAC. — Apto., c/ 2 qtos., sala,
dcp., etc. Pronta entrega, vazio. Von-
do por 800.000,00. — Tiatar c/ RU*
FINO C. FERNANDES, Av. R. Branco,
165. ln." sala 1823. Tels. 42-1280 ou
52-3795. 23760 700
APTOS., COPACABANA  Oportu-
nidade — Vendo, ./ grande quarto a
sala separados, saleta, varanda, banh,
completo, cozinha c/ fogân 4 bâcaa.
Preço CrS 550.000,00, c/ Cr$ 330.000,00
de entrada,; restanute financiado. Si-
to à Av. Prado Júnior, 145, aptos.
206 e 1108. — Tratar R. Carmo, 38,
ss/ 403-4. SÉRGIO CASTRO, telefs.
42-0102 e 52-9069, 23772 700
COPACABANA — Pôsto 4 — Vende"-
mos magnifico apto., de frente, l.« lo-
cação, entrega imediata, <7 2 salas, 3
qtos,-, sendo 1 duplo, 2 banheiros »o-
ciais, copa-cozinha, dcp. de empreg,
e garagem. Preço 1.950.000.00, senão
600.000,00 à vlsta, 950.000.00 finanes. ft
anos c 400.000,00 a combinar. — Tra-
tar à Av. Alm. Barroso, 90, ss/ 801/2.
Tels. 32-6750 e 52-4330. 8794 700
COPACABANA — Vendemos, 4 R. 5
de Julho, em Inicio de construção,
edifício sobro pilotis, ótimos aparta-
mentos c/ sala, 3 quartos, cozinha,
banheiro, dcp. de empregada, área de
serv. c/ tanque. Preços a partir de
820.0000,00, sendo 140.000,00 dc entra-
da, 60 prests. mensais de 10.000,00 ca-
da, s/ juros, e o resto a combinar. —
Tratar à Av. Alm. Barroso, 90, ss/
801-2. Tels. 32-6750 e 52-4330.

87992 700
APTOS., COPACABANA — Aprovei-
te — Vendo últimos, no Pôsto 6, c/
quarto e sala separados, banh,, co-
zinha, quarto e banh. empreg., e qusr-
to e sala conjugados, c/ armário <*m-
butido, banh., cozinha c/ fogão 4 hõ-
eas, área.c/ tanque e quarto c banh.
de empregada. Obra já iniciada. Pre-
ços a partir Cr? 341.000.00 a Cr. ....
415.000,00, c/ apenas 10% de entrada •
restante em 30 meses, como v. s; pu-
der pagar. Ver R. Antônio Parreiras,
48, írente ao Hospital Comerciários,
perlo encontro R. BulhOes de Carva-
lho c/ Francisco Sá,, a 100 ms. de
Praça Gon. Osório. — Tratar R. Car-
mo, 38, SS/ 403-4. SÉRGIO CASTRO,
tels. 42-0192 e 52-9089. 23767 700
APTOS., COPACABANA — por ape-
nas CrÇ 100,000,00 de entrada, vendo,
prontos, c/ entrada, sala, quarto, ba-
nheiro, cozinha, área c/ tanque. De
frente. Entrega Imediata. Com CrJ
100.000,00 de entrada e o restante fl-
naneiadb em 8 anos, prestações quase
Iguais ao aluguel. Ver R. Maestro
Francisco Braga, 216, aptos. 103 e 301,
Chaves com o porteiro. •— Tratar R.
Carmo, 38, ss/ 303-4. SÉRGIO CAS-
TRO.42-0192, 52-9069. 23789 700

co 134, sala 305.
21187 500

— Tel.: 52*6224 — Preços a
partir de Cr$ 1.900.000,00.
Condições: Entrada, parte du-
rante a construção sem ju*

CATETE — Final de construção —
Vcnde-sc A rua Andrade Pertence 32
apartamentos com sala e quarto se-
parado, cozinha, banheiro social, areniros par(e financiada em CÍnCOcom tanque, e dependências de em-; — n _ _n_w

ít-» ^rAYXXnWm™Xm"fn~rXúnil pregada. Preço a partir de CrS  anOS. T. Price JUrOS 10% aO
_?a.JZsàio ™°?cr"° e[Wc,onal 530 coo.oo. Tratar com imobiliária an0 Ver olantas e demais.dividido em dois blocos indepen-,Kelmo Ltda. — Av. Rio Branco 151 . "• . Pwmf5 * nemais

tamentos de sala e quarto sc- dentes e intercalados com play- — li", saia 1.102 — Tei. 32-7845. informações no local da obra
parados, banheiro e cozinha,j ground dc 300m2, apenas 2 óti
peças amplas com iluminação mos apartamentos por andar, de
direta — Valor locativo atua
6.500 cruzeiros mensais —
Preço d» venda 465 mil cru
zeiros — Forma de pagamen

~.~~.~~.-.-s.~~.~~^,-^-JÍ™™1!diariamente inclusive a noite.

Copacabana2 amplos quartos, sala espaçosa,
2 varandas, banheiro complcto,|AV COPACABANA (60.o (inancla.inclusive box e banheira, cozt- dos, _ vende-se grande apart. -
nha, área e completas dependên-!Frente 30 m.. área 380 m2. c| 3 sa-
cias de empregada. Preço desde 'ões c| pisos cm mármore. 5 quartos,

to excepcional 7 por cento i CrS 820.000,00 nas melhores c^-;3vabda0nrhep'rrwàttvoU^ «rawíTír «"
apenas à vista e o restante dições. com 50% financiados em frigcraclo _ p;cço de 5 milhões _

. -.rili.-..In rliir-in... 70 _!_•£__> 60 meses, após a entrega das cha-!chaves na portaria, à Av. Copaca-raciiirae.0 ourante /u meses!yeg . erande fadlidade para _ b8na, m _ Tl.aUr no-,part. „»
Sem acréscimo nenhum dS: arte não flnanc|ada. _ Sinal ^ c| DR. LAURO (Tel.: Vj-mn-i anM Comtruçâc e f;,,anc|amen_ Duvivier. 37 - Apto. 412 - Informa-
juros. Incorporação • ,çons-|de apenas Cr$ 19.150.oo. dentro; Anartame! L^ *»SeSBSSd&S8SB4.^ pel0 t"eton' "-54M- *£&&

Apartamentos dei.,- , *»***. »._* •* 6602 700
•se apto. de

COPACABANA — 1.» locação —
Vendo magnificos apartamentos,
à Rua Bolívar, para renda ou
moradia de: vestibulo, sala estar,
dormitório, sala jantar, banheiro
em côr, cozinha com box para
geladeira • tanque. Acabamento;

AVENIDA ATLÂNTICA 1782 —
Frente para piscina Hotel Copa-
cabana — Vende-se apto. de 330
m2. — primeira locação. Tratar:
telefone 52-3598 ou 37-8885.

6563 700
AV. ATLÂNTICA — Pôíto 4-10.»
and. .fronte, pronto Cr$ ,,.
4.500.000,00 com facilidade. —
Grande apto. de luxo, com sa-
lões (2) e 3 cr. quartos, ntapeta-
dos com carpete em côr, cortinas
de luxo, vestiário, ur. varanda,
2 banheiros, gr. copa-cozinha,
W.C, e 2 quartos p/empregados
e garagem. Armário embutidos,
louça, e ferragem de luxo. rin tu-
ra a óleo. Visita acompanhada,
Dr. Caramuru — 27-8452 — ...
42-0150; 8751 700
COPACABANA — Pronta en*
trega — Vende-se o aparta*
mento n.° 604 da Rua Gomes
Carneiro n* 124 (Edifício
Bartholomeu Bueno), com sa-
la, quarto, banheiro, cozinha,
quarto e banheiro' de empre*
gada e área de serviço. Tra»
tar com o proprietário. Pro-
curar no local o sr. AUGUSTO.
COPACABANA — Pronta en-
trega — Vende-se com gran-
de financiamento, aparta-
mento novo. com saleta, sala-
quarto, banheiro completo e
Kilich. Av. N. S. Copacabana,
387. Tratar com o proprietá*
rio. Procurar o sr. AUGUSTO.

82755 700
COPACABANA — Pôsto 2 — Vende-
se um excelente apartamento de
(rente, lado da sombra, com mobília
moderna funcional, adaptada eapecl-
almente composto de 1 sala, 3 quar-

:ür^™ " _rZn_t-v'~^7'_!___^á__v.tot. cozinha, área com tanque e de-
primoroso. Amplo play-ground. !p(,ndíncla, de empregad,. 

'Agua 
em

Preços de 550 a 590 mil cruzei-; abundância. Preço i.300.000,oo com
ros, com 50% financiados em 3 financiamento e facilidades. — Bua

trução de Brandão, Maga- do sistema "Venda Tridivisionar,|£OP.ACABANA —.«_.-».-• ;|áHn« Panamé > i ..'¦¦ \>n-
nheiro. Servem para rísidêncTajlhães 4 Cia. Ltda. Visite ho-Wima facilidade para ».fe.^ ^1^?^. . Av ,..:_. _. -^ _. ._._._,:__...__. _._. !_._._,! mento do sinal i!o comnra. na- h# .. m.», A !,!,_....< „i _.«•__!_._.. _. -_.tA.i_. » *>.!.._ _»  _»__ I
dústrias. Damos escritura em c
tório. de todos os aptos, que

in- ie v nu__u i-j.i iiuiiu mu iukai. ,— ¦ ¦¦¦___,. " j_. , — _ _;_ ' _, ¦»-•"•"-• "¦! -;•••- < »«== »: »""» «> « «im, i.u.. nu- i nrala 3 ouarto; 2 sala« 2 banhi.
ar- da obra h Rua Humaitá es- *">*> «n tres vezes com todas -™i embu „. 2 »£e, ves bulo. drlf0 Sllvai 18, sala 506 _ Tele- co%PToiinhrTqúaHoTde%mp^
______ . . _ _ is • as vantagens inerentes a esse sls-.terraço, galeria, 3 uanns. sociais, co- í-J.iaaa eade — Preco Cr* 1 900 00000— CriM-lmiliM da Rua Desembaraador .__,.. «»*_.*_.**_ m„„__i. Ba-eottoha. a qto». de empregada e||fone. 5-1448. ,00,?._w.ooo!oo S? 

víít. aaíio 
"a 

combi*
s,-!Í!™0^^0J^S ^^rrÍBurle,_ na^. confluência, das¦ 8ÔmV„te7i"duVa^^a^m^ ^ndrga^^^amèntrSc!?está totalmente pago. Firma in- nar — Informações. Tel.

COPACABANA — Apartamentos delMAHLENE.
22-3903.

1Í607 100„. ,esta totalmente pago. rirrna in- $- 
c, Volun- to da primeira parcela do sinal. |alto-luxo. Preçís lixo, sem reajusta- 7r7n£ ni eír.,7 a,icorporadora das 

^W«£*%«{[HK_riE Pátria - CONSOR- Experimente hoje a sensação de »«£ a partir de Cr» s.sop.OMM.i^&fj cf H%\ ^T.JLt ba. «
I vários edifícios construídos. In- rariQS aa ra.na _ v",f.._: _..„_„„»:_..__:„ j. __,„ 1.. -.-a formula i combinar, na rua Joaqu m•„,,.(.'"„ ' J_„. ql,' .„._.""aEd- DOS T_.APlCHKU.os - Av. d«s ¦ formacões bancárias completas.-CIO BRAS LEIRO DE MO-ser Proprietário de seu lar pro-iNabuco „ m _ Inf direumente"!1'1"-, J?«£\J' £í?fr!*â?í. ,eTraplcheiros. n." 41. A partir de j '°«i™vO« oancanas 

^°™P*""'!>*'"c , W j r..Jl IT P'™- adquirindo com a maior fa- c. a firma proprietária, construtura e ír'a c| „l_lnJ?J_* na. TV'Jl"£t R,.b_c„l*
cr$490.ooo,oo. Ver no local com o nosso corre-j VEIS a Rua do Carmo 17 — £Hidade um dos ma)fníficos apar.! vendedora - ary c. 

'bVbjto!^:»;-?:^^"
! tor, diariamente ate as 18 horas; 2<o andar. Tel. 52-8310. ! tamentos dêste «dificio. Vá agora & *& "^Çisco ^mta- . .. P*xl™ 

&**„ W^ 
dc°ntP0erdu-

SíSi^aítA^rppnBn P,f. 86082 400!à Rua Voluntários da Pátria n.o"-4432 ou «-1798- !™™|P
IMOBILIÁRIA CARRILHO. Rua ___., experimente hoje ainda a COPACABANA

KniFtCIO NA RUA CONDE DE BON-
riM, N.« II — A partir de Cri ....
88J.0O0.0O.

Ed. HOUDAT — Rua Conde d* Bon-
fim. 5T7. A partir de Crt 
!.SOO.O0O,OO.

1 sinal e o rest. i combinai — Infs. cl
Edificio i FRANCISCO TORRES - 52-4432 ou

Vi«T 42-1798. 0973S 700

lo da praia. Vendemos luxuoso apt.
cl 370 mi, um por andar, pintado a
óleo .atapetado, hall em mármore,
3 salSes, e| 13S m2, grande jard. Inv.
ej piso de mármore, 4 amplos qtol.
cj arm. emb,, grande irea servic*
cj tanque. Garagem. Preao Crf ..
8.000.000,00, S0% ft vista, restante ti-
nanciado S anos. ESCRITÓRIO

Cd. VM.Vo — Rua Haddock L6bo.
303. A partir d* Cr$ S».000.00.

Truruaiana, 118, 10.°, sls. 1008/9'BOTAFOGO — Vendo vaaio, óti ,
Tels ¦ 43-9672 e 48--472 Imo apto. de frente, andar alto, sensação de ser proprietário e tçr.Rifz __ Av. Copacabana 610, _ie».. *i ao,í e «» .ns. separa- resolvido o problema de moradia'vendemos alqumas salas deE0IF1C10 D<>M NAVARRO _ waldemar messqtjita - Av,
!l4L_tdo. eo":. banh. e magríflcJT va-1 de sua família. - EDIFÍCIO VO-.JJJJJJJJ J5EreroSLiZ Construção Canadá. Luxo. con-!» d,. Maio 23, i| 341 - ML£

centro - Vendo na R. Riachuelo ,| randa. Ver com o port. o apto* j LUNTARIOS. a Rua Voluntários B,ro0'. 1<eS«iO exctp€.«-!forto c ài__tín_.io _ Vendo apar-i2 m'9 m
25Í. excelente apartamento de íren- 70S do Er!. Campanha à rua So- da Pátria, 128, Visitas e vendas nal Para mversao de capita!, tamento de um por andar, novo, DESEJO ADQUIRIR casa grande no
te vaiio, e| um quarto, uma «alajrocaba 47.1, esq. da rua Voluntá-:hoje no locai, das 7 às 24 horas. 50 por cento após a entrega c°m quatro quartos, dois salóes.iRio em troca de prédio de 3 apar-

ssoon. Oô jendo Cr$ 163 mil financiados P»™ :n _,-_,_,_ on c/line A'».íl1'> l.íví*u\j .h.u iuu. nua aao jo- nas | _} porSW-(OT'TO• 10 anos - M. GUERRA. Av. R. "f"0.5? 90 S/U06. 4- -»412í ..., sé 9„ s o andar> _ <r_.i „_oq ... . .»*
EDIFÍCIOS SERRA GRANDE K SER-^ço 134. 4* sala 407. Tel.: 42-6573j42-7144.  18568 4°°

RA NBORA —Rua Uruguai 184- « ^-«-^ — R»- «-Z782. 81775 100 BOTAFOGO - Vendo Hrr.no. em es-
(rede interna).

198. A parUr de Cr| SSO.eCM*}.

VILA ISABEL
CENTRO — Av. R. Branco. 185. 18.-

I pavto. — Apt». com írente p/ essa
avenida, tf talata sala. kitch. » ba-

(«heiro. pi 00.090.80. r/ pari* ftnanc,
RARAo DE DRCMOND — Riiajem 17 *n**, — Tratar o a sala 1RSS,

quina, c/ aprov. nova lei, rona 8 pa-
3781 400

., iro dt 5 apartamento» em Petrópo-
cento. O edificio>iço. dois quartos e banheiros de!l> "" dncri '"ÍTÍ?, ,'!o,,e7n,ílter61 ou

em 6 meses, — empregados*, diveraos, armários «' í*"ndn' lntor™- """"á,., 
TO

Visite O nosso escritório no embutidos. 2 0 metro* nuadradoa-
Tel. 22-9950 $eráenfregue

rnMcoDrir. i «** conitruçio. Cr$ 3.900.000,00 Copacabana - Vendemos fuxao
local — CONiORCIO BRASI- -0m ~ara_.em financio nirl.  ,0 »P*ri*3»ento cora 4» ml, própriovimento». servindo p> lojaa. tj ert?n. BOTAFOGO — Vendem-te >n.---« IC|RO DP !MC_VFI<. _> Bua \w, foi ««.nariri. »nirir- ln*» Piri «*'«*• família ou embaixnd».

sa frente* profundidade. Parte* vis-,1a. loc. aala. 2 qtr*., banh. cor. f,Tcl£u ue 'f™-** ='-> -7 » *"• í,"!1, í?l __£_££__ fn,re**, Crf S m.m.0(S~ BARROS riLHO
U * parte fadl — Plantas. ««CTit.'<!ep. «np, irea — racilíta-se parlo, .do Carmo. .7, 2.° andar. fe-'dul?.- D«rfwm*nle tio loca! rom fc aA vn.A. Co-refore* deide 193*

E«. BARÃO «E ORt-MONO — Rliai«*« 17 *n*s, — Tratar ti» sala lí», RUTfNO C. FERNANDES. Av. Rto enl. rèst. (SS-,1 fin..nn*no J '""-Ufa.. 5241310 !*•"• iV?v*fro%"?* **.Ferrelra, 1IS;— Av. Rto Branco. IOS. «_:« «1. Ti-
Víiwmd» de Santa TMbel n* 1*6. A <•« RtJfTNO C TtRNAKQESí <*it<! Branca. 1». 1?.'. a/ 1S23. Tels «-IM0 - Inf. RTA. OLIVEIRA - T»l*fnn* ¦*""•¦ •>**»«»"'• ..... _.- wq. de Raol Pompéia. (Posto «);)efon*i 42-0.12 e a-100.
___.._.._ _. _ .— __.__¦ *»Í_a mw _*__a __ i *m .wx ¦ •_ •*,.• ¦_¦*__>¦ «am __..« o •* *_¦»"•.« *?".*.__*_ _.^_*> *"-
partir de Cr* 78O.0OfJ.O9. s ¦ 42-iJort eu tí-rm. 33TK 100 OO 52-3795. 337t3 «95'31-aHT.

T»l*fnn» j
S3THI «5S1 •; 8é083 700 2> jarimento. S4233 7W MÍ9 70*



2." Caderno

COMPRA
CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 29 de Afoito «la 1951

E VENDA DE PRÉDIOS TERRENOS (CONTINUA)
PRAÇA EUGÊNIO JARDIM — Ven-'
rio magnífico apto. novo, i talai, 41
quartos, 2 banhs., etc. LIMA LEALTels. 37-11118 — 47-4455.

13121 700
DU-LOMATA COMPRA APfcT~
(Pronto). Ntgoclo direto com o pro-
Çrletirlo. 

Obséquio. Telefone 
7-4825. 13122 700

A RUA FRANCISCO 8A' 93 • 95, nõ
Edifício Paulo Roberto, próximo Aa
praias de Copacab., Ipanema e Arpoa-
dor, vendo magnlfa. aptos., para ren-
da nu moradial Excelente local cí to-
rio comércio e conduçlo a portal Pos-
¦nem: 2 quartos, 1 sala, Jard. Inver-
no, banh., cozinha, irea serv. c| qt.
• v/c emp., etc.l Preço a partir de
623.000 CRS íem Jurosl Sinal apenas
7% (sete p| cento) Inf. c vendai ex-
clitslvas no escrlt. de CARVALHO
ROCHA A Rua Raimundo Corrêa n.
fl, cm frente à "Casa Sloper". Tel. ..
57-5771 — 87-6573 — 57-7786.

12229 700

VENDO NO LIDO, urgente, motivo
viagem, apto. de frente, com quarto,
¦ala, grande banheiro, varanda e de-
pendência de empregada. Esti bem
conservado e entrego vazio. Preço 680
mil cruzeiros, com 50 por cento fi-
nanciado ou a vista por 600 mll cru-
zeiros. Fone 57-0625, 8691 700

COPACABANA — Vende-se otimo
apto. vazio, imediata ocupação pinta-
do a oleo, sancas, pia pedestal, cai-
xa-d'água privativa, lado sombra —
Tosto 5 — Quarto e sala conj. e sa-
leta indep. — Tratar IMOBILIÁRIA
CARLISA — Ouvidor 69-A, l| 44 —
Telefone 43-4289. 4670 700

COPACABANA — Grandê
oportunidade — Vendemos os
2 últimos apartamentos, de
frente, do Edifício "Marco
Fábio", em início de constru-
ção na Rua Ministro Artur Ri-
beiro, 355, com sala, 3 quar-tos, banheiro, copa-cozinha,
área com tanque, dependên-
cias completas de emprega-
da, e área coberta para auto-
móveis. Cr$ 1.050.000,00, com
6% de sinal e 90% finan-
ciado em 7 anos. Maravilhosa
vista para a Lagoa e para o
Corcovado. O local de me-
lhor clima do Distrito Fe-
deral. Preço fixo, sem rea-
justamento. Aproveite! Infor-
mações e vendas. ADMINIS-
TRADORA WAISMAN — Rua
da Assembléia, 104 — 11.° an-
dar — sala 1.109 — Tel
52-2800, e Loja dos Imóveis

Av. Copacabana, 664 —
Loja 22 (Galeria Menescal)

Loja 22 — Tel. 37-3963,
atendendo diariamente, inclu-
sive aos domingos, até às 22
horas. No local, diàriamenle
até 10 da noite. 85785 700
COPACABANA — Loja na Av.
Copacabana, com frente de 3 me-
tros e fundos de 7 metros, com
instalações e vitrines, passo o
contrato de 10 anos, restando ain
da 18 meses com aluguel de CrS
9.000,00 e mais 5 anos com alu-
guel de Cr$ 12.000,00. Preço do
contrato com instalações CrS ...
1.200.000,00 sendo CrS 
350.000,00 à vista CrS 350.000,00
a combinar e CrS 500.000,00 em
K0 pagamentos de CrS 10.000,00
mensais. Tratar com Leon Za-
gury. Av. Rio Branco, 185 S/310

Tels. 42-6366 e 32-4124.
85829 700

COPACABANA — Vende-se aparta-
mentos de saleta, sala e quarto con-
Jugado, cozinha com box para gela-
deira, banheiro completo e uma pe-
quena Area com tanque. Preço 550
mil cruzeiros, vende-se por Interme-
dio do IPASE, Caixa ou outro Ins-
titulo. Tratar A Av. Almirante Bar-
roso n. 6, sala 1105 — Tel.: 32-9834.

82077 700
COPACABANA — Vendo ( no ediTicíõ
Yankee, em frente ao Cine Motn,
apto rie frente, próprio para cônsul-
tório ou escritório. Tel. 47-9976, DIL-
LON, 15il34 100
AV. COPACAMANA. 1032 — Apto 

"dê

quarto o sala (seps.). banh., coz. t.l
fogão 3 bocas. Preço 600 mll, 50% fl-
nanciados em 5 anos. Ver cl sr. Pe-
dro na oortaria. — Traiar tol. 47-9976.
DILLON. 15135 700
COPACABANA — Ocasião I — Ven-
de-se apto. frente, ti vista para o
mar, sala, 2 qtos. e deps. completas.
Pronto em 10 meses. — 27-7006.

1578 700
COPACABANA — Apto. novo, p| en-
trega imediata, lado da sombra, na
rua Paula Freitas n. 44 apto. 902,
vendo c| 2 salas, 3 qtos., armários
embutidos, 2 banhs. deps. dc empre-
gada e Area 0| tanque, possuindo ga-
ragem, por Cr$ 1.600,000,00 c| 50 por-
cento de sinal rest. financiado em 3
anos. n'um prédio de 12 pavs. c| ape-
nas 2 aptos, por andar — Infs. dire-
lamente oi SR. FRANCISCO TORRES
- 42-1798 ou 52-4432.

0M37 700

COPACABANA
Oferta — Vendemos aparta-
mentos, todos de frente, com
sala, 2 quartos, copa-cozinha,
banheiro, área de serviço com
tanque, dependências comple-
tas d« empregada, e área co-
berta para automóveis. A par-tir de Cr$ 740 mil, com ape-
nas 5% de sinal e 90% finan-
ciados em 7 anos. Magnífica
vista para a Lagoa e para o
Corcovado, no melhor clima
do Distrito Federal. Edifício"Marco Polo", sôbre "pilotis"
e com parque ajardinado. Vi-
site, ainda hoje, o local: Rua
Ministro Artur Ribeiro, 355.
Construção já iniciada. Infor-
mações e vendas: ADMINIS-
TRADORA "WAISMAN" —
Rua da Assembléia, 104 — sa-
la 1.109 — 11.» andar — Tel.
52-2800, e Loja dos Imóveis
— Av. Copacabana, 664 — Lo-
ja 22 (Galeria Menescal),
aberta diariamente, inclusive
domingos, até 22 hs. No lo-
cal, corretores até 10 da noite.

85785 700
COPACABANA —¦ POSTO 2 —
Vendo apartamentos no Edificio
MONTES CLAROS, à Rua Bara-
ta Ribeiro, 160, cujas obras estio
na 10a. laje, Trata-se de magnifl-
cos apartamentos de sala e quar-
to completamente separados, jar-
dim de inverno, banheiro, toilete
independente, cozinha com fog&o
de 4 bocas e forno e lugar para
geladeira, área de serviço com
tanque, quarto de empregada (po-
dendo ser também quarto para
solteiro) e WC. Construção sôbre
pilotis, tendo belíssimo jardim.
Preços a partir de 560 mil cru-
zeiros, com apenas Cr$ 160.000,00
de sinal (facilita-se) e o restante
totalmente financiado em presta-
ções de CrS 7.820,00. Incorpora-
«io de RODOLPHO DE PAOLI,
Avenida Rio Branco, 151, grupo
1.612. Tels. 52-6213 e 32-3635.

Grande COPACABANA — Otlma oportunida-
rie, motivo de vlifem, vende-ie ur-
(ente apartamento no Ia. andar, rua
Leopoldo Miguez, ir. 26, composto
de: «tleta, aala, jardim de Inverno,
3 quartos, banheiro em côr, louca ln-
llêia, copa-i-,,-inii.i, dependências de
empregada, área de serviço com tan-
que, garagem e telefone. Parte *
vista e parte facilitada. Actita-Ji fl-
nanclamento da Caixa. Ver no lo-
cal com o porteiro BKRNARDINO e
tratar pelo telefone 32-6142 com o
Sr, HELTON ou 47-B491 com o Sr.
JUARE'/.. .1818 700
COPACABANA — (Pôito 2) — Ven-
de-ia apto. vazio com 3 quartoi, am-
pia iala, dep. completa de emprega-
da, banheiro completo, áren com tan-
que t varandas. Preço Cr* 1.300 mil
¦endo parte financiada em 5 anoi —
Tratar pelo Telefone 42-8202 (íem ln-
termediario). 1809 700
COPACABANA — (Pfllto 5) — Ven-
rie-te apto. vazio, de frente com -
ainplai aalui, 3 amploi quirtoa, ba-
nheiro em cor. dep. completa dc em-
pregada, varandas em todoi oi quar-
toi, área edm tanqut e garagem —
Preço Cr$ 1.800.000,00 aendo 50 por
cento i viita e o restante em fi anoi
— Telefone 42-9292 (irm intermedia-
rio). 8810 700
COPACABANA — Vendemoa o apto.
.102, na Rua Joaquim Nabuco, 84, com
1 ano de construção, constando de
boa iala, amplo quarto c. armário
embutido, cozinha, quarto de empre-
gada e demais dependência!. Prego:
Cr) 860.000,00, lendo: Crf 400.000,00
i vista e CrJ 230.000,00 em 8 anoa.
Kit» alugado íem contrato. Tratar
com BALMEIDA, IMOB. JS COMER-
CIAL LTDA., i Av. Erasmo Braga,
299 — V. — grupo 301. Tel. 82-2888.

8813 700

COPACABANA — POSTO 6 —
A poucos metros da prala, Rua
Júlio de Castilhos, 35, vendo pa-
ra entrega imediata, apartamen-
tos de frente, com sala, quarto,
banheiro e cozinha, com apenas
160 mil cruzeiros de entrada, 100
mil cruzeiros facilitados e o res-
tante em prestações de Cr$ ....
4.448,90. Ver no local, das 8,30 às
17 horas, e aos domingos, de 9 às
14 horas, c/ PROVENZANO. Tra-
tar com RODOLPHO DE PAOLI.
Avenida Rio Branco, 151, sala
1.612 — Tels. 52-6213 e 32-3635

71977 700

COPACABANA — AV. N. S. COPA-
CA3ANA 583 — Salas 1008, 1007 « ..
10L. — Vendemos ótimas salas para
escritório com banheiro e Kitnetc.
Ver no local, chaves no apto. 1003,
c tratar na EMPRESA BRASILEIRA
DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.. i rua
da Quitanda 47, 3a. andar, salas 1 i

— Tel. 22-3827. 8774 700
COPACABANA — Hua Gomes Car-
neiro, 144 — Apto. 501, esquina de
Bulhões de Carvalho. Dois quartos,
duas salas, etc. Avaliação Judicial
CrS 700.000,00. Leilão autorlsado por
alvará do MM, Dr. Juiz da 3«. V.O.
Sucessões, 1-. Oficio. O Leiloeiro
FERNANDO MELLO venderá no dia

de setembro às 16 horas, no local.
Inf. R. da Quitanda, 62 — 4*. fones:
42-8205 e 42-5331. 18644 700

MAGNÍFICO APTO. PRONTO. (320
m2) — Jard. Inv., mármore, 2 gran-
des salas, 4 dormitórios, 2 banhs., co-
pa separada, cozinha, 2 qts. criados,
ampla garagem, etc. LIMA LEAL —
Telefone: 27-1818 e 47-4455. — Entre-
ga imediata. 142 700

COPACABANA — Pôito 3. Vende-se
apartamento de q. sala. separados,
banh. coz. de irente. Cr* 550.000,00
c. 300.000,00 de entrada. Urgente.
57-1162 com a proprietária.

447 700
RUA ASSIS BRASIL. 194! — Vende-
mos apt. írente, novo, 80 m2, 2 qts,
1 sala, coz. e outras dependências
com CrS 370.000,00 de entrada e o
reato em prestações de CrS 6.300,00.
IMOBILIÁRIA OMO LTDA. Av. Co-
pacabana, 1150, gr. 303, tel. 27-0056
até 20 hs. inclusive domingos.

468 700

COPACABANA — Vendemos
apto. situado rua Souza Lima
esquina de Av. Atlântica, com
varanda, amph sala, 3 quartos,
banheiro em ct ', louça inglesa e
demais dependências, inclusive de
empregada. CrS 1.400.000,00 ti
50% em 8 anos. Ver à rua Sou-
za Lima, 16 — Apto. 304 das 14
às 17 horas com Macedo. Infor-
mações còm a SETIL, rua Mexi-
co, 11 — grupo 901. Tel. 32-5285.

85871 70»

POSTO. 3 — Vendemos amplo apt.
com vista p. o mar de 1 qt, 1 sala
(conj.), grande cozinha, banh. com-
pleto, jardim de inverno. Preço: Cr?
500.000,00 sendo 100 mil financiados.
Ver à partir de amanhã i R. Paula
Freitas. 32 no apt. 1212. IMOBILIA-
RIA OMO LTDA. Av. Copacabana,
1150, gr. 303, tel. 27-0056 até 20 hs.
Inclusive domingos. -

467 700

COPACABANA — LEME —
Vende-se os últimos aptos, do
Ed. ESCORPIÃO çont. (2) quar-
tos, sala, banheiro e cozinha. —
Condições de vendas excepcionais
para quem deseja adquirir o seu
apto. CrS 6.000,00 para qualquer
tipo de apto. Constr. de. S. MA-
NELA E CIA. LTDA. Entreg.
em (30) meses. Visitas no local
até 23 horas. Tratar com PRE-
DIAL BIG-BEN — Av. 13 dè
Maio, 47 — Conj. 2.101. Tel.:
52-9719 e 52-0860.

85712 700

R. SOUZA LIMA - Vendo ótimo
terreno 14,50 x 25,50 mts., lado som-
bra. Preço CrS 7.000.000,00, à combl-
nar. Tratar 32-9200, sr. VIEIRA DE
MATTOS. 0988-1 700
POSTO 3 —- ótima oportunidade

Entrega imediata — Vende-se
magnífico apartamento em edifí-
cio recem-construido, sendo um
por andar, com 2 grandes salas, 4
grandes dormitórios, 2 banheiros
sociais, copa, cozinha, dependên-
cias empregada e área serviço —
Preço: Cr$ 2.200.000.00 com 50%
facilitados e 50% financiadas. —
Ver diariamente o 10.° andar da
rua Barata Ribeiro 253 e tratar
exclusivamente com a ENIR LI-
MITADA, rua Ouvidor 86-5." an-
dar. Tels. 23-0662 e 23-0688.

17681 700
POSTO 2 — Apartamento, entrega
Imediata — Vende-se a Rua Minis-
tro Viveiros de Castro, andar baixo,
bastante claro e arejaüo, composto
ria 2 espaçosas salas conjugadas, 3
grandes quartos, ótimo banheiro
completo, grande cozinha e WC de
empregada e boa área de serviço. —
Preço I milhão e 150 mil cruzeiro»
com 50 por cento financiados em 3
anos. Detalhes exclusivamente com a
ENIR Limitada. Rua do Ouvidor, 86.
5o andar. Tels. 23-08(12 e 23-8088.

3385 700
Ã" RUA BARATA RT.BÊÍRO — Vendo
apto. frente em fim de contruçao
(6 meses! c| sala (3.60 x 3.301. quar-

to separado (3 x 31. Jardim Inverno
(3 x 1,50). coz. e banh. completos,
área de serviço c' tanque e banh.
empr.. entrada Cr$ 300.000.00 e CrS
350.000.00 financiados — Com CAL-
LFR1 — Teli. 23-3691 e 25-8069, das
12 às 17 menos sab. e dom.

03359 700
ÃV. ATLÂNTICA, 3114 — Vendemos
Ãtlmo aplo. 10° andar de frente, c|
mais de 230 ml. tendo S salões jard.
Inv., ! varandas. 3 grandes qtos.,
dep. emp. garagem. Preço e Infor-
mações ESCRITÓRIO WALDEMAR
MESQUITA - 32-3341 — 3J-3834 —
Visitas diariamente a tarde.

11684 700
COPACABANA — Vende-ie, por
1.300 contos, com financiamento de:
800 contos peto IPASK. ótimo aoto.
na Rua Dias da Rocha. 10a pav. com
n".' 2 grandes quartos, grande área
serviço, 

'garage 
e dep. IVO ALEN-

CAR — 52-3880 — 17-4374.
23741 "700

CÕPACABANA — Rua Baritá-^^
ro. 74 — Vendemos lindo apto 10OS,
C| 48.50 mi., rodo pintado a fino gôs-
te. tend« saleta, sala, qto., hanh, cot.
Jard. Inv.. sancas e plafonier — Pre-
ç« 5*0 0410,00. c! tntrada de 300 mll.
restante t cnmhinar. ESCRITQRIO
WALDEMAR MESQUITA — SÊMS!

&MÍ34. 11«3 700

COPACABANA — Aptos, de
frente para o mar, alto luxo com
(3) quartos (2) salas (2) banhei-
ros sociais, apenas dois aptos, por
andar. Preço a partir' de CrS ..
1.800.000,00 com 10% de sinal,
50% com grande fácil, até a en-
trega das chaves e 40% flnanc.
Visite ainda hoje até às 23 horas
para não perder esta oportunida-
de. Rua Domingos Ferreira, 34.
Tratar com PREDIAL BIG-BEN.
Av. 13 de Maio, 47 conj. 2.101.
Tel. 52-9719 e 52-0860..

85711 700
POSTO 6 — Ótima oportunidade —
Apartamento entrega Imediata —
Vende-se Junto il Av. Atlântica, em
edificio acabado de construir, andar
elevado, composto de sala. 3 quarto»,
banheiro e toilete, copa, cozinha, qt.
e WC empregada e área de serviço

Preço Ci$ 1.400.000,00 com facili-
dnde da parle a vista de 45ft «nan-
ciados em 15 anos a juros de 10%

Maiores detalhes, plantas 4 visitas
exclusivamente com a ENIR LTDA.
Rua Ouvidor 80. 5o andar, tels.: —
23-0662 — 23-0688.

17679 700

CAIXAS OU INSTITUTOS — P. 3 —
Vendemos apt. novo, írente, 3 qts, 2
salas, coz, banh. completo c. box,
dependências e garagem. Preço: Cri
1.500.000,00. Ver na Rua Hilário Gou-
vela. 77. apt, 1002 c. porteiro. IMO-
BILIÁRIA OMO LTDA. Av. Copaca-
bana, 1150, gr. 303, tel. 27-0056 até
20 hs. inclusive domingos.

486 700

AV. COPACABANA — CrS 
1.200.000,00. Vende-se apto. edif. no.
vo, moderno, 2 qts. sl. banh. côr,
box, etc. frente. Tel. 57-9217 NOR-
MA 30985 700

RUA BULHÕES DE CARVALHO, 412
— Vendemos apt. novo, írente, 2 qts,
1 sala, coz, banh. completo. Preço:
CrS 570.000,00 sendo 370 mll de en-
trada e o resto financiado.. Ver c. o
porteiro o apt. 504. IMOB. OMO
LTDA. Av. Copacabana. 1150, gr.
303, tel. 27-0056 até 20 hs. inclusive
domingos. «» TO0

SENHORES PROPRIETÁRIOS DE
APTOS. — Casas, terrenos, etc. em
Copacabana — Corretor trabalhando
com imóveis em Copacabana, aceita
dos srs. proprietários qualquer imo-
vel para venda. O proprietário fica-
rá som- seu imóvel livre e Isento de
qualquer compromisso ou responsa-
bilidade. Somente se o imóvel ior
vendido por meu intermédio pagará
a comissão de 3 por cento. Apresen-
taremos somente pretendentes real-
mente capacitados para a realização
do negocio, evitando assim visitas
fortuilas, Vendas rápidas — Escrito-
rio á Avenid» Atlântica 3502. 6.° an-
dar — Tel. 27-4141. As ordens todos
os dias das 9 ás 21 horas, Inclusive
domingos — Avaliações grátis Dire-
çao teenleade ORLANDO CASA NO-
VA. 20020 700

POSTO 5 — Vendo ótimo apto., freh-

COPACABANA — Vende-se apto.
frente, com sala, 2 Quartos, cozinha;
banheiro em cor, area com tanque,
depand. comp. Sinal 450 mll cruzei-
ros — ORGANIZAÇÃO IBÉRICA —
Av. Copacabana 542, s| 510 — Tele
fone 37-0604. 8728 J7D0

COPACABANA — Rua Santa
Clara, 8, esquina com Av.

COPACABANA — Vendemos
apartamentos à Rua Felipe de
Oliveira n." 7, eom sala, 2 quar-
tos e demais dependências inclu-
sive para empregada. Preço; Cr$
880.000,00, com Cr$ 380.000,00 de
entrada e o saldo em 5 anos, Tra-
tar no local com o sr. Macedo,
das & às 12 horas, em dias úteis.
Informações e venda na SETIL,
Rua México, 11, grupo 901. Tel.
32-5285. 85835 700

COPACABANA — Vendo urgente ap.
alto luxo 1 por andar entrega Ime-
diata — Por preço d* ocasláo com:
i talou Am frinte pintado* óleo com

COPACABANA — Vende-se mag-|
niflco apartamento do esquina,
Santa Clara, 9.° andar, <¦/ gran-

duas antradai aoclali 3 confortarei! de living, varanda, 3 quartos, ar-
quartoi, 2 banheiros sociais, náo per
ca esta oportunldada ótima cozinha
e demais dependências com garage.
O acabamento é de luxo todo a óleo

mários embutidos, 2 banheiros
sociais em louça Inglesa de còr.
Moderna copa-cosinha com gran

tem armários embutidoi — Preço 2! des armários, bancas de mármore
mllhóes — Aceito financiamento de
Oalza — SILVIO PLEURY — 47-3418.

427 700
RUA BARATA RIBEIRO 232, ap. 302
— Vendo por preço ouauao entrega

PARAENTMGlUGO-TA-iSr. ÍZ^Wll 2^1 *^35&fô
tamento de frente, situado no banheiro cozinha com bosc para ge-
Pôsto 6, à Rua Joaquim Nabuco, ladeira — Varanda de frente e área
e oom vista para a Av. Atlàntl- M* ""'«» nf° p'ríf,I"t!,I°Ç,0„rtunl-
..., S.kh.i»<.i'_ j.'. í—rt • i dade — Tratir SILVIO FLEURY —ca, constando de: hall. 2 salas,!,7-54l8 - Aceito financiamento de

Caixa cora pequeno sinal — Visitas
diárias menos aos domlngoi.

-428 700

varanda, 2 quartos (podendo ser
transformado em 1 sala e 3 quar-
tos), banheiro completo em côr e
com box, coginha, quarto e dep. apartamento Copacabana
de empregada. Ar OÒBdloIp>rtoffi^n,a; ^^O^^ím.ncínas salas e quartos. Preço: CrS1 garage — Tel. 47-2180 ou 47-7643.

439 700
APARTAMENTO COPACABANA —
Vende.se. Avenida Copacabana, 1335
de frente com 4 quartoa. 2 salas, 2
quartos empregada, 2 cotlnhai, etc.
podendo ser dividido em 2 aparta-
mentos com uma pequena parede. —
Preço CrS 2.500.000 com 800 mll fl

1.800.000,00 com 50% financiado
em 5 anos. CIVIA, Trv, Ouvidor.
17 (Sec. Vendas, 2.» and.) Tel. *
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas;
PARA ENTREGÃTvAGO - Apar-
tamento situado à Rua Figueire
do de Magalhães, no 11.° andar. P<n<iJ*!0.í em 20 *no« — Tel«- «-2189
de fundos, constando deVsala e °U "''^ i4-8-™
quarto conjugados, banheiro com- COPACABANA — Apartamentos com
pletd e kitchnete — Preço- rrtl2,,cln* • P»»>'"«round de 500 m2. to-
?in nnn nn km* * ,,,? A v*-' dos com <»uarto de «'"pregada. Tipo390.000.00 com 50% facilitado. — »A" - com sala e quarto separadoi- e tipo "B" com sala * 2 quartos —

Preços desde CrS 510.000,00 com ape-
nas 5"í de sinal e prestações men-

..,., »..'«'' d« Cr* 4.300,00 -• Venha com-
9iáiS 700 provar a excelência diste negócio

com LAURO DAMASO-NELSON
MAGALHÃES — Na Obra: Rua Ba-
rata Ribeiro, 82, das 8 ás 22 horas',
diariamente. No Centro: Rua Mexi-
eo, 111. ss[ 902 e 903 — Tels.: 42-6808
e 82-1842.

16098 700

CIVIA, Trv. Ouvidor, 17 (Sec.
Vendas, 2.» and.). Tel. « 52-8166,
de 8,30 às 18,00 horas.

branco e preto. Porta de ferro
batido, maçanetas de cristal, san-
cas, cortinas, persianas, enxuga-
dores, etc. Quarto empregada «¦/
armário embutido, banheiro com

POSTO 8 — Vendemos ótimo apto.
sem pilotli, 1 quarto, 1 iala (lepa-
ratloi), coilnha. banheiro completo,
ária com tanque, quarto e W.C, de
empregada, 2 por andar — Preço:
750.000,09 com 50% em 5 inoi Acei-
lamoi CAIXAS — IMOBILIÁRIA
OMO LTDA. — Av. Copacabana, 1150,
gr. 303. tel.: 27-0036, até 20 horai, ln-
sive domlngoi.

460 700

FLAMENGO E VIZINHANÇA — Ca-
sa velha ou terreno, construtor com-
pra direto de proprietário, à vista,
- 23-4086 ou 42-5797, DR. WALDE.
MAR, Sll. RERNARDO. B88.I 900

LEOPOLDO MIGUEZ 107. apto, 805 —
| Vendemos írente, 1 quarto, 1 iala, co-
zlnha ampla, banheiro completo e
áre« com tanque por CrS 500.000,00

ATENÇÃO — Tlamengo — Vende-st
próximo prala confortaveli aparta-
mentol com 2 e 3 quartoi e depeiul.,
final construçáo, entrega dezembro.
Parte financiada e parte facilitada —
IMOBILIÁRIA CARLISA — Ouvidor,"69-A, sl 44. — Telefono 43-42B1,

4872 D0O

¦ niioxxHnr R«i-ar« Ar» «nm «sendo 150 mll de entrada, 90 em 6aquecedor. Garage. Area com ¦ rejt0 pl„„ç6eide <-,, -
tanques, agua abundante. Todasj3,moo - Ver com o porteiro IMO-
as peças sociais de frente, tôdas biliaria OMO ltda — Av. copa-

cabana, 1150 gr. 303 — Tel.: 27-0036 —
Até 20 hs., incluindo domingo,

439 700

as de serviço claras com lux di
reta; 2 apartamentos por andar.
Entrega Imediata, negócio direto.
Está vaxio, para ver combinar! ÇA1XA ou 1P,ASE ~ p6t*c 4,- Ven-
n.ln Li.fnn», za m"»-» i» n.e demos apto. 3 quartos, 1 sala, cozi-
i sonrfnnnn 

54:!.523' *M»0' C,';nh«. banheiro completo, dependên-
2.500.000,00. — I mandamento aiciaa e garagem. 2 áreas exclusivas cl
combinar. 8765 700 110 m2. Preço Crf 1.000.000,00 c| pe-

queno sinal — Ver com porteiro na

COPACABANA — Compro nõ
mesmo Edificio, dois apartamen-
tos juntos, de sala, 2 quartos e
mais dependências. Solução rápi-
da. MILTON MAGALHÃES. Av.
Erasmo Braga, 255, sala 404 —
Telefone: 22-6128.

3800 700
ATENÇÃO — Compro aparta-
mento em Copacabana de 3 quar-tos, oom armários embutidos, 2salas, 2 banheiros sociais, copa,cozinha, 2 quartos de empregada,
boa área, garage, etc. Preço ba-
se: CrS 2.000.000,00. — Chamar
Madame Souza — 57-5230.11692 700

AV. ATLÂNTICA 840, — (Leme) —
Vendem-se apto: 3.» andar, írente p|
Rua/Gustavo Sampaio com saleta, 3
salas, cj varandas, 3 quartos, banh.
em- cór, copa-cozlnha, dep. emp. e
garage. — C| part. financ. — Cha-
ves com porteiro — Tratar cl 3.
CONSTANTINO — Av. Rio Branco,
81 — S| 1107 — Tels.: 23-2609 —
23-3218. 3780 700

COPACABANA - Vendemos apto.de frente, 4.*, com saleta. corredor,cozinha cl lugar p/ geladeira, dor-mitório. banheiro, completo. CrS475 000.00. fin. a combinar. Aceitamos
Institutos ou Caixas mediante sinalde reserva. Posto í. Júlio de Casti.
iíl0.» :r,Ir»Ur diretamente na "LOJA
DOS IMÓVEIS", Av. Copacabana, 664loja 22. Galeria Menescal, aberta 'dlá-
riamente até 10 horas da noite.
COPACABANA — Rua Duvivier. 37.aptp. 604. Visitas: no local, de 15 ás 17hs. — 2 salas e 3 quartos, peças tô-das de frente e vista p/ o mar. va-randa magníficos armários embuti-dos, banheiro completo, grande cozi-
nha c/ armários, área de serviço aüu.lejada, quarto de empregada. Grand»caixa dágua privativa do apto. tan-cas, etc. Pagamento CrS 1.400.'000,00,ti CrS 700:000.00 financiados. A vis-ta, CrS 1.250.0O0.O0. — Tratar- Di-retamente na "LOJA DOS IMÓVEIS"Av. Copacabana, 864, loja 22, GaleriaMenescal, aberta diariamente alé 10horas da noite.

COPACABANA - Miguel de Lemos«4. apto. 103 — Vendemos. Ver no lo-col, sr, José, com ampla sala, 2 quar-tos, um conjugado, banheiro comple.to, grande cozinha, dependências teempregada e área Interna ladrilhadae mais 2 quartos Independentes, novos, pintura moderna, sancas, etc.
:iL*° *odo * dormitórios. Preço CrS1.200 000.00, c/ íin. de CrS 323.000 00em 7 anoi. Mediante.cofidiçoe», aeei.tamos Institutos ou Caixas. — Tra-tar: "LOJA DOS IMÓVEIS" GaleriaMenescal, loja 22 Av. Copacab.. 864,*'*¦** 10 horas da noite. 21607 700,
COPACABANA — Edificio SanNJcola — Rua Aires Saldanha, 76"°.u'n* de ru* Miguel Lemos —
A 30 metros da prala. Os últimos6 apartamentos todos de frente,com sala e quarto conjugados,banheiro completo com box ekrt., com fogáo de 2 bocas. Entrada de 20% e o restante facilitado e financiado sem juros. En-trega em fevereiro. Incorporação
de RICARDO SEABRA PINTO eCÉSAR SEABRA RANGEL. Tratar à SOCIEDADE IMOBILIA-
RIA REDENTORA, rua Mayrlnk
Veiga, 28-2.o andari saia <j_._
Tels. 43-4071, 43-8715 e 43-9992.
No local com F. Pimenta, inclu-
siva sábados e domingos.

3686 700
AV. ATLÂNTICA — Vendo
apto. alto luxo entrega ime-
diata 1 por andar, 2 salões,
3 quartos, 2 banheiros sociais
Pôsto 4. Tratar SILVIO FLEU-
RY tels. 47-5418 e 47-2564.

431 700
AV. ATLÂNTICA — Preço de
ocasião apto. vendo alto luxo
1 por andar. Informações SIL-
VIO FLEURY tels. 47,2564 e
47-5418. 430 700

COPACABANA — Vende-se, apart.
Bua Joaq. Nabuco, 150, 2 s. 3 qts,
2 banhs., copa, co. dep. emp. gara-
ge. Constr. esmerada, ç| arm. em-
butidos, sancas, apliq. gèsso — CrS
2.100.000,00 c| ent. CrS 500.000,00 ~-
Rest. facilitado. Inf. RTA. OLtVEI-
RA — Tel.: 22-8937.

33718 700

COPACABANA — P. 6 — Vende-se
ótimo apto. cl vista para o mar, a
Rua Júlio de Castilho, 16 (esquina c|
Av. Atlântica), apto. 1008 — Com -2
salas, 2 qtos'., 2 banhs. sociais, cozi-
nhá, ampla e dep. completas de em-
pregada. Preço Cr| 1.608.000.00 —
Condições: CrS 514.000,00 a vista, CrS
400.000,00 em 5 anos ou a combinar
e Crj. 694.*000,00 financ. em 15 anos

Ver no local com o sr. MENDES
Porteiro do Edifício.

3817 700

COPACABANA — Vende-se apart.
Rua Joaq. Nabuco, 180, sala,, 3 qtos.
var. coz. banh. dep. emp'. área.
CrS 1.200.000,00, c| Cr? 500.000,00 ent.
rest. facilitado. Inf. RTA. OLIVEI-
RA —Tel.: 22-8957.

. 23719 700

COPACABANA — Para entrega
imediata, primeira locaçio, mag-
nifico apartamento i Rua Ronald
de Carvalho, esquina de Barata
Ribeiro, com 2 amplos quartos
com armários embutidos, sala, li-
ving com 63m2, cozinha, banhei-'
ro completo e dependências de
empregada. Elevador social pri-
vativo, andar alto com bela vista.
Entrada de CrÇ 700.000,00 e o sal-
do financiado, em 6 anos. Ver dià-
riamente no local, das 14 às 17
horas, com o sr. Tisé e tratar na
SETIL, à Rua 1\. ;Icoí 11, 9.° an-
dar, grupo 901. Tel. 32-5285.

84630 700
LOJA — Em ótimo ponto co-
mercial t- vende-se a ultima,
com cêfca de 60 m2, junto a
Av. Copacabana, por preçofixo e entrega,*garantida porescritura, no prazo de 12 me-
ses; em rua com 20 lojas vi-
zinhas — Ver no local R. Djal-
ma Ulrich n.° 57 — negócio
direto com o proprietário —
22-2780 das 13 às 17 horas —
residência 57-2325.

n655_700
SOBRELOJA — Vende-se a
ultima com 60 m2 junto a Av.
Copacabana, servida de esca-
das e elevadores com grandevitrine com vidros inclinados
dando grande visibilidade pa-ra rua, iluminação indireta;
por preço fixo e entrega, ga-rantida por escritura, no pra-
zo de 12 meses; em rua com
20 lojas vizinhas. Otimo em-
prego de capital para renda,
revenda ou uso próprio. Ver
no local Rua Djalma Ulrich
57 — negócio direto com o
proprietário — escritório
22-2780 das 13 às 17 horas —
residência 57-2325.

11654 700

ATLÂNTICA — Posto 4 — Luxo —
Vendemos apto. duplex, 4 quartos,

2 aalóes, bar, 2 banheiros sociais, co-
pa, cozinha deps. com 2 quartos de
empregada, 2 garagem Preço: CrS ..
3.900.000,00 sendo 1 milhão de entra-
da, 1 milhSo em 3 anos sem juros e
O resto financiado — IMOBILIÁRIA
OMO LTDA. — Av. Copacabana, 1150,
gr. 303, tel.: 27-0056, até 20 horas, ln-
clusive domingo».

437 700

Av. Copacabana 1302. aplo. 102 IMO-
Bl LIARIA OMO LTDA — Av. Copa-
cabana. 1150. gr, 303, tel.: 27-0056 —
Até 20 hs., inclusive domingos.

4J5 700

RUA CONSTANTE RAMOS, 164 —
Vendemos apto. novo, 1 quarto, 1 sa-
la (separados), cozinha, banheiro
completo, grande varanda, área com
tanque, quarto e W.C. de empre
gada. Preço: CrJ 680.000,00 sendo 300
mil entrada, 70 mil a combinar e o
resto em 3 anos — Ver o apto. 303 —
IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av.
Copacabana, 1150. gr. 303, tel.: 27-0056,
até 20 horaa, inclusive domingos,

463 700

PRAIA FLAMENGO — Prxta Botam-
go — Vendo Aparfs. alto luxo, cl I
e 4 salas, 3 e 4 qtos. 3 c .1 banh
etc. Preços a partir de CrS 2.700.000,
até CRS 12.000.000, — Inform. :I2-1«Ü8
Sr. VIEIRA DE MATTOS.

DHR3 HIIO
PRAIA FLAMENGO — Vendo óti-
mo aparto., AREA 360 M2. conforta-
vel cl saleta, amplo living, sala Jan-
tar cf gde. Varanda, toilette s.ila m-
moço, 4 quartos amplos e| armar, e
gde. varanda, 2 banheiros completos,
em cór, grande cozinha, Area servi-
ço envidraçada. 2 quartos e banhei-
ros completo empreg. garage. Preço
CRS 3.800.000, — Entrada CrS 
1.600.000, Facilito parte « financio
CrS 1.000.000, em 5 anos. Tratar ...
32-9206 Sr. VIEIRA DE MATTOS

9887 900
Flamengo — ocasisoi — Vende.
se apto. sala, j. de Inverno, quar-
to, banheiro e cozinha com lucar p/
geladeira. Está na 5a. lage. Preço:
CrS 300.000,00. Tel,: 27-7006.

1577 9111)
FLAMENOO — Vende-se apto. fren-
te ao mar, com 3 salas, 3 quarlos,
copa-cozlnha, banheiro, depend. com-
pleta, jardim e garagem. Preço 3 ml-
lhóes de cruzeiros com 50 por cento
entrada — ORGANIZAÇÃO IBÉRICA
— Av. Copacabana 512, » 510. Tele-
íone 37-0604. 8723 900

TERRENOS — V«ndem-se lotes, na
Av. Copacabana, 7x30, 10x43, e outros,
em ruaa transversais — Av. Almte.
Barroso. 90 s| 207. J. C. FARIA, ío-
nes 22-7936 e 42-4978.

PRAÇA DO LIDO — Edificio Duqul
de Oxford, Rua Belfort Roxo, 20 —
Vendem-se, novos, os de ns. 503 e
504, dispondo de vest., sala visitas,
• de jantar, 3 bons quartos, banhei-
ro c| box, copa-cozinha, área e de-
pendências. Chaves no local, c| o por-
teiro, ar. José, mediante apresentação
dêste anúncio. Sinal CrS 600.000,00 e
saldo em parte financiado e outra li-
nanciada em 5 anos — Av. Almt.
Barroso. Í0, s| 207, J. C. FARIA, fo-
nes 22-7936 e 42-4978.

APTO. NOVO — A Rua Djalma Ul-
rich, 316, vende-se o de n.« 101, trrj
edifício aóbre pilotis, com sala, dois
quartos, banheiro, cozinha, área, quar-
to, e w.c. criada. Preço 730 mil cru-
zetros, com 50 por cento em 3 ou 5
anos. Ver no local — Tratar à Av.
Xlmt*. Barroso, 90. s| 207. J. C. FA-
RIA, 22-7936 e 42-4978.

APTO. DE LUXO — Vende-se o de
n.a 801 da Rua Toneleros, 296 ainda
n3o habitado, e com j. de Inv. envi-
d vacado, 2 gds. salas, 4 quartos com
armários, 3 banheiros, copa, coz,, 2
qtos, para criados com banheiro com-
pleto, área serviço, garagem, Todo
pintado a óleo e bom acabamento —
Av. Almte. Barroso, 90, sala 207. J.
C. FARIA, telefones 22-793Í e 42-4978
— Ver no local, com o porteiro, ar.
Ramon.

COPACABANA — Compro pe
quena Loja na Avenida Copa
cabana, Barata Ribeiro e ruas
transversais. Milton Magalhães,
Avenida Erasmo Braga, 255, aala
404 — Telefone: 22-6128.

21755 700

PRAÇA DO LIDO — Edifício Lord
Nelson, i Rua Belíord Roxo, 40 —
Vende-se, novo, o de n. 1.403, cj
vista para m mar e c| jardim de in-
verno, living, 3 bons quartos, banheiro
c| box, copa-cozinha, área e depen-
déncias. Chaves no local. c| o por-
.teiro. Sr$ Francisco. Sinal CrS ....
300,000,00 e saldo em parte facilitada
e outra financiada em 5 anos — Av.
Alm. Barroio, 90 s| 207. J. C. FARIA
— Tels. 22-7936 e 42-4978.

Si 
'fgdT^àrícT 

BantíroTo^lAtlantica. Vendo confortável!da, 3 gdes. qua
! pleto, dep. emp. Preço CrJ 1500.000.00
c. facilidades. Inf. 3-'-9206, sr VIEI-
RA DE MATTOS 09878 700

1 AV. COPACABANA — Esq. Duvivier
|— olm*. apt". c. 2 qtos. Is. 3var. t.

dep. prç. R00. Alm. Barroso 90, s-
.110. T. 28-5453. 42-5072. CURY.

apartamento, em andar alto,
composto de 3 bons quartos,
saleta, amplo salão com 38m2,
e demais dependências. Pre-

.i
Informações pelos tels.: ...
32-6531 ou 42-0873, diária
mente.

AV. ATLÂNTICA — Post-' 2 - Grd.
apt". cont. c. 3qtos. 3ss. cop. coz.
2qtos — de emp. t. dep. garag*. prç.
4.MO. Alm. Barroso 90, s. 310. T.
22-5-153. 42-5072. CURY.

R. BFA.FORT ROXO — Esq. Atlant-
Prça do Lido. conf. apt*. vista des-
lumbrante. c. 3qtos. 3ss. 2ban. t.
dep. aarage. prç. 2.500. c. financ.
Alm. Barroso 90, s. 310. T. 22-6453.
42-5072 CURY

R DUVIVIER — Otm- apt". c. Sqtos. ;- ,,„p„i-.
arm emb. !s». coz. americ todas;em cor t demais depenaen
dep." prç. 1.300. c. 500 entrada rest. c|as< prec0 J milhões, a COm

COPACABANA — Vendo na Rua
Pompeu Loureiro, 32, o* aptos. 104,
204 * 303 do bloco B. de frente par»
a montanha, com 2 salas, 4 quartos.
2 banheiros, ótima cozinha, quarto,
WC empregada e área com tanque,
Ver eom o porteiro. Tratar com MIL-
TON MAGALHÃES — Av. Erasmo
Braga 238 — S| 404 — Tel.: 22-6128.

3798 700

COPACABANA — Vende.se o
apto. 502, da Rua Sá Ferrei-ço avista Cr$ 1.300.000,00 ou ra ,,-,. À- , , „çcrt .mo»»,.» mm*tí&',"«rr&ÍLtaVS:

COPACABANA - Rua Sá Fer-
reira, 214. Vendo confortável
apartamento de frente, com
3 bons quartos, saleta, 2 am-
pios salões, sacadas, banheiro

flnanc. Alm. Barroso 90, s,
22-0453. 42-5072. CURY.

310. T. binar. Visitas somente com
87»i 700 hnra irjftrcada, pelos teis

déncias completas. Ver no lo-
cal e tratar na IMOVIL LTDA.
à Av. Pres. Vargas, 417.A —
11.» gl 1101 tel. 43-8092.

23658 700
COPACABANA — Vende-se casa S
pavtmeigjos, 2 apartamentos a Rua
Santa Cllre perto Barata Ribeiro te-
lefone: 28-7947.

3794 700
COPAC. — Pompeu Loureiro. 98 —
Vende-se aptos., final constr. 703 um
por andar, * 20S * 302. Com saleta.
ISla el jard. Inv., 3 grande» quartos,2 banhs. em cór, copa-cozinha. dep

50% financ. *

APARTAMENTO DUPLEX DE
LUXO — Copacabana — Ven-
de-se finíssimo apartamento
duplex, no 8." andar do Ed.
Angel Ramirez, de frente pa-
ra a Rua Republica do Peru'.
Preço: 1.000.000,00 à vista.
1.000.000 em 15 anos, 600.000
em 10 meses é mais o custo
da decoração e melhoramen-
tos, estes pagamento a com-
binar. SIMER LTDA. — Av.
Pres. Vargas, 509, 13." 
23-1229. 85907 700
CASA LUXUOSÍSSIMA E CONFOR-
TAVEL — Vendo no melhor local de
Copacabana, situada no melo de re-
aidências de luxo — Informações só
a compradores, pelos tels.: 36-3977 —
57-7914 — Base: CrS 10.000.000,00 c]
financiamento de 80% em prazo a
combinar. 20961 700
POSTO 3 — Quarto, sala separados,
índevassável, pintado a óleo, todas as
peças de frinte. Preço 650 mll — Tra-
tar sr. JORGE — 37-3906 — Urgente.

425 700
POSTO 6 — Quarto, sala conjugados.
Av, Copacabana, frente — Preço SOO
mil — Tratar sr. JORGE — 37-3906
— Urgente. 424 700

COPACABANA — Vendo ocasiSo —
urgente apto. novo 1 por andar de
«lto luxo para família de fino gôs-
to, Pôsto 4 — Tendo tôdas as peças
principais de frente com: 2 salões
descortinando belíssima vista, 2 cn-
tradas sociais, 3 confortáveis dormi-
tórios, 2 banheiros sociais completos.
Ótima cozinha com armários embu-
tidos e demais dependências com ga-
rage. O edificio é novo, entrega Ime-
diata, todo pintado a óleo com san-
cgs — Ver das 9 ás 11 e 14 As 17 ho-
ras. diariamente — Tratar SILVIO
FLEURY — 47-5418. 429 700

COPACABANA — Pronto,
vende-se no Ed. Ipê, Rua Hi-
lário Gouveia, 120, o apto

RUA MASCARENHAS DE MORAIS
— Vendemos apto, frente (250 m2),
4 quartos, 2 salas, 2 varandas, cozi-
nha, dependências e garagem. Preço
CrS 2.600.000,00 com 1 milhão de en-
trada, 400 a combinar e o resto 10
anos — IMOBILIÁRIA OMO LTDA —
Av. Copacabana, 1150, ir. 303, tel :
27-0056, ate 20 hs., inclusive domin-
gos. 471 700
XAVIER DA SILVEIRA, 90 — Ven-
demos apto. novo, luxo, _ quartos. 1
sala, cozinha, banheiro em cór, de-
pendência e garagem. Preço CrS ..
1.000.000,00 sendo 50% em 5 anos —
Aceitamos autarquias — IMOBILIA-
RIA OMO LTDA. — Av. Copacabana
1150, gr. 303, tel.: 27-0056, até 

'20 
hs.,

inclusive domingos. 473 700
APTO. andar alto Posto 6 — Vendo,
2 salas, 3 quartos, 2 banheiros, ga-ragem. CrS 2.500. mil com financ.— 42-1473 — MONTEIRO MORGADO.

11662 700
APTO de esquina — Av. Copacabana
com B. Roxo — Vf.-ndo, 2 salas, 4
quartos, 2 banheiros, dep. — 2.500.
mll com 1 milhão financ. — 42-1473— MONTEIRO — MORGADO.

11661 700
l^^r^^r^^t^MrVMt^sVWMWMMWWV

Estácio
ESTÁCIO — Vendo apto. de «ala, 2
quartos, banheiro e cozinha. Financio
50%. Inf. c/ TAVARES, tel. 42.7436.

5209 800

Flamengo
RUA BUARQUE DE MACEDO 64 —
Vendo o apartamento 102, de frente,
novo, c/ sala, dois quartos, banheiro
em côr, cozinha mobiliada, quarto e
banheiro de empregada e área toda
azulejada c/ tanque. Foro remido.
Acabamento de alto luxo. Preço CrS
1.000.000,00, sendo 50; á vista e 50$
em 5 anos, Tabela Prlce. Informações
c/ J. MALAFAIA, Av. Presidente
Vargas, 417, s/ 410, fone: 43-9195.

19411 SOO
FLAMENGO —- Ver para crer —•
Apartamentos pequenos em cons-
trução adiantada para revenda,
renda ou moradia. Preso fixo,
foro remido, com escritura ime
diata. Informações no locai dià
riamente, inclusive aos domingos
até is 22 horas. Rua Bento Lis
boa n.o 76. 19588 900
FLAMENGO — Prala do Flamengo n.°
70, apto. 517. Edifício "Araruna".
Construção do Lar Brasileiro. — Ven-
do, quarto e sala conjs., banh. comp.
e cozinha. Preço 450 mll cruzs. Sl-
nal 183 mll cruzs. e o restante em
prests. de 3.025,00 em 15 anos. tii-
trega das chaves em dezembro. —
Infs. e/ NELSON DA ROCHA. Tels.
22-7327, 42-0290, das 9 ás 12 hs.

18523 900

FLAMENGO — RUA BUARQUE ÜlÃ-
CEDO 64 — Vendo prontos e novos,
para ocupaçáo Imediata, apartamen-
tos de centro, pára casal, c/ sala,
armário embutido, cozinha, 6/ fogáo,
pia, armários, etc, banheiro e tan-
que, por CrS 40.000,00 sendo CrS
100.000,00 na posse, — 100.003 em
prestações 

' de 25.000,00 sem juros, e
CrS 200.000,00 no prazo de 3 anos, pe-
la Tabela Prlce. Tratar c/ J. MALA-
FAIA, Av. Presidente Vargas, 417, sa-
la 410, fone: 43-9195.

19408 900

FLAMENGO — Vende-se duplex,
frente, novo, pilotis, 2 salas, 4 quar-
tos, grande cozinha, 2 banheiros, dc-
pend. compl,, 2 terraços com vlslns
maravilhosas. Preço CrS 1.900.000,00

ORGANIZAÇÃO IBÉRICA — Av.
Copacabana 542, s\ 610 — Telefone:
37-0604. 8724 000
APTO. SEN. VERGUEIRO — Vendo
grande, pintado oleo, 900 mll ent,
rest. financ. 10 anos — 42-1473 —
MONTEIRt) MORGADO,

11665 900
FLAMENGO — Otlma oportunidade

Vende-se em edifício sob pilotis,
apto. de 2 salas amplas, 3 quartos
c| arm. embutidos, 2 banheiros so-
ciais, copa, cozinha e dependências
de empregada. Peças claras e Ind»-
vassávels. Entrada do elevador so-
ciai privativa. Ver à R, Alm. Ta-
mandará 38, apto. 1002, chaves c| o
porteiro ou no apto. 1102 c Tratar
pelo tcl.: 25-5490 c| Sr. LEONY.

3783 000

FLAMENGO — Vendo ria Prala do
Flamengo, 12 — Apto. de frente, c|
varanda, sala e quarto conjugados,
Grande cozinha e banheiro — MIL-
TON MAGALHÃES — Av. Erasmo
Braga, 255, sala 404 — Tel.: 22-6128.

3802 900

FLAMENGO — Vendemos A R. Sll-
veira Martins, em Incorporação, en-
trega em 3 meses, junto A praln em
edificio sôbre pilotis, apts. com sala
e qt., separado, banheiro-com ba-
nheira e box, cozinha, área da scr-
viço com tanque e W. C. de em-
pregada — Preços ft partir de 630 mil
com 10 por cento de entrada e o res_
to facilitado e financiado. Maiores
detalhes á Av. Alm. Barroso 9, snlas
801-2 — Tels. 32-6730 e 52-4330.

8796 000

FLAMENGO — Compro para atender
a cliente, ap, de sala, 3 quartos, de-
pendências e garage — Base Cri....
1.500.000,00. Sinal Imediato Cr$ 500
mil. Saldo no máximo 120 dias p| Cal-
xa. Telefone 22-5569 ou Av. Rio Bran-
co, 277 8°. andar. Const. Real S|A.

18639 900

PRAIA DO FLAMENGO —
Oferecemos à venda o apto.
1103 sito à Praia do Flamen-
go, 168, com vestíbulo, 2 sa-
lões, 3 amplos quartos, 2 ba-
nheiros sociais, cozinha ame-
ricana, box para guarda de
automóveis nos andares. Prc-
ço 3.200.000,00 sendo parte à
vista e parte financiada. Ver
no local com o*sr. ANTÔNIO.

23658 900
APARTAMENTO COM 70% FI-
NANCIADO EM 10 ANOS —
Para pronta entrega, ótimo apar-
tamento de frente, em andar alto
e com magnífica'vista, constando
de: saleta, 2 salas, ,j. inverno, 4
quartos, 2 banheiros, armários
embutidos, copa, cozinha, 2 quar-
tos e dep. de empregadas. Ver o
apto. 901 da rua da Glória n." 60.
Chaves com o porteiro. Prcco
CrS 2.900.000,00 com Cr$ 
2.000.000,00 financiados em 10
anos. CIVIA — Trav. Ouvidor,
17 — (Sec. Vendas, 2.° andar).
Tel. * 52-8166, de 8,30 às 18,-00
horas. 84328 900

AV. ATLÂNTICA — Apto. de Lu-
xo .— Vende-se, um por andar, rio-
vo, no Ed. "QUEEN MARY", junto,
So Lido, com vest. mármore, jardim
inv. envidraçado com piso mármore
3 salas, S quartos, amplos, sendo 2
formando apto. do casal, cm» banh.
em côr com piso de mármore e cio-
sed, outro banheiro em côr c| piso
de mármore, armário para rouparla,
copa-cozlnha. 2 quartos, criado com
banh., área serv. com instalação pa-
rá máquina dt lavar — Garagem.
Peita principal de ferro batido tra-
bilhjda. Armários embutidos em to-loni j. *>«„»«' rnm snla 

v 
trêsdos quartos. Preço a partir dt Cri W»» at "ente. com saia, ires

s.5oo.ooo.oo, com financiamento, av. quartos, grande cozinha e de-
Almte. B»roso, 90( saia 207 J. c. _-!, Hfnondpucias Cri, 1500FARIA. Tels.: 22-7983 e 42-4978. mais acpinui.iici.is. v,r$ i.ouu

3815 7001mil — 50% financiados em 5
anos pela Tab. Price. Ver no

FLAMENGO — Praça José dè Alen-
car — Vende-se excelente apartamen-
to ainda náo habitado, no primeiro
andar, só/.ic pilotis, já com habitis,
á Rua Conde de Baependi. 34, apar-
tamento 102, com 3 quartos, grande
vestibulo, sala de 23 metros quadra-
dos, quarta de empregada e demais
dependências. Ver no local, com o
porteiro. Negócio direto e sem inter-
mediárlos. Boá parte financiada pela
Prolar. Preço 1.100.000.00 de entrada
« 58 prestaçSes de CrS 7.054.00. Ne-
gócio urgente por motivo de viagem.
— Tratar á Rua Xavier da Silveira,
29, aplo. 1201. Tel. 27-5234. 21595 SHH)

COPACABANA — Vendo apto. novo,
construção de luxo por firma de
maior idoneidade, com 2 salas. 4 qtos.
2 dc empregados, etç. em Rua rtti-
dencitl e sombra — Preço Crf 
3.500.000,00 com SO1* em IS anos T.
Prlce — Tels.: 36-3977 — 37-7Í14.-

20963 700
APTO. — De 1 «ala, 3 quartos, 2 ba-
nheiros, com acabamento de luxo em
btllsslmo prédio novo. Fundos, vista
sobre jardim e frente d* moradias.
Preço: CrS 1.400.000.00 — Combinar
visitas pelos tels.: 36-3077 — 57-7914.
Situado no Pôsto 4 .

3C962 700
AV. PRADO JUNIOR, 307 — Apto.

o-i o ^ 7fin I «aldo a comb'. Tratar cl J. CONS-203 "~ Vendemos ótimo c\ 2 qtos.,03IZO '""iTANTTNO. Av. Rio Branco. II. «ala: »»la. d«P- *mP-.p___1*2í_r' Id-

COPACABANA - Vende-se apto. 42-0873 OU 32-6531, diária* I emp". e garagem, . c
(rente. sala. 2 quartos, coslnha. M-- ._.
nheiro, area. depend. emp. Perto da menie
nraia Prcco 950 mil cruzeiros com - 

SMI mll cheiro, entrada - ORGA-; COPACABANA - Posto 3
VIZACAO IBEHICA — Av Copaca-»4 apartamento dt luxo, novo, to
banaW .; 510 - Telefone 

^Wg j 
*g 

^' ..^ ^0.%*!^ |^PACABANA 
- - \enútmq^VirirVAl—^.^r^

Vendt- I n<" Tels.: 23-2609 t 23-3213" ? 'novo — Prtço CrS 900.000,00, paga-
3779 700 ' mento a combinar. V*r local — Tra-

ttr ESCRITOKIO WALDEMAR MES-

local e tratar tel. 22-6489.
17484 700

COPACABANA — Av. Atlântica, vem
de-se apto. frente com saleta, sala
3 quartos, cozinha, banheiro, depend
compl. Aceita-se como parte paga-
mento um ou dois aptos, pequenos.
Preço Cr* 1.700.000,00 com 800 mll
cruzeiros entrada — ORGANIZAÇÃO
IBÉRICA — Av. Copacabana 542, *
510 — Telefone 37-0604.

1730 700

ATENÇÃO! Otiim» negócio no
mais fino ponto do Flamen*
gol À Rua Senador Verguei-
ro vendo todos apartamen*
tos de frente; Edifício de alto
luxo em construção, com pe-
ças claras e amplas, compôs-
to: 2 salas, 3 ótimos quartoscom armários embutidos, dis-
pensa, 2 banheiros em cór,
capa separada da cozinha,
área com lavanderia, depen
déncias de empregada e ga*

ir de: Cr$

FLAMENGO — Vendemos apto, de
sala e quarto conjugado, banheiro e
cozinha, entrega imediata. Sinal 350
mil cruzeiros, à vista e 100 mil cru-
zeiros cm prestações dc Cr$ 1.000,00.
Ver á Rua Senador Vergueiro, 106.
apto. 302, na parte da tarde. Tratar
na IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA,, A
Av. Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tc-
lefone 22-2483 ou 42-9506 — o Sr.
FREIRE. 05831 900

FLAMENGO — E VOCÊ... JA
APROVEITOU SUA GRANDE
OPORTUNIDADE? — Pois ain-
da restam alguns, mas ótimos
anartamentos, no Edif. MARCO
SÉRGIO, Rua Senador Vergueiro,
238. compostos de sala (17,50m),
auarto seoarado, armário embu-
tido, cozinha, banheiro, área An
serviço como tanque, « banheiro
de empregada. Preço ainda do
incorporação, apartlr de CrS ....
?05.000,00, com apenas CrS 30 mil
•te sinal e o restante em presta-
lões de Cr$ 6.000,00 mensais, sem
Iuros. — Informações « venda*:
ADMINISTRADORA WAISMAN,
LTDA., Rua da Assembléia, 104,
11.° andar, sala 1.109. Telefone:
52-2800. Diariamente corretores no
local, até às 10 horas da noite.

81936 900

Gávea Jardim Botânico
COPACABANA — Vendt-te apto. ratram preCn a narti
de luxo. novo. pilotis. com hall. W* SSRSui «T V. 

* 
P r ê

la entrada com jardim. 2 salões. 3:880.000,00. Sinal LT$
grandes quartos çom 

armários, 2 ba-; J00.000,00, promessa Cr$ .nheiros. copa-cozlnha com 7 arma- Pr.ítarftVü 
mensais sobreloja. tels.: 42-4635 e 22-6545

rios, 2 quartos empregada, area gran- IUv.UUU,UU. rrCSiatjOes Mensais J0460 
li

de, garagem, atapetado. pintura a fo Cr$ 9.000,00. Saldo em peoleo. Preço 3.400.000,00 com ,
1.500.000.00 entrada — ohganiza- quenas parcelas

GÁVEA GOLF CLUE — Vendemos
terreno com frente para o Campo
de Golfe 3.600 m2 ba«e CrS 
6 000.000.00 livre. RUDOLF KARTEfl
êt CIA. LTDA., Av. Rio Branco 173,

1001

Tratar di-

COPACABANA — Vende-se
frente, sala e quarto sep., cozinha, ba-: des com armários

dim ot invtmo com pisos dt m.-.rm-- ótimos apartamentos de 3 ourandM,.mbuUtfdrÒ°Sirb.-!* quartos, ambos com dois1'
uai 700 çao ibérica - Av. Copacabana retamente com ANITA GEL

542. ,; 310 - Ttltfon. 37-0604M t^J. Jtl 26.0281
(1, com 2 quartos, aala. quarto para ,.

nheiro, varanaa. rreço ojo nu ciu-| nneni», aquecimtmo cemrai. o«m#, oanncirus sutiais, COpa-COlir emo. cop». cozinha e banheiro etc. | COPACABANA — Vende-te em ca-
íjairos — ORGANIZAÇÃO IBÉRICA copa t cotinha com 7 armários tm-1_ u. # d«n#nd*nria« Granri* !Tdd»t peçit amplas, chavet na por-1 reter dt urgência um lindo apto, com- N.
— Av. Copacabana 342. s{ 310 — Tt- butidos. 1 quartos e banheiro dt em-j""» c «cpcuticnii»». uiauuf u (l com 0 neto, tratar com o!posto de uma tala e quarto separa- Aa ,l.fnn» 17.ÍV504. 1733 700 PreKadlS. área t IJraS». Todo apar-, ' PlaV-GrOUfld . Em miliéStn* „rnnrle*árin llll Trsnr-iico SU H -Um h.nh.lro rorinhl >mertrin>. »n.!«' 9

COPACABANA
frente, novo. 170 mj. com 2 salas. 3

\ quartos, cozinht. banheiro, area. dt-
.pend. compl., garagtm. Preço CrS..
1.200.000.00 — ORGANIZAÇÃO 181

Play-Ground". Em majesto-1proprletá .
5BSKSf»«l?^ Edifício, pronto para ha-láPÜ^L uri 700!dar alto t ótimo para renda, dando igócio!" de aluguel 3.500.00 a «.000,00, esti"

OAVKA — Apartamento — Vendemos
A Praça Santos Dumont n. 160 o apar-
tamento 201, de frente, para entrega

i imediata. — Duas salas, jardim d»
AtendO Inverno (mármore), quatro quarto».

rliàrianiPTiie dfle Q à< 9(1 h« cora armários, 2 banheiros socleltlanameme aas » as /u ns. (!ouç, i„giêsa em cor), copa. cozi-
B, LadO da SOmbra, todOS! nha. grande área. 2 qts. e W.C. cria-

ptos. de írente. Raro ne-|dM- *"ii*ao*

¦altura. Bua Leopoldo Miguez. ««.'blUr, sUo a Rua Pompeu LOU- COPACABANA 
- Vènde-te um lm- * d facllloll|e no p,gamen-;"JlMBNGO 

- Apto. de luxo - Ed.;„. fkeibE - Tel. 22-2483 ou 42-930*
«-apartamento tm - Psra visitar, fa-! , 

' V« r |do apto. com magnífica vista para silS»do Av. N.S. Coptctbana ~! Barlo da Laguna, com 300 ml and.! gsgai 1001
••¦ vor marcar hora ptlo - Ttl. - reiro, 32. FreÇO Lr$  prlI, . montanha no último andar. "?• ,=.'_lu"° „.t„\ _ Posto •¦•vado. panorama magnífico. Pre- - _,_, -- „, -.„.. .^çrrzrrz.-lí- 17-8197 - Preço 3 milhBes t 350 mll 11 700.000 00 sendo 650.000 00 ídificio novo • de pilotis. composto i™1" fone- 4l íw ~ ^ 

,,£,« ,00 ço bate 3 milhões com fac. visita VENDE-SE na Gávea .parlamento

^tarqulas em geral. Preço Cr»
15856 900 í.soo.ooo.oo. — imobiliária lemos

LTDA., A». Nilo Peçanha 2S. sala 702

RICA — Av. Copacabana 542. sl SleiCruteire*. tendo à vista 4S per centoi .-""*.„ V „fc,_ , .„ D 
'""«1. 

|dt ura» tal» e um quarto inttlramtn- :t detalhe»: Tel. 43-02*7 dai 10 ás de frente, com duas caixas de agua
-Telefone 37-0604. «731 700 t ,o rtstantt facilitado e financiado IinanCiadO pelO Lar BraSÍI*ls!te «.parado», banhtiro. cozinha ame-lGOMES CARNEIRO. 124 - Vende-! « _ u ai.l? horat — BANCO PO-! privativa» na Estrada de Santa Ma-

TO em 15 anOS t O resto fa- ricana. com «penas Cr* íeo.WO.OO mil mot apto. novo. tem pllotit. X c,u»r-; PULAR RIO BRANCO. I,'nh*^5 ~. AFl]%.„ 
v,™»»5 rw!21302 mJÍ5iS2.f"1i*3?iI- ..i." ji? d» entrad» vpc« poderá morar hojt.tot. 1 tala. cozinha, banheiro com-: 2O0S2 WjHuaJíarquê«_deJ|Ilo V^tf.OaveaCOPACABANA - .Vende-st apto.,»** ' »co* » «"»»>in»r,

de luxo. novo, 310 m2 area. com I _

ptcabana 542, »: 510 — Tel. 37-0604
1737 700

zijua i»9 .!i!i.j. T»A.Am -m- .,!-*„ j-.í d» entrada voe» poderá morar no] t toi. 1 saia. cotinna. oanneiro com- auoaz n» »»,™"i"" «-— mini JZ.ZT
. -2m 

' 
;CJ,Ít*d0- F0de Str *?st0 *«*»:»«smo. Ptgtndo o restante em prtt- pleto t tiragem. Preço Cr* 9M.600.00 yr- ¦ 

- Ch.ve» com Don» HILDA no ter-
A- »• r-iTiamente das 9 1/2 àS 17 hS.:t»ç»ei de Cí* «.40O.OO em fom» dt;»endo slo mil »m 3 mo. - Ver o I^*^01__7, f 

RAu,f, J?*?iL verd* r'?° ~.-li0 2» i%i ° Tí^mttra con- '^»"'«='»lc "* 
f„ 

* 
T. pDMí, um aluguei - Ru» BulhOes dt C4r-jtpto. 782. com o porttiro - IMOBI- j£?*{£:,*?' 

*°.!|umd.d? 
V?r\dé-i» ; P*'0' selefonM 4Í*457* 

Ü^«tt!• LiH?3-«£J^^A;£wto»£&*._*. ** $& *•«"• • IíW.omo ltda. - ^,__m^:\7m^%_efSSa-aSt mel&K —=—~~g
to ««parado, btahttrô completo. GÁVEA GOLF - Por¦ necessld.do
ih«. área com ttnque « depen- vtndo terreno com «2 00 rn!» d»
Ui d» empregadi Verifique «'frente » 750 mJ. r»r CrS ..*¦ oroj»,
» Preçs Cr* 379 030,80 rsrR tina!! tendo S>% * vttt» e o rer,.jri!« a
yt aeaõe.fló t Cr* «0-SOO.i* men- icombinar — Tratar com MARIO REI

satãs. 4 quartos, copa-eotinht. 3 bt-jRUA oomi^gos rERREIRA.
nheiros. 3 quarto» empregados. gr*n-:pA4to 4 „ jyent». alugado i

oVfÍÍ\i3^ P»"^«'^»^ 2-VaZ Sir^put:-5AVEA GOLT - Ta^^SÜ'int» e/a .... --. .... ctit.i I »t_±M 29 horat, inclusive domlngot. 7orinhl, £,, r9m unqu# , dipen-¦ vendo terreno eom MX» _mti.,_éa— cr$ i.309tt».w — Acti-iRIA S.A,, ou em sua Filial; —
POSTO S - üquina — A Bulhce* dt;

i-..a,-..,-.a r.A, ., ..» — -*«. "'-yrjt rtgtro — cr* i.soB.axm — Acei-iuA «»- a., uu cm .-«ua i um
SSJSjKI fi«»nci«m.nto 

^Instituto, 
- io Ublon à Av. AtaulfO dt i^STO 

« - «W*»-
POSTO I _ Cri l.JOO.tW.OO «í* f*e»-TT»t»r cl ARTHIT1H HERMANNY b» ,*- j. ... .... X»rv»!r-<t 409. aplo. 201,
t» vendo apart». de s oti grtas* Adtnlnurtrtdor» Nieienal — Ar.^aiva esquina Sr. AV. líart. -.„, »»]». cep»-connht.

com 3 quar-! COPACABANA — Poeto 4 — Veade-1 obri».
exctlertt* — •• etíiM «pto. novo. 1 atilo. 3 «m-;dt Cr*

pVisraeflte ftáhtado~m firumeiad» —lalo» qusrtot « demais dteendenei»» ia!» «em íurot- — Tr»t«r m Av. Ãi-|— Av. Ri» Branco n. li*. 9>*4-!fe!»**KK^
57-9517 NORMA. jos** fl»£ Ia ÍT aorti. 1001

sa  w ,?«- sà
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COMPRA VENDA DE PRÉDIOS TERRENOS
JARDIM BOTANICO — Gran-
dc oferta — Vendemos apar-
tamentos, todos de írente,
com sala, 2 quartos, copa-
cozinha, banheiro, área de
serviço com tanque, depen-
dências completas de empre-
gada, e área coberta paraautomóveis. A partir de Cr$
740 mil, com apenas 5% de
sinal e 90% financiados em
7 anos. Magnífica vista para
a Lagoa e para o Corcovado,
no melhor clima do Distrito
Federal. Edifício "Marco Po-
lo", sobre "pilotis" e com par-
que ajardinado. Visite, ainda
hoje, o local: Rua Ministro
Artur Ribeiro, 355. Constru-
ção já iniciada. Informações
e vendas: ADMINISTRADO-
RA "WAISMAN" - Rua da
Assembléia, 104 — saia 1.109
— 11.» andar — Tel. 52-2800,
e Loja dos Imóveis — Av. Co-
pacabana, 664 — Loja 22
(Galeria Menescal), aberta
diariamente, inclusive domin-
gos, até 22 hs. No local, cor-
retores até 10 da noite.

85786 1001_ _
JARDIM BOTANICO — Vendo terre-
no 13,50 x 30 _ Rua Sen. Simonsen,
depois do 248, seg. lote. 750. mil com
50 por cento financ. — 42-1473 —
MONTEIRO — MORGADO.

11670 1001
JARDIM BOTANICO — Vende-se rua
David Camplsta, ótima casa, centro
terreno, 1» pav. var. hall, 2 s copa,
dispensa, coz. dep. empr. abrigo
auto. 2° pav. terraço, 5 qtos. banh.
comp. CONST. GRAÇA COUTO —
Inf. RTA. Oliveira, tel.: 22-8957.

23715 1001
ORANDE RESIDÊNCIA - (Jardim Bo_
tanlco) — Próprio para familia nu-
merosa, clube ou pensão — Vende-
mos com 4 salas, 7 dormts., 3 ba-
nheiros, terraço, jardim, garage para3 carros etc. — LIMA LEAL — Tel.
27-1818 ou 47-4455 —Pode visitar.

443 1001
APTO. PRONTO NOVO — Vendo de
frente, sala. 3 dorms. e deps. claras
espaçosas (Pode visitar) — Rua Sao
Clemente, 371, ap. 301 — LIMA LEAL— Tel. 27-1818 ou 47.4455.

444 1001
APTO. EM HOTEL — GÁVEA —
Vende-se. Preço e condições ex-
eepcionals. CrÇ 1.180.000,00. 60%
financ. Facilita sinal. Constr. qua-
se pronta! Atração, beleza e altos
lucros. 52-5739, sr. Sclimit.

10531 1001
ITANHANGÁ vende-se financiado em
5 anos terreno 2.000 metros, pia-
no, dando para estrada asfaltada , e
lagoa - Tel: 45-7817 ou 32-9060.

19462 1001

JARDIM BOTANICO — Gran-
de oportunidade — Vende-
mos os 2 últimos apartamen-
tos, de frente, do Edifício"Marco Fábio", em início de
construção na Rua Ministro
Artur Ribeiro, 355, com sala,
3 quartos, banheiro, copa-
cozinha, área com tanque, de-
pendências completas de em-
pregada, e área coberta para
automóveis. Cr$ 1.050.000,00,
com 5% de sinal e 90% fi-
nanciado em 7 anos. Maravi-
lhosa vista para a Lagoa e
para o Corcovado. O local de
melhor clima do Distrito Fe-
deral. Preço fixo, sem rea-
justamento. Aproveite! Infor-
mações e vendas: ADMINIS-
TRADORA WAISMAN — Rua
da Assembléia, 104 — 11.° an-
dar — sala 1.109 — Tel
52-2800 e LOJA DOS IMO-
VEIS — Av. Copacabana, 664
— Loja 22 (Galeria Menes-
cal) Tel. 37-3963, atendendo
diariamente, inclusive aos do-
mingos, até às 22 horas. No
local, diariamente até 10 da
noite. 85786 1001
«^-<^N^A'VV\A'NAA/VV\^SA<VVNA^VVVVVVV

Glória
APTO. — GLORIA-CATETE — Vendo
pronto. R. Santo Amaro, 35 — ÔU-
mo novo frente, c| grande sala, qto.
grande separado, cor., banh. compl
Cr$ 620.000,00 — Ver o apto. 602 — M.
ROCHA — Av. Rio Branco, 185 sll.3ll!)— Tel: 42-0279. 20036 1100

GLORIA — Vende-se magni-
ficos aptos, de frente, ponto
maravilhoso, de esquina, la-
do da sombra, sala e quartoseparados, banheiro, cozinha,
W.C. e quarto de empregada,
9 area com tanque. Constru-
ção iniciada. Preço 485 mil
cruzs. sinal 24 mil. Finan-
ciamento em 5 anos depois da
entrega das chaves de 200
mil cruzs. E o restante em
30 prestações sem juros. De-
talhes e inf. no local à Rua
Benjamin Constánt 104, das
9 às 22 horas, ou Rua da Qui-
tanda 30, salas 206 8 — Tel.
52-3022. Av. Rio Branco, 108
sala 504. Tel. 52-5494.

71749 1100
GLORIA — Vendemos apto. dc fun-
dos, à Praia do Russcl, 724, apto
803, ocupado «em contrato, 1 rala, 1
quartos, banheiro cozinha, Cr$ ....
650.000,00 com metade k vista e me-
tade cm S anos. Tabela Price —
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.. à
Av. Nilo Peçanha. 26, sala 702 —
Tcl. 22-2483 ou 42-9506. 83826 1100
GLORIA — Vendo apto. novo, vazio
frente p| bala c| sala, 3 qtos. arm.
embutidos, banh. cozinha. Arca qto.criados por 1.250.000.00 sendo Cr$ ..
800.000.00 a longo prazo. Chav. c{
porteiro It R. da Glória, 3. Apt. 305.
Tratar tel.: 43-8745.

JBflfl 1100
GLORIA — Praça Paris — Vende-se
duplex, ótimo apto. de sala r qto.,
boa Kit. e banh. completo. Preço:
CrJ 550.000.00 — Entrada 50<-J partefinanciada e facultada. Aceitamos
Institutos, Caixas mediante CrS ....
100.000.00 de sinal de reserva —
COORDENADORA — Tel.: 52-3922.

11697 1100
OLORIA — Apto. — Vende-se na Rua
Conde de.lage, 23. esq. o) R. Tay-
lor. 2 quartos, sala. banheiro, cozi-
nha, etc. KsU pronto. E' de frente.Preço Crt 600 ml, aceltando-se ofer-tas — Entregn.se lmedlaUmente —
Pacllita.se o pagamento — Tratam»ORGANIZAÇÃO TÉCNICA IMOBI-LIARIA NORMA LTDA.. Rua do Car-

, mo, 71. salas 801 e 8(8.
18621 1100

GLORIA - Vendo apto. Urreo c/ ta-Ia. I quartos, banheiro, coslnha. áreac,' tanque • mais 1 quarto c/ banhei-ro separado do anto. Preçt Cr*«00.000,00 c/ financiamento. Inf. no•«critorio à Av. IS de Maio, 13 - 11«>and» ti U Tel: 42-7458.

Grajaú
ATENÇÃO! Vendo último apto.
para a Praça Edmundo RcgQ, .i.i
na última laje composto de ves-
tibuio, ampla Kala (20m2.) va-
randa envidraçada, 2 ótimos
quartos (14m2.) com varandas,
copa, (n/iiiii:i e área, dependeu-
cias de empregada. Sinal, sò-
mente de 50.000,00, escritura Cr$
50.000,00 nas chaves 50.000,00
Prestações de Cr$ 5.000,00. O
oaldo financiado cm 5 anos. Raro
negócio! Tratar tcl. 26-0281. —
Anita Gelbert. Atendo dlariamen-
te das 9 às 20 horas. Nota: Lado
da sombra, todos de (rente para
a Praça. 22010 1200
GRAJAÚ — Rua Marlanopolls mo
fim da Rua Borda tio Mato. 200 me-
tros depois da esquina Canavielras, à
direita) — Vendemos lotes residen-
ciais e para apartamentos. Preços a
partir de Cr$ 300.000.00, com apenas
Cr$ 30.000,00 de entrada o o saldo cm
5 anos. — Atonde-ae dlArlamente, das
9 âs 16 horas, no local. — RUDOLF
KARTER & CIA.. LTDA.." Av. Hlo
Branco, 173, sobreloja; tels. 42-4835
e 22-6545. 10407 1200
GRAJAU' — Rua Visconde Santa Isn-
bel — Vendemos lotes residenciais
no trecho entre o ílm da rua e a rua
Canaviciras. preços desde 400 mil
cruzeiros com apenas 40 mil cruzei-
ros de entrada c o saldo em 5 anos.
RUDOLF KARTER & CIA. LTDA.,
Av. Rio Branco 173, sobreloja. Te-
lefones 42-4635 c 22-6545.

10165 1200
TERRENO GRAJAU — Vende-se
neste aprazível barro c| 12 x 45 m,
plano, pronto p| construção à Rua
Com. Martinelli Junto e antes do
n.° 263, quase esq. dc eng. Richard.
Zona residencial e aristocrática —
Preço 800.000,00 — Inf. sr. WADY
ou QUEIROZ — 22-8658 e 20-7157.

23750 1200
GRAJAU' — Rua Visconde Santa Isa-
bel — Grande oportunidade — Ven-
demos entre Av. Júlio Furtado e
Canavieiras, belíssima e confortável
residência, construção nova. Preço
2.800,00 — Informações ESCRITO-
RIO WALDEMAR MESQUITA —
52-5551 — 32-5634.

11682 1200

Inonema
ÃPARTAlilENTOS DE LUXO — VeiT-
dem-se à Av. Vieira^ Souto, em íinal
de construção, todo pintado a óleo
e acabamento de primeira ordem, e
c| grande living, 3 ótimos qtos., 2
banhs. dc luxo e em côr, copa-cozi-
nha, qto. e banh. criado e área ser-
viço. Garage. Play-ground. Preço a
partir de Cr$ 1.800.000,00 c| 100 mil
de entrada e o restante facilitado
durante a construção e financiado
após o habite-se, Av. Almte. Bar-
roso 90 s| 207 .7. C. FARIA. Fones
22-7936 e 42-4978. ,

IPANEMA —Apartamento novo, em|
edifício construído em centro de ter-
reno, vendo por Cr| 1.270,000,00 sen-
do 50% financiado» em 8 anos, Cons-
tando de aala com 25 mts.2, 3 quar-
tos de 12 ml».2, banheiro, cozinha,
quarto e WC, de empregada, área c|
Ianque e gnrage em predio de 4 pa-vlmentoa com elevador. (Entregonlntado a gosto do comprador), Ver
a rua Alberto de Campos n. 65. Pro-
curar o Sr. JOAO no prédio n. «3,
para mostrar. Tratnr com MARIO
REI nn Av. Rio Branco n.n 135 —
20 nndnr — Sala 208. Tels. 22-5536
e 47-3221. 10385 1300
IPANEMA — Apartamentos porá
pronta entrega. Vendo os últimos em
edifício novo de 4 pavlmentos com
elevador, Jardim de Inverno, snla c|
25 m2, 3 ótimos qunrtns, com 15 m2.
banheiro em côr, cozinha, Area com
tanque, quarto c WC de empregada
e garagem. Todas ns peças com sim-
cns e ílorõcs, tnqueados com parquetpaulista. Preços n partir de Crt ..
1.240.000.00. Aceito financiamento
pcla Caixa Econômica; Ver na RunAlberto de Campos, 63, com o sr.
JOAO. Tratar com o sr. MARIO
REI, na Av. Rio Branco, 135, l* nn-
dar. snla 208. Tels.: 22-5536 c 47-3221

10386 1300
IPANEMA — Vendo-ótimo terreno dêesquinn cl 20,00 por 35,00. Preço CrS3 milhões (fórmuln A combinar), nurua Alberto de Campos junto e dc-
pois do n. 64 esquina da Rua Farmcdc Amocdo, c| projeto aprovado p|1 prédio c| 4 pavlmentos c| 6 aptos,
por andar, dc sala, 2 qtos., etc. —
Infs. diretamente cl a firma proprie-tárla ARY C. R. DE BRITTO cl Sr.FRANCISCO TORRES — 52-4432 oll42-1798. 09730 1300
IPANEMA — Vendem-se cm edl-ficio dc 3 pavlmentos. próximo A La-
goa, em rua sossegada, três esplendi-
dos apartamentos térreos, compostos
de sala e quarto separados, cozinhaamericana e banheiro completo. Pre-
ços 450.000 e 500.000 cruzeiros, com
grande facilidade de pagamento. Osapartamentos estão alugados, semcontratos. Visitas e maiores detalhes
com a ENIR LTDA. Rua do Ouvidor

5°. andar. Tels. 23-0662 e 23-0688.
3388 1300

IPANEMA — Aptos, em Ed."re-
cem-construldo cont. (2) quartos,sala e vestib., cozinha, banh. com-
pleto, arca dc serv. c' tanque e
quarto de empreg. Preço a par-tir de CrÇ 550.000,00 — cond. Cr$100.000,00 de sinal — CrS
100.000,00 na escrit. e uma par-cela nas chaves e saldo financ.
em 36 meses, Entreg. cm dezem-
bro. Constr. de HAZAN E NIT-
DELMAN Ltda. Vendas e' PRE-
DIAL BIB-BEN — Av. 13 deMaio, 47, conj. 2101. Tel.: 52-9719
e 52-0860. Visitas no local diária-
mente até 23 horas.

85710 1300

APARTAMENTO DE LUXO — Ven-
dem-se A Av. Vieira Souto, em final
de construção, todo pintado a óleo
e acabamento de primeira ordem, e
c| grande living (57 m2), sala jan-
tar, 3 ótimos qtos. cl armários, 2
banhs. de luxo e em côr, copa, coz.,
despensa, 2 qtos. criado c| banh. e
área. Garage. Play-ground. Preço a
partir de Cr$ 4.000.000.00 c| 200 mil
de entrada e o restante facilitado
durante a construção e financiado
após o habite-se. Av. Almte. Ba.-
roso 90 si 207 .T. C. FARIA. Fones
22-7936 e 42-4978. 3816 1300
IPANEMA'— Vende-se ap. vazio —
Com boa sala, quarto separado, co-
zlnha completa, banheiro, varanda,
área de serviço com tanque — Preço
Crt 600 mil — Aceita-se financia-
mento por Instituto, na Rua Viscon-
de de Pirajá, n. 571, ap. 605 — Tel.
27-4975. 389 1300
IPANEMA — Aceito IPASE e Cálxa
Econ. ap. de sala 3 quartos tem 2
conjugados, banheiro, cozinha, área.
Dependências completas — Preço Crt
1.250 mil — Sr. JORGE — 37-3908 —
Vista para Lagoa.

422 1300
IPANEMA- — Loja — Vendo ótima lo-
callzftç&o, com 50 m2. Preço de oca-
sião. Rua Visconde de PlraJA, 571,
loja B — Tel. 27-4975.

390 1300
CAIXA OU IPASE — Vendemos ap.
novo, 1 qt., 1 sala (separados), coz.,
banh., tanque, qt. e W.C. de em-
pregada. Preço Crí 548 mil com si-
nal dc 10 por cento — Ver & Rua
Visconde de Pirajá, 525 com sr. IVO

IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av.
Copacabana, 1150, gr. 303 — Tel...
27-0056 ató 20 hs. Inclusive domin-
gcs. 469 1300
IPANEMA — Vendemos ap. novq, c|
magnífica vista p Lagoa, c grandeterraço privativo e Jardim, 1 sala, 1
qto. (separados), ampla cozinha, ba-
nhelro, Arca de serv., com tanque,
qto. e banheiro de empregada. Preço
Crt 788 mil com 230 mil de entrada,
150 mil facilitados e o resto finan-
ciado — Ver A Rua Vlscondo dc PI-
rajá, 525, com sr. IVO ou no ap. 709IMOBILIÁRIA OMO LTDA. — Av.
Copncnbana, 1150, gr.. 303 — Tol
27-0056 até 20 horas Inclusive domin-
gos. 464 1300
IPANEMA — Rua Visconde de Pirajá
29 — Acnbado de construir, vende-se
o ap. 203, de entrada, 2 salas. Jardimde inverno, 3 dormitórios com arma-
rios embutidos, banheiro com box c
azulejos cm côr e demnls dependen-
clns — Chaves com o porteiro e tra-
tar pelo tel. 58-1539.

3825 1300
TERRENO — IPANEMA — Vende-se
420 m2 — Porto praia — Aceita-se
50 por cento em aptos, local. Pro-
prictaria trata das 15 As 18 horas —
Só com interessados — Rua Aníbal
Mendonça 65. 3719 1300
IPANEMA — Vende-se otlma residen-
cia de 2 pavimentos na Rua Nasci-
monto Silva, terreno dc 15 x 21, 4
dormitórios, sendo 2 duplos, banheiro
cm cor, 3 salas, hall, cozinha e copa
grandes. 2 dormitórios de emprega-
da. abrigo c garagem para auto, ter-
roços, jardim, quintal, ctc. Também
se troca por casa menor, facilitando
a diferença. Base 5 milhões dc cru-
zeiros. Tels. 42-5726 e 47-6527.

6579 1300
IPANEMA — Vendo em const.
adiantada no moderníssimo Ed,
ARPANEMA aptos, com máximo
conforto, dc sala de ent., banh.
com box, sala de estar, varanda
envidraçada, qt. com arm. emb.
boa coz. e área com tq. Visitas
no local à rua Vise. dc Pirajá 22,
junto a pr. G. Osório. Tratar
çom F. P. VEIGA & FARO FI-
LHO — Av. Almte. Barroso 90
S/1106 — 42-7144 e 42-5412.

18567 1300
IPANEMA-TERRENOS — À rua
Antônio Parreiras (zona dc 8
pav.) na blfurcaçáo das ruas
Jangadeiros e Barão da Torre,
muito próximo à Praça General
Osório, vendemos 4 lotes em con-
junto ou separadamente, medin-
do cada lote 12,00x68.00 (sendo
parte do terreno acidentado). 
Preço de cada lote: CrS 
1.800.000.00 com CrS 
1.000.000,00 facilitado cm 3 anos,
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Scc. Vendas. 2.° and.) Tcl : •
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

84325 1300

IPANEMA — Rua Visconde de
Pirajá n.° 8, pertinho da Praça
Gen. Osório, vende-se lindos
apartamentos a preços fixos sem
reajustamentos, em final de cons-
trução com elevadores provlsó-
rios, já Instalados composto de 2
salas, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro e completas dependências de
empregadas. Preços a partir de
CrS 940.000,00 com parte finan-
ciada após a entrega das chaves
do :>partamento. Informações e
detalhes no local e na PREDIAL
STEINBERG LTDA. à rua Sete
de Setembro n.° 141-2.° and. si.
24, tels. 43-4165 e 23-5795.

84703 1300
IPANEMA — Rua Jangadeiros —
Edifício Jangadeiro , 3 quartos, ba-
nheiro, cozinha e demais dependen-
cias, gar. Pronta entrega, CrS 
1.700.000,00 — Parte financiada. In-
formações Escritório João Menezes —
Rua da Quitanda, 30, sala 905 —
Tel..: 52-4999, das 8 ás 16 horas.

8712 1300
IPANEMA — Leblon compro peque-
no apto, para rendn aplicação de ca-
pitai empresto, j. 12% com hinoteca
46-9225. 23737 1300

IPANEMA — Na aristocrática
Rua Barão da Torre n," 303, pró-xlmo & Praça N. 8. da Paz, aln-
da dlNpomos de 2 apartamentos
de frente no luxuoso Edifício Ros-
¦I. Prédio sóbre pilotis, com ga-
rage no pubsolo, tendo o aparta-
mento 200m2 de área, com mu-
jestoso living com 40m2, 3 gran-
des quartos com armário» embu-
tldog, banheiro em côr com piso
de mármore, toilette em côr, sa-
Ia de almoço, cozinha e demais
dependências. — Todo pintado a
óleo. Elevadores Atlas. Ferragens
La Fonte. Entrega em março de
1958. Preço: CrS 2.800.000,00 sen-|
do a entrada de Cr$ 400.000,00
com Cr$ 1.000.000,00 financiados
após o habite-sc. Podem ser vis-
tos diariamente na obra. No mes-
mo prédio apartamentos de fun-
dos com o mesmo acabamento,
com 135m2 dc área. a partir de
CrS 1.800.000,00 com entrada de
CrS 300.000,00 c CrS 700.000,00
financiados após o habite-se. —
Maiores detalhes c/ ROSSI EN-
GENHARIA E ARQUITETURA
LTDA., à Av. 13 dc Maio n.° 13,
13.°. salas 16 c 17, — Telefones:
42-1374 c 52-5929.

18645 1400

LARANJEIRAS — Proprietário vende
seu otlmo apartamento, com saleta,
«olfio, varanda, três grandes dormi-
torlos, copn, cozinha, annnrloi em-
butidos, duas nrens de serviço, de

n.° 59, npto. 401; Tel. 25-9262
11656 1400

.KBLON - Vendo apto. de vila, JjRlO COMPRIDO — Vende-se próxi-uartoi 2 varandas, banheiro, cozi- mo no Lnrgo, ótimo npnrtnmento em
,««/¦»„p' tle W?' PrcÇo Cr* •¦¦•tprédio resldcnclnl com 2 qunrtos, sn-oo.ooo.0li c/ grande financiamento; ia. dependência» de empregadasode ser visto hoje no local. Av. completas, cozinha, banheiro e va-pendência» tc empregada e garagem. Maulío dc I-iilva. 944 npto. 803, Inf.-randa. constando nlndn dc lustres,- Ver e tintar nn Rua Sonrcs Cnbrnl / Tavares. Tcl: 42-7456 ou, a nul-1armários embutidos e grandes nimi-
£_48-1895. 5215 1300 rios na cozinha e no banheiro, ver
LEHLON"- Vendemoa ótimo npt. fí.l diariamente de 10,30 horas cm dlan-
nnmrnte decorado s/ pilotis c/ clo-lte> nn ru? Ar's"<les LODO. 180, npto.
vador, írente 2 qt»„ 1 suia coz 202, nos s*b"dos * l,nl,lr <*c 13-30 lio-
banh. completo, dops. completas a ros c doml"805 lodo ° dia. Tratnr nn

LEBLON - Vendo os ,p,o, 203 303, CT^V^^^ gl jfiRfclffiSEKlfe'IStfff5'* **B "Só
40o, dn Rua Gen. Venancio Flôrcs,|üa. Imobiliária OMO Ltda Av co-!'">dor Dantas, 71. 12". nndnr ou pe- Tcl. 52-1006, 0384 _240Usao, novos, entrega imedintn, com sn-ipacnbnnn, 1.150 gr. 303. tcl: 27-0056Í,os telefones 52-9059 ou 32-0603 das AREA INDUSTRIAL — Vendemos.In, 2 qunrtos. bnnhclro, cozinha, área ntò 20 hs, inclusive domingos. • 9 ásl 2 c dns 14 ás 18 horas.com tanc.uc e banheiro, por CrS .... 470 ísoii 5,/-, SSSSmü . —
78O.00O.CO sendo 50% financiados émi — ¦ RI° COMPRIDO — Troca-se por ler-
5 Sno5!jiel«"TâbÓlTprlc*' V«r no ío-!LEBLON- ~ Vondo apt. frente, fina-1 reno no Saco dc São Francisco. 6tl.no

Leblon

ZONA INDUSTRIAL -- Inhau-
ma — Vende-se na zona Indus-
trial pesada, à Estrada Velha «I»
Pavuna, 1089, esqu. da rua En*
genho da Rainha, excelente sal-
pão construído em concreto nr-
mado, com uma área coberta de
500 metros quadrados, em terre-
nn plano de 2.000 metros quadra-
dos — Ver a qualquer hora e tra-
tar diretamente com o proprleta-

LARANJEIRAS — Vendc-sc terreno
bem situado medindo 12 x 35: por800 mil cruzeiros c tratar com MON-
TEIRO na Rua do Carmo 38, sala1
602 — Telefone 22-2710.

23673 1400

EDIFICIÕ1ÕNIMAR — Rua!
das Laranjeiras 197 (em fren-
te à rua Pereira da Silva) —
Vendem-se os últimos apar-
tamentos com 2 quartos, sala,
varanda, banheiro c| box, co-
zinha, quarto empregada c|
serviço, tanque e área Em fi-
nal de construção. Preços a
partir de CrS 830 mil, sendo
metade pago até a entrega das
chaves, e o restante financiado
em 5 anos. Ver no local com
o informador, e tratar com
IMOBILIÁRIA E CONSTRU-
TORA VILLARINO à rua Mé-
xicon. 148 —tel: 32-9513.

71971 1400

cal — Tratnr com J. MALAFAIA —
Av. Pres. Varogas, 417-A, snla -110 —
Fone: 43-0195. 10108 1500
LEBLON — Vonde-se apartamento, na
Pça. Antero de Quental. com linda
vista para a Gávea e Lagoa, cons-tando d.i 2 qtos., sala c dependência
do empregada. Prcco 850.000,00 len.
do 140.000,00 financiados pela fcalxa.
Ver á Av, Ataulfo dc Paiva, 814 apto.604 Telefonar para 47-6753. a fim d-
mnrccr horn. 18536 1500
A VISTA ¦— Particular comprana zona sul, preferencia Leblon,
Ipanema, Posto 6, apto. mesmo
alugado, de frente, com 3 quar-(os, salão ou 2 salas, banheiro,
toalete c demais dependências —
Base CrS 1.400.000,00. chamarhoje 27-9971 segunda-feira em
diante 42-0122. Sr. Josc.

74177 1500
BAIRRO VISC. DE ALBUQUERQUE— Vendo casas de alto luxo em
TERRENO — 15,50x35,0 mts., c| 3 e
4 salas. 4 qt°s., 1 toilette, 2 ba-
nheiros completos, cm côr, varan-
das, lavanderia, despensa, 2 Qt°s e
banh. empreg. garage. PREÇO CRá
10.000.000,00 -com 50% c~i 5 anos.
Tratar 32-9206 VIEIRA \TTOS

9886 1500

mente decorado, s/ pilotis, 2 qts., 1 apartamento cm prédio residencial
snla, coz., banh. completo, deps. com-! próximo ao Lnrgo, com 2 qunrtos,
pletas c garagem, na Rua Carlos i sala, dependônclas dc empregada
ools. Preço: CrS 050.000,00 sendo 2501 completas, cozlnhn c banheiro. Tra-
mil flnnnclnrto. Tratar tel: 36-2020 —'tar nn EMIL — EMPRKSA METRO-
Srta. ELSUFI.
AV. DELFIM MOREIRA — Praia
CiS 4.200.000.03, vende-se novo. mo

162 1500 POLITANA DE IMÓVEIS LTDA..
irua Senador Dnntas, 71, 12", nndnr
| ou pelos telefones 52-9059 ou 32-0603

demo npto. 4 qts, 2 sis. 3 bnnhs.. a d'ls » As IJ e dns 14 ás 18 horas.

PRQUE GUINLE — Vendo luxuocn
apto. AREA — 450 M2. c| salão 00
M2. sala almoço, cm mármore. 4
quartos, 2 banheiros, cm côr, copa,
cozinha, despensa, 2 Qtos. c 2 Banh,
completos empreg., gde área serviço
garage. PREÇO CRS 5.500.000, com
facilidade e Financiamento prazo
longo — Tratar 32-9206 Sr. VIEIRA
MATTOS. 9873 1400
COSME VELHO e LARANJEIRAS -
Vendo casas de alto luxo c| 2 e 4
salas, 4 e 5 quartos, toilette e 2 Ba-
nheiros, 2 e 3 Qtos. empreg. garage,
2 carros etc. em terrenos amplos —
PREÇOS à partir de CRS 3.500.000,
até CRS 22.000.000. — Inf. 32-9206
Sr. VIEIRA MATTOS 9874 1400

LEBLON — Últimos aptos na
Av. Ataulfo de Paiva, cont. (2)
quartos (um conjugado), sala,
banheiro e cozin., area de serv.'61 

tanque, ctc. Preço: a partir de
CrS 650.000,00 c' CrS 100.000,00
de entrada, (3) parcelas de CrS
50.000,00, e prest. mensais de CrS
6.000.00. Constr. de Mí HAZAN E
NUDELMAN Ltda. — Prom. de
Vendas PREDIAL BIB-BEN. —
Tel.: 52-9719 e 52-0860.

LEBLON — Últimos aptos, de
(1) quarto e sala e (2) quartos,
cozin., banh.. etc. Preço: CrS....
450.000,00 e Cr.S 550.000,00
cond. 30 % de sinal e 30 % fa-
cil. e 40 % financiado. Visitas no
local diariamente até 23 horas c¦'
nl. corretores, Av. Rodrigo Ota-
vio, 226, junto ao Jockey Club.
Tratar el PREDIAL BIG-BEN. -
Tel.: 52-0860 e 52-9719.

IPANEMA — Ótimo apartamento —
Vende-se à Run Gomes Carneiro no-
vo, em ed. de 8 pavtos. 4 por andar
e c| sala, 2 qtos. banh. c| box e
coz. pintados a óleo, área, qto. e
WC criada. Av. Alte. B=>rroso 90, s|
207 — J. C. FARIA — 22-7936 c —
42-4978. 3813 1300
IPANEMA — Confortabüíssima
casa — Vende-se por 6.000.000,00— Terreno 10x48. Duas gar*gcs.2 Pavimentos : Visitas e ma's in-
formes pelo tcl. 27-4)41. ótima
rua. 20018_1300
IPANEMA — Vendem-se aptos, com
2 qtos. e 1 sala, 3 qtos. e 1 sala e 3
qtos. 2 salas .Preços de rara oca-
sírio. Aceita-se também financlamen-
tos de Caixas com pequeno sinal. VI-
sitas e mais informes pelo tel: 27-4141.

20019 1300
IPANEMA — Vendo residOncia de sa,-
leta, sala, sala de almoço, 3 quartos,etc, terreno de 10 x 10 mts.. com pc-
queno jardim, na R. Farme de AnrJft-
do n. 47, por CrS 2.2CO.0OOO0. Visitas
dc 13 às 17 horas — Tratsr cnm J.
MALAFAIA — Av. Pres. Vargas,
417-A,sala 410 — Fone: 43-9195

19409. 120D
IPANEMA — ótimo apartamen-to, quarto e sala separados, ga-ragem e dependências de empre-
gada. Preço: 600.000,00, parte fl-
nanciada. Tratar dc 2,a a 6,a-fei-
ra, pelo tel. 47-7570.

12209 1300
IPANEMA — Vendo apartamen-
to duplex, 6 quartos, 2 salas, e
demais dependências. Preço: ...
3.500.000,00, grande parte finan-
ciada. Tratar de 2.» a 6.a-feira
pelo tcl. 47-7570. t

12210 1300

/ aranieiras
LARANJEIRAS 213 — Vendo aparta-
mentos de alto luxo, para entrega em
Janeiro de 1958, com snletn, sala, 2
quartos e dependências, por preços
a começar dc CrS 1.100.000,00. c. fi
nanciamento dc 50% cm 5 anos. In
formações com .7. MALAFAIA — Av
Pres. Vargas, 417, sala 410 — Fone
43-9195. 19:05 14C0
ATENÇÃO! Raro negócio com fi-
nanciamento em 18 anos! Vendo
edifício de alto luxo à rua das
Laranjeiras composto de vestibu
Io, ampla sala pintada a óleo jar-
dim inverno envldraçado, três
ótimos quartos com varandas, ar-
mários embutidos, dois banheiros
sociais em côr, copa e cozinha,
arca, dep. empregada. Sinal Cr$
70.000,00: na promessa CrS
70.000,00; nas chaves CrS 
70.000,00. Prestações de CrS ...
6.000,00. O saldo em 18 anos em
mensalidades menores que o pró-
prio alugue!. — Tratar telefone
26-0281. — ANITA GELBERT
Atendo diariamente, das 9 às 20
horas, à rua Voluntários da Pá-
Iria. n.° 221. apto. 503. Oportu-
nldade! 22019 H00

LARANJEIRAS 475, proprie-
dade, construção e financia-
mento da CONSTRUTORA
SILVA CARDOSO LTDA., que
construindo desde 1888, tem
a satisfação de apresentar
mais um dos seus empreendi-
mentos com a garantia de
sua tradição, próximo aos
pontos iniciais de condução,
junto a escolas e comércio
variado. Esta é a sua opor-
tunidade para aquisição do
seu lar próprio por preço
fixo e inalterável a partir de
CrS 650.000,00. Vendas e in-
formações com a CONSTRU-
TORA SILVA CARDOSO
LTDA. à Rua do Catete, 248
— Telefones 25-0605 e ....
45-85*2 ou com o corretor
autorizado ANTÔNIO H. OLI-
VE'RA à Riíà Rodrteo Silva.
18 sala 701. Tel.: 4'>"3539.

52449 1400
PARQUE EDUARDO GUINLE —
Em incorporação, luxuosos apar-
tamentos de frente, com magni-
fica vista para o lago e bosques
do Pq. Eduardo Guinle e p/ a
baia de Guanabara. Salão dc
brinquedos para crianças locali-
zado no pavimento térreo; eleva-
dor privativo, lado da sombra.
Apartamentos constando dc:' Sa-
lão com 49,00 m?.., 3 amplos
quartos com armários embutidos,]
2 bnnhs. c/box, copa-coz. cori
17,80 m2., 2 quartos e banheiro
de empregadas, ampla área de
serviço, garagem. Area construi-
da de 284,55 m". (preço do m2.
CrS 9.788,00). Preços a partir de
CrS 2.700.000,00. Pagamento em
36 meses. Construção por em-
preitada dc Pires e Santos S/A.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(See. Vendas, 2.° and.) Tel.: *
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

PARQUE EDUARDO GUINLE —
Em Incorporação, luxuosos apar-
tamentos de frente, com magni-
fica vista vi o lago e bosques do
Pq. Eduardo Guinle e p/ a baia
de Guanabara, salão de brinque-
dos p/crianças localizado no pa-
vimento térreo; elevador privatl-
vo, lado da sombra. Apartamen-
tos constando de: 3 amplos salões
com 138,00 m2., 5 amplos quar-
tos com armários embutidos, 3
banheiros sociais com box, toilete
social, rouparla, sala de almoço,
copa-co/.inha com 22,00 m2., des-
pensa, 3 quartos e banheiros de
empregadas, ampla área de ser-
viço, garagem para 2 carros —
Area construída de 596,27 mi.
Preços a partir de crs 
5.190.000,00 (preço do m2. Cr$
8.976.00). Pagamento em 36 me-
ses. Construção por empreitada
de Pires e Santos S/A. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17,— (See. Ven-
das. 2.o and.) Tel.: * 52-8166, dc
8,30 às 18,00 horas.

84330 1400

LEBLON — Vendemos para
entrega em 12 meses, aptos,
de sala dupla, 3 quartos e de-
mais dependências. Acaba-
mento de luxo, com louça em
côr de fabricação alemã, piso
do banheiro em mármore, co-
zinha revestida de azulejo até
o teto, pia em aço inoxidável,
com banca em granito preto
da Tijuca, pintura a óleo, san-
cas em todas as peças, ante-
na de TV e rádio coletiva, 8
armários embutidos em inte-
ressante disposições. Estru-
tura em conclusão e alvenaria
no 2.° pavimento. Somente 9
aptos. Prédio com 2 frentes.
Preço fixo sem reajustamen-
to a partir de Cr$ 1.820.000.00
facilitados e financiados. In-
corporação da IMOBILIÁRIA
OABEL S/A e, construção da
CONSTRUTORA GOMES FI-
LHO LTDA. Ver hoje das 9
às 17 lis. à Rua Dias Ferreira
n.° 486. ou ra Loía-Leblon da
PRINCE CORRETORA IMO-
BILIARIA S/A, Av. Ataulfo de
Paiva esouina Av. Bart. Mi-
tre. Fones: 22-6599 e ^?-3196.

_^ 84295 1500
LEBLON — Av. Ataulfo de Pai-
va n.° 734, em . frente a linda
Praça Antero Quental, vende-se
a preços fixos sem reajustamen-
tos ótimos apartamentos em cons-
lru>!áo bastante adiantada com-
posto de 2 nuartos, duas salas, co-
zlnha. htnh»'ro e comníetas' de-
<v>n^gnnl,?.s de empregada a nar-
<;r de CrS 895.000.00 com ótimos
r"i«IJçõcs de nagar"ento sendo
narte finanr'ada anos a entrega
rf?s chaves do an»rtam^nto. De-
ti»iv»s' p |nfo,,»T'!>eõ"«i no lor*' e ra
PREDIAL STEINBERG LTDA'" rua Sete de Setembro n,° 141-
9.o írifl; sala 24, tels. *s-4165 e
23-5795. 84704 1500

A VISTA — Particular compra na
Zona Sul, preferência Leblon, Ipane-
ma, Posto 6. apto. mesmo alugado,
de frente, com 3 quartos, sal5o ou
2 salas, banheiro, toalete e demais
dependências — Base CrS 1.400.000,00.
chamar hoje 27-9071 sceunda-feira em
diante 42-0122. S-. JOSE'.

74105 1500

qts. emp. Area serviço — 1 por and. AV. PAULO DE FRONTIN — Ven-
todo dc frente. Tcl: 570217 — NOn-| de-se predio 2 pav. entrada pnra car-
MA^ 200B6 1500; ro centro dc grande terreno 2 salas,
APTO. LEBLON - Vendo aparta- 5 cxviartOK. '2 banheiros, dep. para
mento do alto luxo, ocupando todo| eri1aUo' Tintar com os proprietários
o 2». pnv., cm edifício dc somente 4Pcl° Telefone 45-5614.
apartamentos sendo um por andar, 11648 2001
construçfto recêm-concluldn, c/ pilo-
tis e garage. arquitetura moderna,
lado dn sombra, vista permanente
para o mnr c montanhas, com 2
snlns nmplns, 4 grandes qunrtos. 2
banh. sociais cm côr com box envl-
drnçados, boa sala de almoço, gran-
de ooülnha, espaçosa Arca dc servi-
ço c dcpcndf-nclns dc cmprcgndn.
Local aprazível com muita Agim.
Condições a combinar. Ver A Rua

próximo da Av. Brasil. Aren do i0
x 40, com Iui, força etc. Preço, I
nillWio c 200 mil cruzeiros. I1ARHOS
FILHO & CIA. LTDA., Av. RIO
Branco n. 106, snla 811. Tcl. 42-1040.

661C 2400

Tijuca
TIJUCA — ótimos apartamentos,
próximo A Prnçn Barnz Pena — Ven-
demos em Inicio dc construçko, ft
Run BarAo dc Mesquita n". 455, com
60% durante A construçAo e 40% fl-
nane. em 5 nnos ou a combinar, com
üalctn. grando living, dois grandes
quartos. varandnr, banh. compl.
dep. empr. cozlnhn etc. Preços fl-
xos de CrS 700.000.d0 e CrS

,.,,, . .,,.,.,,, -,750.00000 — Tratnr na ImobillAri»RIO COMPRIDO - Compre hoje e carrilho. Run Uruguninna n". 118.more logo mais em pròdio novo em 10o. an(jar snias i.oo8-9. Telefones:1». locaçfto c/ fluo acabamento c/ 43.9572 - 48-2472. 3845 2500toda entrada em mármore preto •!branco c/ as paredes revestidas aJ TIJUCA — Vendo próximo A Pça. a
pnraleloginmos de mArmore em ||.|Penn. npto. ao Indo de BaiAp dc Mes-
nhas modernas. Apto dc: 2 quar-iqult", novíssimo, dc frente, Io. andar
tos. 0/ sala pintada a óleo c/ snn- sóbre pilotis, fino acnbnmento em
cas e florões, banheiro em côr com Eancns c ílotões, banheiro completo
box separado, todos os metais cro-'li>drllhado em côr c/ box, co/.inha am
mados c louça Cclltc üe 1». Copa-Sambaíba. 323 apto 201. chaves 0/ cozinha o 10m2. Area dc serviço c/

porteiro Antônio. Trntar • pessoal-, tanquc tôda . azulejada, quarto demente com sr. SfiRGIO, R. Carmo,I•mnreiíada rom wc
38 ./ 403/4 - 52 9089 - 42-0192 | $$£atJ ,£» jj^

LEBLON — Vendo 110 Recreio dos
Bandeirantes, lote dc esquina com

612 m2, situado a 15 metros da praia
— Parte A vista e o restante financia-
do — MILTON MAGALHÃES — Av.
Erasmo Braga, 255, sala 401 — Fone:
22-6128. 3803 1500

Interno. O
,.,...„ ,,„., • -i-.o.. todos de-""" 1JUJ | rrente para rua sem movimento,

sendo que 8 apts. jA' foram vendi-
dos. Tratar tcl: 47-9491 at* As 23
hs. Preço n partir dc 800 mil —
Aceito financiamentos.

20974 2001

LEBLON — Timóteo da Costa, ga
barlto de 4 andares, prop. vende
Terreno Junto e antes n.° 190, tes-

RIO COMPRIDO — Vendo aptos, em
construção bem adiantada, sòbie pi-lotls, com garage e play-ground, con-
tendo: ampla sala, um ou dois quartos, ampla cozinha, bannelro comple

tado 20 m abrindo para 30 m. to- <° fJ. box c dep. empregada Grande
tal de 1.200 m. Preço de ocasião: i| facilidade de pagamento e longo fl-
milhão à vista, e 1 milhão em 2 anos j nanciamento, sem reajuste dc preço
— Tel. 27-1203. 2033 1500
LEBLON — Vendq ótima residência
vazia, primeira hab., 2 pav., com 11-
vlng 56 m2, 4 dorm. com 8 armários
embutidos, 2 banheiros sociais, dep.
comp., garagem para 2 cairos, água
própria e deslumbrante vista indevns-
savcl, ctc. Preço 4.500. mil (aceito
ofertas), sendo 2.500. mil fln. c fac.
e ainda aceito aptos, como parte de
pagto. Visitas diariamente das 7 às
18 horas na Rua Alberto Rangel, 90
— (Essa rua começa na Rua San.Dal-
ba, seguir Rua Igarapava ou Timo-
teo da Costa). Tratar com MARINHO
MELLO — Tels.: 22-2764 e 22-2998.

8710 1500

Tratar diretamente na CONÍJTRL
TORA EXA S!A. Rua da Quitanda,62 — 110 andar, s| 1104 a 1107 — Tel.
42-9621. 7411 2091

VENDE-SÊ apto. de 2 quartos, sala
cozinha, banheiro com box, area cj
tanque e dependências de emprega-
da. Rua Dias Ferreira, 581, apto. 301Leblon. Preço 750 mil cruzeiros.
Tratar pelos Tels. 27-5518 c 52-2734
das 12 às 18,30 horas.

8718 1500
RÜA 1POSEIRA — SituadtTdc^
pois do Largo de São Conrado
ótima residência para entrega
desocupada em terreno de 40,00 x
30,00 constando de: 2 salas, va-randa envidraçada, 5 quartos, 2
banheiros, terraço, copa, «ozinha,
quarto e dep. de empregada, ga-rage para dois carros. Piscina
medindo 9.30x5,30. Preço: CrÇ ..6.000.000,00 com parte financia-
da. CIVIA -^ Trav. Ouvidor, 17(See. Vendas, 2.° andar).
Tel.: * 52-8166, de 8,30 às 18,00
horas.

PRONTA ENTREGA — Vende-
se apto. com sala, 3 quartos, de-
pendências de emprg., cozinha e
área dc serviço, com garagem.Ver e tratar com o proprietário àrua Aristides Lobo 75 apto. 401.
Tem financiamento facilitado —
Também aceita pela Caixa ou
Instituto. Tem elevador Otis.

9851 2001
RIO COMPRIDO — Vende-se
magníficos apartamentos compôs-
tos de 1 salão, 2 quartos, copa
cozinha, banheiro completo, dep.
de empregada e área de serviço
cl tanque. Predio de 4 pavlmen-
tos con. elevador, já na quarta
laje. Sem entrada, sem parcelas
intermediárias, sendo a prestação
mensal máxima de CrS 10.000,00.
Ver à Rua Barão de Petrópolis
n.° 453, e tratar com os constru
teres e financiadores JOSÉ VI-
TÓRIA DE CARVALHO & CIA.
LTDA., a Rua México n.° 98, gr,
201 — Telefone: 22-1679.

61587 2001

Santa Teresa

LEBLON — Magnífico terreno

CURVELO — Vendo bom apto. c.bela vista p. Guanabara dc sala, 2
qtos., var., área envldr., banh. c coz.Preço 680 mil cruzs. H. WILKES —

• 1 ,, " ,- -', -.— iIMOVEIS, Ed. Darke. s. 703. tel:situado a rua Sambaíba, esquina 42-7581. "'¦.'.' 11707 2100da rua Alberto Rangel, medindo30,00x24,00. Preço: Cr§ 3.006.000,00 com 40% financia-do em 3 anos. CIVIA — TravOuvidor, 17 — (See. Vendas, 2.°and.) Tel: 52-8166, dc 8,30 às18,00 horas.

SANTA TERESA — Constru-
ção acelerada — 50 por cen
to em 8 anos — 10 por cen

_ to de entrada. Aptos, com sa-
8433l""i5Ô5jleta, ampla sala, 1 e 2 quar

VS. Albuquerque — Vendo | tos, banheiro, coz., arm. emterreno de esquina com 44 mts. butido, dep. empreg., area,de testada, area 500 mts. qua-je*c - Bar»:r J- lon A Aftn m!!drados, 4 pavts., estritamente rc-i ¦ a.ParrlT de ^ e 600 mi
sidenclal, plano. CrÇ 5J00.000,00 cruieiros. Preço fixo sem rea

juste. Ver à Rua do Oriente,
314 (bonde Paula Matos) -
Tratar à R. do Carmo 38, s
504. Tels. 22-6205 e 52-3841

com 50% em 1 ano. Tratar
27-3898. Só atendo diretamente.

1573 1500

Leme
LEME — Vendo à Rua Gustavo Sam-
paio, 2 aptos., sendo um de fundos,
com saleta, quarto, banheiro e kit-
tchnete; e outro de frente com sa-
Ia, quarto, banheiro c kitchnete —
Preços Cr$ 320.mil t 400 mil, respec-
tivamente. Estão alugados sem con-
trato. Aceito financiamento por Ins-
tltutos — MILTON MAGALHÃES —
Av. Erasmo Brcga, 255, sala 404 — Te-
lefone 22-6128. 380-1 1600
LEME — Vendo, k rua Gustavo Sam-
paio. 404/410. apto. em inicio deconstruçAo, com saleta, sala, quarto.bnnhciro c cozinha por Cr$450.000,00. com CrS 50.000 00 dc en-trada. Ver no local c tratar k ruaSAo Joe6, 90, sala 2.003
52-3190.

y^^AMwMW^wM<wwwwwwv*'

S. Cristóvão
SAO CRISTÓVÃO — A rua Ll-
cinio Cardoso, 2 residências, cons-tando cada uma de: duas salas,
3 quartos, banheiro, cozinha e
quintal. Ocupadas com contratovencido. Preço de cada cas»: CrS600.000,00 com CrS 200.000,00 desinal c o restante financiado cm5 anos. CIVIA — Trav. Ouvidor,17 — (See. Vendas, 2.» and).Tel.: * 52-8166, de 8,30 às 18.00horas. 84326 2200

LEBLON — Vcndc-se apto. novo de
frente, 3 ciuartos, 2 salas, banheiro,
dep. de empregada. Preço 
I.SOO.OOO.^O a vista. Inforrr-pcões tel.
22-3903. D. MARLENE. 18508 1500
LEBLON — Vendo pela melhor ofer-
ta um Undo apto. dando fre-vte p/
duas ruas, c/ ótima vista, edifício
nevo, em 1». locação todo decora-
do c/ sancas e Coroes e percianas
columbla, composto de: hall, sala. 3

LEME — Vendo apto. dc frente naRua Gen. Ribeiro da Costa, c| sali,
3 quartos, banheiro completo, ijra.',-
de cozinha, área, dep. dc emp. e
garage. Inf. c| TAVARES — Tcl.'42-7456 ou à noite 48-1895.

21140 1600

SAO CRISTÓVÃO — (Junto A Quinta
í*Ui  da B6a Vista) - otlma Oportunidade-1'ii. iram - Vendem-se 3 esplêndidos c espa

LEME — Aptos, e lotas. Vendo narua Gustavo Sampaio n\ 410. Aptsde frente c. sala, quarto, banh., coz.,varanda, deps. de empregada e áreac. tanque à partir de CrS 580 mil.Lojas c. 28 m2 por CrS 1.200.00:),00.
(Fórmula a combinar). Preços fi-xos. Entrega do prédio dentro de 28meses. Infs. diretamente c. a firma
proprietária, construtora e vendedo-ra. ARY C. R. DE BRITO cl SR.
f„RANCISCO TORRES - 42-1798 ou Ouvidor 86. 5'W.*M33; 9710 1600

çosos apartamentos pari, entrega cm120 dias. em suntuoso edifício dc 3
pavimentos sobre pilotis, sólida cons-truçíio c esmerado acabamento, local
aprazível e socegado, descortinando
linda vista e bastante ventilado: com-
posto de ótima sala, varanda envldra-
cada, 2 esplêndidos dormitórios, sen-
do um oom varanda, banheiro com-
pleto, boa cozinha, grande quarlo deempregada com banheiro completo eárea serviço. Preço CrS 750.000,00
com 507r> facilitados c 50T» financia-
dos em 5 anos. Visitas diariamente,
com o encarregado da obra os apar-
tamentos 201 — 203 — 204 da rua
Chaves Faria 390 (esta rua começa
no Largo da Cancela). Tratar exclu-sivítmente co ma ENIR LTDA

pia, área dc serviço c tanque total-
mente ladrilhados, sala, 3 qts., ga-
leria. amplo J. dc IVwerno em ecrâ-
mica, garagem em condomínio •
deps. dc empregada, prédio da 4
pvtos. c/ elevador. Preço CrS
1.150.000 00. sendo CrS 425.000,00 em
5 anos e CrS 725 000,00 facilitados em
S meses — Ouvidor, 183 — 3". — sa-
la 303 — Tcl: 42-5340.

10526 S500
TIJUCA — Vendo á Rua Clóvis Be-
vllaqua, esq. de Conde Bonllm, npto.
térreo dc frente (elevado), p| pron-
ta entrega, com 2 amplas salas, 3
grandes, quartos, copa, cozinha, ba-
nhelro social comp. c| box, quarto e
W.C. de criada, grande área de ser-
viço com entrada independente
Todas ns Janelas oom grades artlstl-
cas. Preço base: i.600.000,00 com 50
por cento financiados. Aceito oferta
para pagamento A vista — Tratar A
Av Rio Branco, 277, gr. 805 — Tcl.:
22-5569. 18641 2500
CONDE DE BONFIM 143 — Vendo
o ap. 2C5 de frente p. rua dos Araíl-
jos, Saleta. sala, j. inv., 2 quartoi
(12m2) e depend. qto. c W.C San-
cas, florões e lustres. 1". locaçfio.
Chaves no ap. 202. Cr$ 1.050.000,00

condlçóes a combinar, A vista
bom desconto. Tcl. 54-0216,

5336 2500
CASA NA TIJUCA — Vende R. Abe-
lardo Barros, 2 pav., 3 quartos, 2 sa-
las, garage. 800 mil ent. 1.400 mil
financ. — 42-1473 — MONTEIRO —
MORGADO. 11668 2300
CASA GRANDE NA TIJUCA — Ven-
do, em ter. 18 x 27, zona dc 4 pav.700. mil ent. c 2.300. mil financ. —
42-1473 — MORGADO.

11663 2500
TIJUCA — Vcnde-sc apto. frente, no-
vo, pilotis, pronto para habitar, com
sala, 3 quartos, cozinha, banheiro,
dep. compl.. arca azulejada, garagemSinal 550 mil cruzeiros resto fa-
cilltado — ORGANIZAÇÃO IBÉRICAAv. Copacabana 512, s| 510.- Tele-
fone 37-0604. 8726 2800
TIJUCA — Vende-so esplendido ap.
pertinho da Praça SaenS Pena, A R.
Enes dc Souza esquina de Descm-
bargador Isidro — com 1 quarto, 1sala, banheiro e cozinha — Tratar
pelos Telefones 52-4677 c 57-0787 —
com DR. FERNANDO.

3762 2500
ATENÇÃO! — Esta é a sua sran-de oportunidade! Apartamentos
de 2 t 3 quartos, armários embu-
tidos, sala com jardim de inver-
no, banheiro social completo, co-
pa-cozinha, área de serviço oom
tanque e dependências para cm-
pregadas. Preços a partir dc CrS663.000,00 (apartamento com 85
metros quadrados), com um si-nal de apenas CrS 38.000,00, com
grandes facilidades no pagamen-to. Restam poucos apartamentos.
Vá hoje mesmo ao local, Mariz eBarros, 563 (bem próximo ao Ins-
tituto de Educação) c faça umótimo negócio.

8768 2500
TIJUCA — Vcndc-se apartamen-
to de 3 quartos, sala de jantar,banheiro completo, cozinha, quar-to e banheiro dc empregada, ga-rage c tôda decoração. —• Preço:
Cr$ 1.250.000,00. Tcl. 22-3278.

8769 2500

bons" quartos, 
'banheiro cl box. co-l Ine VnSCOnrplnC

pa-cozinha e área de serviço c/ tan-!*-",J yuaLUfll.ei05
que e dep»ndéncias de empregada¦ r .Vq «¦„, , .._. ——
completa. Prego base: CrS !jí„ ~„?°fa do4Ma<o — Ven
1.200 000,00 com facilidade de paga-j5,c,n*sei apartamentos prontos, cn
mento, aceita-se financ'amcnto de
caixa ou Instituto. Tratar tel:
47-9491. 20978 1500

IPANEMA — Compro apto. sala, qt.e de 2 qts. nas proximidades das
praias pago a vista empresto dlnhel-ro com garantia de hipoteca cartasCaixa Postal 1652.

13023 1300

LARANJEIRAS — Vende-se. estrita-
mente residencial, ótimos aptos., en-
trega novembro, pilotis. play-ground.
garagem. 3 quartos e 2 sis. e depends.
Acabamento luxuoso. Pinheiro Macha.
do. 75. — Tratar IMOBILIÁRIA CAR-
LISA. Ouvidor. 69-A, sala 44. Telef.
43-4289. 4671 140O

LARANJEIRAS — Compro urgente
p| atender cliente, um apto. com sa-VENDE-SE — Magnífico apto. irua Gomes Carneiro, perto daüá. 3 quartos, dependências e gara-

praia, írecho sem bondes, andar cc Base Crt 1.500.000,00 — Negócio
alto. 20 ms. de frente, com ves-!r*P'do- sinal Imediato 500.000.00 —
tibuio. 2 amplos salões, jardim de ?aIdo,Jpel*. c?*xa- Tt\+, 22l556íi „,ouinverno envldraçado. 4 quX 

"'SdaR^?. 
f-Ã"00' 

'
arm. embutidos. 2 banhs. sociais,' «840 hoocopa. cozinha, dependências com-,  -
pletas e garagem. Preço CrS ,LARANJEIRAS — Terreno, vendo
S.OOO.000.00 sendo CrS ' !*timo plano A R. Alice 1.130 ci 10x34.
1.500.000,00 à vista e o mto'i^,^^í?,l»SL>» g^g1^ K'
combinar. Tel. 47-1291 ou ...^^'.«uS'&£2Em1 "
47-3629. 15124 13001 íseis 1*00

RUA DAS LARANJEIRAS, 130
i— Vendemos luxuosos aparta-
Imentos em construção, com am-
pl.t sala, jardim de inverno, 3

{quartos, banheiro completo com
íbox, copa-cozinha, área de servi-
|ço com azulejos, quarto c W.C.
criada e garagem com hox indi-
vidual. Edifício sobre pilotis, com
aquecimento central, salão de
festas, portas de entrada dos
aptos, em ferro com postigo de
vidro, e com o tradicional acaba-
mento da EMIL EMPRESA MER-
CANTIL S.A., proprietária e In-
corporadora. Mais informações,
diretamente com a Proprietária à
rua do Carmo n.° 9. sala 1201 —
Fones 52-8276 e 52-4832.

-_ 20058 1400
; LARANJEIRAS — Vendo A rua Prof
Estelita Lins. apto. térreo, fundos
com vistas para praça anexa, com

{grande sala, 3 amplos dormitórios cli
larmArtos embut. .copa, cozinha, ba-;
[nheiro completo com box em côjv
quarto e WC de criada e Area de;

laervlço. Area para jardim. Ocupado!sem contrato. Base Cr$ 1,200.000.00
icom parte financiada e parte facili-
;tada. Inf. A Av. Rio Branco. STí, gr :
805. Tel: 23-55C8. Ot». TAdas as ja-;

|nelas com grades artísticas.
18638 1400

PARTICULAR compra terr«no de 13
ou 14 metros de frente no Leblon
ou Ipanema, zona de 4 pavimentos.
Telefonar entre 12 e 13.30 para Dr.
VALLE — Telefone 34-4951.

11644 1500

TIJUCA - Hoje mesmo V.
pode comprar com pequenosinal, o seu apto. a 20 passosdo Instituto de Educação, c|""% financiados após o ha-
bite-se. Aptos, ideais c| 2 sa-
Ias, 3 e 2 quartos, dep. compl.
e garagem. Prédio moderno
sobre pilotis, todos de frente.
Preço fixo a partir de 970 mil
cruzeiros. Venha hoje no lo-
cal das 9 às 17 horas. — Rua
Senador Furtado, 39 junto à
Mariz e Barros ou Rua Mé-
xico, 111 — 20." and. — Or.
2006 - Tel. 52-3339 c| JOÃO
LEME. 18611 2500
CASA — Vendo na Rua Aguiar, pró«xlmo ao Largo da Segtinda-Fclra,
ótima casa em terreno plonn de 11 x
47, 2 pav. cl 2 salas, 5 quartos, 2 ba-

23-0"S8 "" 33D3"220Õínhe,ro•,• ctc- Prcc0 Cr* 3-300.000,00
rua

Maracanã
MARACANÃ — Rua Paula e Sou-
za 206 — Vende-se prédio neccssl-
tando de obras, próximo do Colégio

c

tc 48-1895.
5210 2500

8M5ra VarUí dC CfS '• SSSS tenWmtoted; te?reno^<8UUUU,00 com financiamento. —frente nara Av. MaracanS. d plantaAceita-se também pela Caixa ou!aprovada para pequeno edificio. Zo-
Instituto. Edifício de 4 andares na dc 6 pavimentos — CrS 2.500.000.00
com elevador e incinerador de li-!7,,T!"s.a,r: ,AR™FR, HE,RMAANNY na
xo Ver à rna \,,,,;fl .I,', ti «2 (Administradora Nacional. Av. Pres.
«,.i„,,i( 1 * . uitfaba 7«- ""Antônio Carlos 615, 2.' pav. Tel.:quina Afonso Arinos com sr. uE- 52-1236 da<! 9 . 12 r dn« 14 « 17 h«

^lE.T.t^P«U»,r«.ríírrXrrS!MHIR- d3S 8 3lé àS 4 h0ras - ' ^>8723 0parte alta da Rua General Ribeiro». rf0Inin„o at- t2 horas * —.
da Costa. Telefone 37-3274. A° oom'nB° »« 16 n0T^: 

,,nn:RUA CONSELHEIRO OLECARIO 24;tar na rua da Quitanda, 62, 11.»
20003 1600: ^—^^^^^^-JÍ^Lii^'— Vendem-se aptos., alugados «em! and. S/1104 a 1107 tel. 42-9621.

1 t-r,i ~»! .i.i jC-/"» 1 .contrato, c| vestibulo, ampla sala, 31 CONSTRUTORA EXA S/ALEBLON — AV. Ataulfo de1 SOO LOnrado Bana quartos, banh.. cozinha, dep. emp-e- t-U1*»*»11^""* *-AA ?ííi'«oa
Paiva 1174 Ohra iá inicia. \-vmuuu 

uunu jgada. CrS 900.000.00 - AcclU-sefl-Kaiva, UM — UDra ja inicia-^ --¦¦--- g......-—;^-nanciamento de Institutos — Tratar:
da - VendO ótimOS aptOS. !BarRraRAdaDTijUT"U3ó1. loteai" ft"J"OTN^^A^pB- A5mtta,f"
para renda ou moradia de k*wtad. Praça otavio Gumie. m«diS.:,J^"6X*^vAVeprM.iâ8toSÍ!¦S?-J5f83-J<?r C-aSa de v.eraníl° J}°s 9 âs 12 e das 14 Ai 17 h,

TIJUCA — Vendo apartamentos
na rua Antônio Basilio, em ini-
cio de construção, sendo um porandar. Construçáo sóbre pilotis
com play-ground e garage sub-
tèrrânea, contendo: vestibulo, sa-
Ia de estar, varanda, sala de Jan-
tar, dois banheiros sociais, rou-
paria, três amplos quartos com
armários embutidos, copa, cozi-
nha e dep. empregada. Grande
facilidade de pagamento sem Ju-
ros c sem reajuste de preço. Tra-

Vestibulo, 2 Salas. 2 dormitó-ifundos. dando para a Lagoa. Ga-i-rio», banheiro completo cj
box, cozinha e dep. completas
de emp. Abastecimento de

3806 2300
rage para barco, luz e força. Poço APTOS. BONSUCESSO — Oportuni"-artesiano e gís instalado. Base CrSldadc. Com pequena entrada, compre1.500.000.00. Financla-se CrS 1.000.000.l seu apto. c/ 1 ou 2 amplos qto«..Aceita-se sinal em apartamento ou

^^^'S^A^A^^^^^^^^WV^'WWWW^W^

Rio Comprido

grande aala. J. Interno. " 
varanda

trea c/ tanque deps. de emprega-
da. A partir CrS 450 000,00 el 50%
facilitado» durante eonstruçio dentro
de suas possea • 30% multo tinas-
ciado ra prestações menores qut o
aluguel. Acabamento de luxo. Ven-

TIJUCA — Av. Maracaná, 548,
lado da sombra — Entregamos
este mês prédio sóbre moderno
pilotis ajardinado, com entrada
sócia, isolada, 2 ilevadores de lu-
xo. abundância de água, ineine-
rador de lixo e abrigo par» auto-
móveis. Vendemos últimos apar»
tamentos de ampla sala, ,i. Inver-
no, 2 ótimos quartos, banheiro el
box independente, ampla cozinha
com água quente e fria e arma-
rio azuiejado, área de serviço el
tanque, W.C. e grande quarlo de
empregada. Todas as pecas inde-

água próprio. Preços fixos |S2 ™£jgEiSr- WALTER- ™
sem reajustamento a partir 21386 isoo
de Cr$ 850.000,00 — 60% du-
rante a construção e 40% fi-
••a«>.i.><lft ._ c «nnr- .tannSe  dedores no local das 7 ia 22 horasnanciado em 5 anOS. depOIS ; ri0 COMPRIDO — SU Alexan-' diàrtanvnte á At. Nora York. 422-
das chaves. Incorporação e;drina — Av. Paulo de Frontin.'!?'" R^.^n!i0' M S(LlSw —
Construção do Eng. JOSÉ "8 - No. majestoso Edifício; |f.^° CMrao - tó-0!^M-— vassaveis. acabamento de primei-
MIZRAHY  Plantas e in-!* | °.7u,lt0 Bf' 0rest€S ">~.~»ww ^^w^wv»^ ra qualidade, tomadas de antena
formações nos escritórios ^i^i^^SSm^S^^A Zono Industrial S^ «^^ SSmLTâWALDEMAR P. S. MOREIRA, íol* e três quartos, a partir de ZlLlZl 2^ d? M?50 000 ó! riíí^arAv Alt*. Rarrn«o (11 «9 1°^ 350.000.00 com pequeno si- A CRJ TO.co o M2. - Vendo Junto»:?.«'-.. ü^üz! ? I-AV. Alie. Barroso, ai — sa-|nal e „ reslante em 6J presu-jou »ep. 3 terreno», cada um c. SO:» nnarolada. Aceitamos teir.brm
la 406. Tels.: 5^8994 e  ções mensais. Construçáo sóbre!"í**-. ««jnamem da E«r. Rlo-Pe-ílnancl?mentwt de Institutos oa
52-7312 ou no local
das 9 às 22 horas
mente.

da Obra;P»otis. play-ground, quadra de; iuSSfdínte» di !£¦ e «Sa .te ^ . -informações na obr» r

às 22 horas. 23837 2001'dom 5350 S«C 52091 3501
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C 0 M P R A VENDA DE PRÉDIOS TE RRRENOS
ATENÇÃO! — Rara oportunlda-
de! — Apartamentos no melhor
ponto da rua Barão de Mesquita,
todos de frente, Edificio Mornlni;
Star, composto de: vestibulo, am-
pia sala oom (20 m2), 2 ótimos
quartos, com 2 varandas, copa ecozinha, banheiro, área com tan-
que, dependências para emprega-
da. Slnal somente 30.000,00, na
promessa 30.000.00, prestações de5,000,00. O saldo em pequenas
parcelas. Tratar tel. 26-0281 —
Anita Gelbert. Atendo diàriamen-
te das 0 às 20 horas. Preço a par-tir de CrS 480.000,00. Lado da
sombra, ótimo local.

22018 2500
ATENÇÃO! -- Rara oportunlda-
de! — Vendo apto. de frente de
luxo, :i rua Marlz e Barros, j-i em
construção, com todas as peças
claras, composto de: vestíbulo, 2
salas, 3 ótimos quartos, banheiro,
copa e cozinha, área, dep. cm-
pregada. Slnal 70.000,00; na pro-mossa. Cr$ 70.000,0» e presta-
ções de CrS 7.000,00. O saldo em
pequenas parcelas. Preço: Cr$ ,.700.000 cruzs. ótimo negócio. —
Tratar tel.: 26-0281. Anita Gel-
bert. Atendo dlàrla .fiente das 9
às 20 horas. Somente 2 aptos, à
venda de frente. 22013 2500
TIJUCA —'Casa vazia — Vende-se,
ri? 3 quartos, 2 salas (32 ms.2), gran.
rie varanda, despensa, cisterna quin-
tal. dependências dc empregada i-o-
ladas, 1 pavimento. Vcr com o zela-
dor, no local, depois de meio-dia,
à Rua I-.-ii-.--i dc Mesquita, 643, casa
5 (rua particular). — Tratar com o
proprietário, SR. AMIM, pelos* tels.
27-2136 e 34-7052. Preço Cr$ 1.300.000 00.
Condições a combinar. 20075 2500
ATENÇÃO — Vendo apartamen-
to quase pranto dc alto luxo pa-
ra fino gosto, à rua Conde Bon-
fim, composto dc: vestibulo, três
ótimas salas, varanda envidraça-
da circundando apto., 3 amplos
quartos, copa e cozinha, lavande-
ria, área, 2 banheiros, dep. em-
pregada e garage. Preço CrJ ...
1.800.000,00. Pag. 50% em 5
ano» o saldo a combinar. Tratar
diretamente telefone: 26-0281. —
ANITA GELBERT- Negócio de
oportunidade, construção final de
gosto, ótimo negócio.

22011 2500
OPORTUNIDADE! — Vendo
apartamentos, todos dc frente, â
rua Baráo de Mesquita, perto da
rua Uruguai, composto de: vesti-
bulo, ampla sala (17m2), varan-
da envidraçada, um ótimo quarto
separado, banheiro, cozinha com
lugar para geladeira, quarto de
empregada e banheiro de empre-
gada, área com tanque. Sinal so-
mente CrS 20.000,00, na promes-
sa 20.000,00, prestações de Cr$
4.000,00. O saldo em pequenas
parcelas. Tratar telefone 26-0281
Anita Gelbert. -- Atendo diária-
mente, das 9 às 20 horas, ótimo
negócio. Preço: 860...;^ ....

TÍJUCA — Vcndc-se um apartamen-
to k Rua Adalberto Aranha, 57, apto.
103, cm primeira locação c entrega
imediata com 3 quartos, sala, J- in-
verno, cozinha e banheiro completo e
dependências dc empregada, eleva-
rlor Atlas c pilotis com vaga para
automóvel por CrS 1.050.000,00 sendo
facilitado cm cinco anos — Ver a
qualquer hora. 20025 2500

TIJUCA — Vendo apartamentos
excelentes em Início de constru-
ção nas ruas Conde de Bonfim e
Av. Maracanã (duas frentes). —
Somente dois por andar. Cons-
truido sôbre pilotis com play
ground _ garagem subterrânea,
contendo: grande living, 3 enor
mes quartos com armários embu
tidos, dois banheiros sociais, ex
celente copa, cozinha c dep. em
pregada. Grande facilidade de
pagamento sem juros e sem rea-
inste de preço. Tratar direta-
mente na CONSTRUTORA EXA
S/A. Rua da Quitanda, 62-11.°
andar, salas 1104 a HO'*, Tcl.:

•42-9621. 7413 2500

(CONTINUA)
OPORTUNIDADE! Vendo apto.
eom todas as peças de frente à
rua Conde de Itaguai esq, Conde
de Bonfim, em construç&o de
alto luxo composto de vestíbulo,
2 salas, 3 quartos, banheiro copa
cozinha, lavanderia área dep.
empregadas. Slnal 150.000,00 na
promessa 150.000,00 prestações
de 15.000,00 a 50% financiado
em 5 anos Tabela Price. Tratar
tel. 26-0281. Anita Gelbert. Sò-
mente último de frente a venda,
ótimo negócio! 22020 2500
TIJUCA — Rua Antônio Ba-
sitio n." 63 — Vendemos oti-
mos aptos., com 2 salas, 3
quartos, banheiro tm cor, cj
box, copa, cozinha, dependeu-
cias para empregada c gara-
gem. Edificio sobro pilotis,
esmerado acabamento, peças
amplas e arejadas — CARLOS
MAC-DOWELL DA COSTA
IMÓVEIS LTDA., à Avenida
Rio Branco, 108, 7.° andar —
Telefone 42-2098.

85607 2500
TIJUCA — Grande oportunidade
apartamentos prontos, à rua JI.
Lobo, 27, esq. rua Zamenhef, de
sala dupla, 3 dormitórios, copa,
cozinha, banheiro em côr c/ box,
ouarto e banheiro de empregada,
área com tanque. Preços a partir
de CrS 930.000,00 50% flnnacia-
do e o resto facilitado. Reserve
hoje o seu apa.tamento. Aceita-
mos financiamento de Caixa on
Institutos. Ver e tratar diária-
mente no local com Sylvio Seibel
ou telefones: 37-0829 e 57-6405,
depois das 19 horas. Construção
de Goldfeld A Cia. Ltda. 

^ ^

Vila Isabel
VILA ISABEL — Vendo, nn Huu En-
genheiro Gama Lobo, junto ao n. 438,
6 lotes de terrtno, com 12 x 30 cada.
Preço 320 mll cruzeiro», com 90 por
cento iinnnciadoi — MILTON MAGA-
LHAES — Av. Erasmo Braga, 253. -i
401 — Fone; 22-0128. 3805 2700
ATENÇÃO! Oportunidade! Vendo
apto, rua Luis Barbosa, melhor
ponto da Praça Sete, composto
de sala, 2 quartos, banheiro, co
zinha, quintal. Junto com o apto.,
um terreno para construir com
planta aprovada para 4 aparta
mentos. Tratar tel. 26-9401. óti
mo negócio. Sinal Cr$ 150.000,00
promessa 150.000.00. O saldo a
combinar. Preço CrS 690.000,00.

22015 2700
V. ISABEL — Vendo oUma cau, 3
quartos, 2 salas, garage, dep, emp.,
1.400. mil — nua Duque Caxias —
Tratar 42-1473 — MONTEIRO — MOH-
GADO. 11660 2700
vvwv-v*vvs^vvvvv^l^^^^^vvs^vvvv¥v.

Urca
URCA — Apartamento entrega em
30 dias — Vende-se magnífico de
frente para o mar, andar térreo ele-
vado em edificio de 3 pavimentos.
todo pintado a óleo, com sala, 3 quar-
tos, demais dependências, inclusive de
empregada e grande área serviço.
Preto Crf 1.250.000,00 com alguma
íacUidade de pagamento. Detalhes e
visitas com i ENIR LTDA., rua Ou-
vidor 86. Bo.. tels. 23-0662 — 23-9583.
/VWW*WV>^VW^V***WV^/N^VAA/VWW«/ •

TIJUCA — Vendo CrS 
3.800.000,00 na rua Conde Bon-
fim, trecho bastante comercial
terreno de esquina 11x32. Theo-
philo da SUva Graça. Av. Rio
Branco 185-3.°. S/310 Tel. ...
32-4124. 85805 2500
HADDOCK LOBO — Vendo ou tro-
co por terreno, voltando diferença.
Apto. de luxo e de frente c. 2 sa-
Ias c corredor em Parquet. grande
varanda, 3 quartos c. armários emb.,
banheiro e toiletc cm côr, copa co-
zinha c dep. ie emp. Preço Cr» ...
1800 000,00 c. financiamento. Com-
binar visita c. TAV..RES. Tel
42-7455 ou à noite «.1895.^ 

^

ENGENHO NOVO -— Vendemos
apartamento de quarto e sala se-
parados, banheiro completo, co-
zinha, área de serviço com tan-
que e banheiro de emprerada, ã
rua Barão de Bom Retiro n.° 366
— apto. 102 (de frente). Preço
CrS 490.000,00 sendo: CrS ...
286.430,00 de entrada, CrS ...
80.000,00 facilitados em 1 ano a
juros de 12% a.a. e o saldo em
50 prestações de Cr$ 2.471,40. —
Ver no local com o proprietário
das 14 às 17 horas e tratar na
SETTL. Rua México, 11 — Gru-
pb 901 — Tel. 32-5285.

85836 2800

TIJUCA — Rua Maxwell — Vende-
mos ótimo apartamento com 2 «a-
ias, 3 quartos, banheiro, cozinha .
dependências de empregada. Tratar
ta EMPRESA BRASILEIRA DE AD-
MINISTRAÇAO LTDA., a rua da Qui-
tnnda 47, 3". andar, salas ,1 a 4 —
Tel: 22-5827, 8787 2500

Aptos, tijuca — vendo últimos
c/ 3 amplos qtos.. 2 grandes salas,
2 banh., copa, cozinha, deps, de em-
progad_, 2 p/ andai*, garagem, no
melhor local da VIJucá. Obra ja inl-
ciada, entrega 15 meses. Preço fix»
a partir de CrS 1,220.000,00 c/ ÍOÇ.
de entrada, parte facilitada, restan-
ta financiado cm 5 ou 8 anos. pres-
tações a partir de CrJ 6.023.00. A
R. Delgado de Carvalho. 50 — Tratar
R. Carmo, 38 — s/ 403/4 - SÉRGIO
CASTRO — 52-9089 — 42-0192.V 23770 2500
TIJUCA — Vendo prédio c/ 2 pavto,
garage. jardim. 4 qts. ctc. Preço....
1.800.000,00 Cond. de pagto. a coro-
binar. Está vazia. Inf. 42-3285 —
Av. Rio Branco. 117 — 3/ 510.

11716 2500

fííijCA — Rua Antônio Ba-

CASA — Usina — Vendo & familia
de tratamento, nova c| 3 salas. 5
quartos, etc. em rua planae próximo
do bonde. Base Cr$ 4.MO.00MO -
lnf. C| TAVARES — Tel.: 42-7456
e à noite 48-1895. ^ 

^

H CONDE BONFIM — Vendo lu.
jíuosa casa, centro TERRENO 14 **•>
28 mts. com 2 FRENTES, com 2
pavtos. com varandas, mármore. *.
amplas salas, hall 20 M2 mármore
aala almoço c| bar, 1 toilette, 2 ba-
nheiros completos sendo 1 cm mâr.
more, escadas em mármore, 5 quar.
tos e 1 vestiário, rouparia, sala de
estar, copa cozinha. 3 Qtos. e Banh.
empreg. Lavanderia garage ampla «
abrigo carro. PREÇO CRS B.500.000,00
Tratar 32-9206 sr. VIEIRA DE MAT-
TOS ¦•¦ 9881 aW)

R. GENERAL ROCA — junto 4 Rua
Araújos. vendo TERRENO 40.00 x
30.00 mts. - PREÇO CR$ 1-800.000.
com financiamento Cr$ 800.00. em
5 a-os. Tratar 32-9206 ar. VIEIRA
DE MATTOS. .____?!______
rTfInHEIHO DA CUNHA -Vendo
TERRENO 20,0 X 30.0 mts. PREÇO
CrS 1.500.000, com 50% em 5 anos.
Tratar -32-9206 sr. VIEIRA DE MW-
TOS 9882 _íout_

TERRENO — Vendo" à rua Henrique
Fieluss com 12x30 próximo à Praça
Saenz Pena. por 450 mil cruz. Ave-
nida Nilo Peçanha. 151, a/^905. 

gjj

ENCANTADO — Conjunto dc 5
casas sendo nma com 1 sala, 4
quartos, banheiro c cozinha, e 4
com 1 sala, 2 quartos, banheiro e
cozinha, em terreno de 22,00 x
66,00. Ocupadas e com contratos
vencidos. Ver à rua Joaquim
Martins 231. Preço: CrS
,1.200.000,00 com CrS 250.000,00
de sinal e o restante facilitado
sem juros, sendo parte em 37 me-
ses e parte em 10 meses, CIVIA— Trav. Ouvidor, 17 — (Sec.
Vendas, 2.° and.) Tel.: * 52-8166,
de 8,30 às 18,00 horas.

84327 2800

TIJUCA — Vende-se um terreno edm
casa. velha, à Rua Saboia Lima, com
10.60 x 45.00, próprio para Incorpo-
ração Preço: 1.600.000 cruzeiros.
Detalhes e visitas exclusivamente com
a ENIR'LTDA. Rua do Ouvido. 86
Mandar. Tel. _»«___ 

ggjg
HADDOCK LOBO - Vendemos duas
casas tipo apartamento ,tódep«d«ltM_ Rua í5o Vicente n. 1001 — Verdas
fl s 11 horas — Tratar das 14 s 16
hora. - Av. Rio Branco 120. loja 9
-Ir. MARTINS 8735 2500

TÍJÜCÃ-""vendemos em prédio de
8 pavimen-.*. , com play-ground, 2
elevadores çtódftl-, lado da sombra,
os últimos apartamentos, com mâxi-
mo de conforto para si e sua fa-
milia, tendo, saleta, grande living,
cl j. Inv.. 2 amplos quartos, sendo
um com varanda, banheiro e cozi-
nha espaçosos, érea c| tanque, quarto
è W.C. de criada. (73 rn2 de área].
Acabamento primoroso c| sancas de
cesso. Preço fixo e s| reajustamento
de 750.000,00 c| Ú% de sinal e 10*
mt entrega das chaves e 80% finan
ciados em 70 meses, prestações dc
8.400,00. Venha hoje garantir sua rc-
serva. Vendas exclusivas de MILTON
BASTOS IMÓVEIS, Rua México Ul
gl*. 907, tcl. 22-2529. 8744 2500

TÍJUCA — MUDA — Vendemos _

Subúrbios da Central

JACAREPAGUÁ — VIU Valquelre —
Rua Cuaranéxla, 37. Vendemoa es-
plêndlda residência estilo colonial
1.130 m3, toda cerrada de muro em
pedra, jard. Iluminado a frente e
ao fundo, i-.ii i-_hi.huhôes lendo uma
bonita cana c| 2 qtos., arm. emb.,
grande aala, banh. social completo,
grande coz., despensa, qto. e banh.
emp. Garagem. Preço 1.800.000,00, cl
800 mll de entrada, restante em 3
anos. Visitas diariamente. ESCRITO-
RIO WALDEMAR MESQUITA. 52-5351
— 32-5834. 11680 3001

Méier
MET__. — Apartamento de frente,
em prestações — Vende-se à Rua
Oetolio, 19, ap. 303. com 2 quartos,
sala. cozinha, banheiro completo em
cór, área com tanque asulejado. de-
pendência para empregada, lado da
sombra, O prédio tem elevador. Prt-
Co CrS 650.000,00, entrada de 270.00
cruzeiros ou menos, e o restante ff-
naneiado em preataçóes mensais de
Crt 3.595,30, Visitar no local, com o
próprio. Entrego nn «to da assluatu-
ra da promessa. Tratar » Rua Ms-
xlco. 74, 6». andar, sala 603. Das 10
ás 16 horas. Tel: 22-8327.

13748 3100
METER — Apartamentos — Vende-
se k Rua Silva Rabelo n. 30, junto
ao Cinema Eskye, para entrega em
90 dias, os últimos apartamentos, de
quarto, saleta e banheiro, a partir de
335.000,00 cruzeiros — Ver no local
e tratar na Rua Senador Dantas n.
14 — 20" andar — Tel.: 22-3622.

11635 3100

ILHA DO GOVEnNADOB — Vendo A
Praia da'Ribeira, local magnífico, 0
lotes, junto ou separados. Ponto fl-
nal dns ônibus — OSWALDO MAIA— Rua Evaristo da Veiga 3.1, apto,
1008 — Tel. 22-5774, 2MB2 3400
VÈNDK-SE grande e confortável"fe-
sidcncla com duas frentes, agiu nas-
cente muito bos e com fartura gran-
de terreno, k Rua Taquatinga 24 —
Freguesia — Ilha do Governador —
Esta Rua começa na Rua Pin Dutra.

, 6558 3400
JARDIM GUANABARA — Terreno
eom 500 m2 por 180.000.00 financia-
dos sem juros. Posse imediata, lnf.com Sr. NUNES -_ Tel: 23-2933.

08743 3400

VENDO bar.,ii ,..*. caia grande Pe-VENDO chácaras e sítios de todos oa
trópolis pessoa g_*>to tralamcnto lin-[tamanhos • 55 minutos das barcas, no
do local deslumbrante vista fartura km 51 da beira da estrada Niterói-
dágua, gás. Preço Cr$ H50.ouo.00 a!Friburgo com 8 ônibus diários na
combinar, aceito apartamento —I poria. Preços baratissimos. A longo
lin. Inf. 37-1IM. 215115 35U0
CASA DE CAMPO EM ITAIPAVA -
Vendo em lugar privilegiado por Crtiç,
2.000.000,00 sendo « metade .[naneis- &r* *
ii.'. uma Undu casa de campo mobilla-
da e com telefone. Cass de caseiro
e garage separada. Multas fruteiras
e horta. Inf. tel: 46-2234..

23023 3500

prazo. Lugar pitoresco e de bnm cil
ma. lnf., Av, Rio Branco 120, 12»
sais 1220 — Fone: 52-5172 chamar

ILHA DO GOVERNADOR — Estradado (i.iii.m. esquina da Rua Mulatuca— Vendemos cl mais dc 2.000 m2, to-do plano, localizado em melo de zona
comercial e residencial. Trstar Es

PETRÓPOLIS — Independência —
Vende-se casa nova, mobiliada, com
3 quartel, sala, sala de almoço, jar-
dim de inverno, bsnheiro, cozinha,
despensa, quarto c banheiro para em-
pregada e 1 depósito para guardar
ferrnmcntn.1. Terreno de 20x80. Onl-
bus k porta. Informações no Rio Dr.
HAROLDO pelo tel: 23-6103 das 16
ás 17 horas e em Petrópolis: Sr. PAI-
va pelo (ei: 45». 03672 3500critório WALDEMAR MESqUITA

02-5351 e 32-5634. 11685 3400jp_TROPOLIS — (Samambala) Opor.
VENDO NA ILHA DO GOVERNA- '""'""ms0".'0* ~_V_nd<_*e 

____S*t_í:DOR na rua Malct n 202, próximo a1'" resld. nela acabada de construir
Estrada do Dendê, ótima cL*. com 3lel",ícn_r0 "" te,rre_° __ 2.°°° mC_°S
quartos c tódns as dependências. Doil.t*Ui,drados* eo. «ando de 2 varandas
a facilidade que o comprador preci-tar; Chaves no prédio ao lado'caso
o operário tenha saido. Tratar comGABRIEL — Tel: 32-7914 e 22-0851.

03796 3400

MÉIER — Vendo, a Rua Aristl.es
Caire, próximo ao jardim, excelentes
apartamentos, acabados do construir,
com 2 e 3 quartos, grande cozinha,
banheiro, dependências completas pa-
ra empregados, área com tanque, etc.
sendo todas as peças muito amplas,
claras, arejadas e com requintes dc
luxo. Preços a partir de Cr» 700 mll.
com grande facilidade de pagamento,
aceitando-se. financiamento por Cai-
xa e Instituto, mediante sinal. — Mais
IníormaçCcs: M. GUERRA. Av. nio
Branco, 134. 4.\ sala 407. Teleíon.s
42-6573 e 22-4368. 81773 3100

FREGUESIA —. Im ruas calçadas
água, luz, esgotos, Condução, comer-
cio e a poucos metros da praia, mag-
nifleos lotes de 12 x 30 com pequenaentrada e longo financiamento — Jn-
formações tel.: 23-2953 com sr. NU-

MEIER — Ter. 11 x 46 — Vendo R.
Henrique Boiteux, 119, neg. rápido,
280. mil ent. e 200. mll financ. —
42-1473 — MONTEIRO — MORGADO.

11667 3100
¦*»W^^^W^V»_i**»i^_*_---^'**^^A^^^A^^^^^^^^'

Sub. da Leopoldina

ESTAÇÃO ROCHA — Vendo R. Fi-
gueira 153. casa e ter. 30 x 100 —
Cr.s 2.500.000,00 a combinar — 42-1473
— MORGADO. 11664 2800
ENO. DENTRO — Vendo ótima ca-
sa, 3 quartos, jardim, quintal, ter.
11,70 x 35 — Rua Mario Calderaro,
CrÇ H50. mil, sendo 450. mil financ.
em 7 anos, marcar visitas Telefone
42-1473 — MONTEIRO — MORGADO.

11666 2800
ESTAÇÃO DO ROCHA — Vendo
4 apartamentos de fundos, sendo 2
no térreo e 2 no 1.° andar, sen-
do 2 vazios e 2 alugados sem con-
trato, compostos de 1 sala gran-de, 2 quartos grandes, banheiro
social, varanda, quarto de empr.
grande e 2 áreas de serviço etc.
não falta água. Preço CrS
650.000,00 sendo 50% financiado
em 5 anos. Aceita-se financia-
mento por Institutos. Tratar com
Leon Zagury ou Theophilo da Sil-
va Graça. Av. Rio Branco, 185
S/310. Telefones 42-6366 ou ....
32-4124.
ESTAÇÃO DO ROCHA — Vendo
2 apartamentos de frente, sendo
1 térreo e outro no 1.° andar, en-
tradas independentes. Composto
cada apartamento de 1 sala gran-
de com boa varanda, 2 ótimos
quartos, banheiro social, copa,
cozinha, área de serviço, dep. de
empr. e local para guardar car-
ro. Náo falta água. Preço de
cada CrS 800.000,00, sendo 50%
em 5 anos. Aceita-se financia-
mento por Institutos. Tratar com
Leon Zagury ou Theophilo da Sil-
va Graça. Av. Rio Branco 185
S/310. Tels. 42-6366 ou 32-4124.

85828 2800
GALPÃO — Vende-se para pequena
indústria, em Nova Iguaçu entre a
estação e Pres Dutra, com 250 m2 de
construção, terreno de -20x50 todo
murado, com água, força e luz. —
Inf. Quitanda 163 s|603 — Tel: 43-9621.

03668 2800

sllio, 127. Vendemos os ulti- g,u»e^.tedoVTtS.d6u^zterr_5o
mos apartamentos nesta apra- medindo 12 x 45. Preço base c.s
zívcl rua do aristocrático
bairro. Preços a partir de Cr$
1.000.000,00 com apenas Cr$
50.000,00 de sinal. Edifício de
linhas modernas, 8 andares
sôbre pilotis, com 2 quartos,
2 salas e demais dependèn-
cias, inclusive garage. Ver no
local diariamente e tratar com"NIGRI"—Av. 13 de Maio, 47
— sala 802 — tels.: 32-6531
ou 42-0873.
TIJUCA — Rua Uruguai, 379.
Vendo excelente apto. com-
posto de sala, 3 quartos, sen-
do um conjugado e demais
dependências. Ver no local e
tratar com "NIGRI" — tels.:
42-0873 ou 32-6531.

450.000.00 _ vista. Tratar no BANCO
IRMÃOS GUIMARÃES S/A. Adm.
Bens. Av. N. S. de Copacabana, 1362.

8601 2500
TÍJUCA — Vendemos suntuoso apar-
tamento, com 3 quartos, um salão. 1
¦ala ctc, todo- pintado a óleo. Tem
garagem. Preço Cr$ 1.700.000,00 a
combinar. BARROS FILHO Sc CIA.
LTDA. Av. Rio Branco, 106, sala 811.
Tel. 42-10*10. 6614 2500

CASA NOVA — Pronta en-
trega — Vende-se com gran-
de financiamento, com jar-
dim, varanda, sala, 3 quartos,
banheiro completo, cozinha,
quarto e banheiro para em-
pregada, área com tanque e
quintal. Rua da Chita, casa 7
— Bangu. Procurar no local
o Sr. MANUEL. 82756 2800

BONSUCESSO — 3.20- m2.— Vende-
mas terreno, cóm formato triangular
tendo de frente 97.80 ms. Preço 600
cruzeiros o m2 — Barros Filho &
Cia. Ltda. Av. Hio Branco, 108. s|811.
— Tel: 42-1040. 06618 3200

NES. 8741 3100
ICARAI — Com linda vista pr.rao mar, vende-se magníficos apar-
tamentos prontos para habitar, ii
Av. Ary Parreiras n.° 10, com sa-
lão, 3 amplos dormitórios, 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha azu-
lcjada, área de serviço com tan-
que e dependências completas
para empregadas e garage. Pre-
ços a partir de CrS 1.400.000,00
com 50% de entrada facilitada e
o saldo em 15 anos. Ver no local
com o sr. Carlos, no apto. 102.
(portaria). Informações e vendas
na SETIL — Rua México, 11 ¦
Grupo 901. Tel. 32-5285.

85837 3400

aendo uma coberta, sala com lareira,
grande llving-room, 3 esplêndidos
dormitórios com armirios, banheiro
completo com box, dependências em-
pregada e apartamento ao lado inde-
pendente para caseiro. Preço único
com facilidade de pagamento a com-
binai* — Detalhes, planta e visitas
com a ENIR LTDA — Rua Ouvidor
86, 5.", tels.: 23-0662 — 23-0688

17680 3500
PETRÓPOLIS — Casa recém corja"-
trulda, sala. 2 quartos, banh. coz..
Area, dependí-ncias, garagem. Preço
850 mil, sendo 350 mil entrada res-
tante a combinar. Sr. JORGE —..
37-3906 — Bairro Indgia.

123 3500

VENDO atilo de S.600 m2 com ótima
residência de altos e baixos, Ideal
para hospital, escola ou cassino. —
Água «i.eanada, lu*. elétrica, casa paraempregado, garagem, jardim ctc. —
Situado a 200 metros da Estr. RioPetrópolis (antiga). Preço 1.500.000.00— Parte facilitada. Inf. Av. Rio
Branco 120 sala 1220, fone 52-5172 —
Sr. MAX. 08746 3800

VENDO urgente ótimo sitio com maü-
min .i . ampla residência, acabada d*
construir, no Vale daa Vldeiras, tida
mobllindu, armftrlos embutidos, gát,lindo locnl, vista deslumbrante, cil-
ma seco adorável, mis montanhas, pa-ra pessoas dc gó.to. Grande po-mar. horta, coelliclra, etc. — Cri

08747 3800 1.800.000,00 k vista ou facilitando
aceito apto. como parle pagamento —
Tel: 27-0748 — Sr. JOSÉ — Av. COpa-
cabana, 12.10 apto. 120J.

33713 3800

FAZENDA — Vende-se ótima com 97
alq. Multo bem montada crlaçAo e

ÁREAS — Vendem-se. para .iltlrn,
chácaras, granjas, "week-end", a 4S
kms. da Praça Maua, a prazo longo
stiajf *niB|pjui( assod /a 'sojnf lúai
rom Z0O0 ms.2. até 80.000 !-___ Vis I-
te sem romproml_&o, reservando um
lugar em nossa conduçSo, aos do-
mingos. Salda da conduçSo, As 8:30,

?__í_f'r_i_!_-2,,_f . "M'**0 .e B ."Ido e. critório. - Tratar 
"na 

Av. «loJamln Constant perto_Sapucala. In- Bra_COi „,_ n, ,ndjri „,„ „05i T\v
43-7445. BEHNARDINO. Admitem-s«
corretores (as). 0750 l*-'***

form. EOLO — Av. Copacabana 540
apto. 406 — 37-9606.

12226 3800
ATENÇÃO — URGENTE — Vendê-ie
um sitio bk 40 minutos da PraçaM.nui. com acesso pelo kll6mptro 5
da Rodorla Presidenta Dutra, ou pe-la Estrada Rio-Petrópolia, com
20.000 metros quadrados, com casa
ampla, com 6 cômodos, garage, casa _,
de empregados, luz, rAs o farta smo — Vcndc-so um, com cèr.a da
água encanada. todo plantado com

SITIO — Campo Grande S.SOOmJ —
plantado, casa, estrada asfaltada, luz,
água. vendo urRente por 250.000.00 -
pagamento a combinar. Tratar 42-krrs
Antônio Carlos. 12230 3800

árvores frutíferas, galinheiros, co-
cheiras, pastos, conduçSo A porta,com estrada asfaltada, ctc. Negócio
urgente, diretamente com o proprie-tário. Tratar à Av. Graça Aranha,
206 sala 307, tel: 52-1662 e 22-5869.

11717 3800! fone 508.

5 alqueires geométricos, na cidadã
praiana, Princesa do Atlântico, Ma«
caé, com belíssimas praias, luz e fôr™
ça, c com asfalto dentro da proprie»
dade. Negócio urgente e rie Oca-sISo.
— Tratar com Macac. Estado do Rio
de Janeiro, com o SR, ANTUNES, lei.*--

8696 380H

BONSUCESSO — Vendemos terrenos
de 22x45, planos. Preço 1 milhão e 500
mil cruzeiros, a combinar. Barros Fi-
lho Sc Cia. Ltda., Av. Rio Branco,
106, sala 811 — Tel: 42-1040.

06617 3200
BONSUCESSO — Zona industrial —
Vendemos terreno plano de 12x40, c|
prédio antigo, zona de fábrica. Preço
de 500 mil cruzeiros, com entrada de
200 mil e o restante financiado —
Barros Filho & Cia. Ltda, Av. Rio
Branco, 106, sala 811. Telefone 42-1040.

06620 3200

ILHA DO GOVERNADOR — Vendo
casa novíssima, californiano, dc lin-
do exterior, 3 qls. amplos com gran
des armários embutidos, galeria, ba-
nheiro completo ladrilhado em 'côr
com box, 2 salas, sendo que a de
Jantar e ampla cozinha -Ao ambas
para ótima varanda em cerâmica, cm
terreno de 17x30. todo murado, ajar-
dluado com muito gosto, com árvo-
res frutfferas e entrada para carro,
a 60 metros dos bondes e ônibus c
próximo a Freguesia. Preço CrS....
1.300.000.00 metade em 3 anos. Tab.
Price. Ouvidor 183, 3"., sala 303 —
Tel: 43-5340. 10525 3400
-WWWVV^V**^^Wl^VVV,/^rVVyVVVVV.

BONSUCESSO — Vendemos próximo
da Av. Brasil, terreno de 14x43. —
Preço 800 mil cruzeiros, com entrada
de 300 mil e o restante financiado em
10 anos, Tab. Price, 12 por cento —
Barros Filho & Cla. Ltda., corretores
desde 1936, Av. Hio Branco n. 106, sala
811 — Tel: 42-1040. 06608 3200
BRAZ DE PINA — Vendemos exce.
lente, casa de 1 pavimento, construí-
da em centro de terreno de 10x40,
com sala, 2 quartos, banheiro com-
pleto, copa e cozinha. Preço 750 mll
cruzeiros a combinar. Barros Filho
Sc Cia. Ltda. Av. Rio Branco, 106 sala
811. Tei: 42-0812. 06610 3200
CORDOVIL — Vendemos terreno de
24x80, dando frente para duas ruas,
com água e luz. Preço 600 mll cru-
zeiros. Com facilidade a combinar.
Barros Filho & Cia. Ltda. Av. Rio
Branco, 105, sala 811. Tel: 42-1040.

06612 3200
i^^FWWMWM*W*(!MWM_'yN_ywyiiM_wy

Niterói
ICARAI — Vendem-se magnifi-
cos apartamentos compostos de 1
salão, 2 quartos, copa, cozinha,
varanda, banheiro completo, dc-
pendências de empregada e área
c/tanque. Sem entrada sem par-
celas intermediárias, sendo a
prestação mensal máxima de CrS
10.000,00. Construção na quarta
laje. Ver à, rua Coronel Moreira
César, 87 — Icaraí e tratar com
os construtores e financiadores
JOSÉ VITÓRIA DE CARVALHO'Si CIA. LTDA. à rua México, n.°
98, grupo 201 — Telefone 22-1679
— Rio. 61597 3300
NITERÓI — Vende-se casa bem cons-
truida. 7.cômodos. 2 banheiros, gai
pio, grande Area lateral, dependèn-
cias de empregada, bonde c ônibus
i porta. Tratar proprietário: tel:
3179. 105Í4 3300

TI.lUCA — Rua Maria Amália (quase
esquina Uruguai). Vendemos exce-
lente ap. térreo de írente, com sa-
leta. sala. 3 quartos e banheiro de
empregada c Arca com tanque. Preço
CrS 1.100.000.00. sendo 550.000.00 dc
¦•Inat e o restante em 5 anos. Tabela
Price. BARROS FILHO & CIA.
LTDA. Avenida Rio Branco 108. sala
811. Tel. 42-1040. 6613 2500

VICENTE DE CARVALHO — Vende-
mos sólida residência na Rua Ale-
crim, com amplas acomodações para
familia de tratamento. Preço 800 mil
cruzeiros, com financiamento de 50%
em prestações sem juros. BARROS
FILHO &• CIA. LTDA. Av. Rio
Branco, 106, sala 811. Tels.: 42-1040
e 42-0312. 6611 2800
MADUREIRA — Terreno — Vende-se
no centro comercial c| 18 metros
frente, gde. fundo. Preço ocasião.
Inf. RTA. Oliveirea, tel. 22-8957.

23714 2800
MARECHAL HERMES — Vendo re
sidéneia de pavimento na Rua Bebe
ribl n. 213, com terreno de 25 x S0
mts.. pomar. etc., por CrS 800.000,00
facilitando pagamento. Ver no local
e tratar com J. MALAFAIA — Av.
Pres. Varagas, 417, sala 410 — Fone:
43-9195. 19710 2800
yyi^WVW^y^V^W^^/W^^^^^^WV^r-V

Jacarepaguá

TI.lUCA — Rua Maria Amília, parle
plana — Vendemos ótimo apto. ter-
reo de fundos, com saleta. sala, jar-
dim dc Inverno. 2 quartos, banheiro
completo com box, cozinha, Area e
quarto para empregada. Preço Cr$
(150.000,00 a combinar. BARROS FI-
UIO & CIA. LTDA. Av. Rio Branco
108. s| 811. Tel. 42-104Ç.

TIJUCA — Rua Marques de 6621 2a00
Valença 57 - No coração do 

^^%g^___mSí^&aristocrático bairro, vende- £ quc ^^ 49 mtJ. alarga para 20 mts.
mos excelentes apartamen- *&m "£'P£r0° £_%0-_».55
tos com entrega prevista para av. Aimte. Barroso so »\ 207 .1. c
dezembro do corrente an0,jFARiA. Fones 22-7036 e «.4078.25oo
Apartamentos de 2 ou 3 qw... éasSE _ Lola 20o mg vende-se.
tOS sala e demais dependèn-Inronta entrega Rua Haddock Lobo, LTDA. Corretores desde 1936 Av. U,..^ na- IMOBILIÁRIA LEMOSu._. .um e uiuiai*. ucp-iiM-*. iPT"*1"»^* segunda-feira. Pre- Rio Branco, 106. sala 811. Tels .... jOMiTADA. Av. Nilo Peçanha. 26,

JACAREPAGUÁ — Residência nobre
— Vendemos magnltica localizada em
aprarivel local da Rua Retiro dos
Artistas. Construção de fino gosto.
Jardim, ampla varanda, 3 salas, 5
quartos, 2 banhs., copa. cozinha, ga
ragem e deps. de empregada etc
Descortina bonito panorama. — Arca

FONSECA — Niterói — Vende-se ca
sa com varanda, duas salas, dois
quartos e demais dependências, gran-
de quintal. Rua Carlos Maxljninia-
no, 01 — 350 mil cruzeiros de entra-
da e 300 mil cruzeiros facilitado —
Negocio direto sem intermediário —
Entrega-se vazia. 11637 3300
NA PRAIA DE ICARAI, por 200.000.00
de entrada e mais 24 • prestações dc
9.000,00, você (Compra um apartamen
to no valor de 000.000,00 — Atendo
aos Domingos das 0 As 12 horas —
Rua da Conceição n. 13 sala 503 —
Niterói. 18537 3300

Petrópolis

CASA DE CAMPO — Era terreno ar-
borlzado 2.292m2 c/ frente p/ a es-
trada principal. Vendo em Araras, cl
varanda, saleta, sala, quarto c/ arm.
emb., banh. e coz. c/ Qásbras, igua
e luz. Mais detalhes c/ LACERDA
DE AZEVEDO — Tel: 25-3533.

10520 3500
ITAIPAVA — Vendo sítios dc 1.100
m2. 4.600 m2. e 63.000, M2. com
coníortiveis casas de 1 PAVTO. com
amplo living, varanda, sala jantar.
3 e 4 quartos, 2 banheiros côr, copa
azulejos, cozinha, 2 Qtos. e Banh.
empreg. lavanderia, garage, pomar,
jardim grama e belas PISCINAS
azulejos c| refletores. PREÇOS a
partir Cr$ 2.300.000,00 c| 50% cm 2;3
e 5 anos. Tratar 32-9206 sr. VIEIRA
MATTOS 3877 3500

ABOLIÇÃO
Vendemos pari entrega Imediata, casas com 2 quartos, sala, co-

zinha, banheiro i quintal, • da sala, quarto, cozinha • banheiro, des-
de Cr$ 220.000,00 com 50% facilitados e o saldo financiado em 3
anos. Var i Rua Luiz Silva ns. 39. 1 40. a tratar na SETIL, A Rua
México, 11 — 9.° andar — Grupo 901 — Telefone: 32-5285.

05833 91

PETRÓPOLIS — Vendo confortáveis
e luxuosas casas em centro grand.*.-
TERRENOS, com PISCINA: jar-
dim, com 2 salas, 4 e 5 quartos, 2
Banheiros me côr, 2 qtos. empreg. e
garage. PREÇOS a partir de CrS .
1.800.000, — Inform. 32-9206 sr |
VIEIRA DE MATTOS. 9875 3500 j
i»VWf-\*V»*-V^^-%->-V-^rVA*>^^A^*V>WVV

jl^^^^OT^

eresópolis
TERESOPOLIS —/Terrenos perímetro
urbano preço a partir CrS 130.000.00
— Tratar cl FIGUEIREDO — Tcl:
122-3158. 16257 3600

PETRÓPOLIS — Vendo ótimo
terreno junto à estrada Uniáo In
dústria, em Correias, com 22x50'teresópolis — Vendo sítio, 4 ai-
tnts. Preço: Cr$ 350.000,00 com. quei res. com rio particular e ótima
20% à vista e O saldo em 5 anos.!nascentes grande rasa confortável.
Tratar com fióe. nn Lar_n Ca- nova c •inda* a 10 mil**ut°s do Coun-iratar com uoes, no i__tko -La-|try club im contos sendo 1000
rioca, 5, 8.", S/ 818. Tels. 52-1500 financiados. Tel.*. 45-7817 ou 32-3060.
ou 42-7023, à noite. 19464 3600

10521 3500 ESTRADA PIMENTEIRAS — Vendo
sítios com 180.X100. mts. c 100,0 X
200.00 mts. com ÁREAS 18.000.00 e
20.000,0 M2 junto estrada asfaltada
com muita água, luz e telefone e
casa com varanda, salão c| lareira
3 amplos quartos cl arm. copa gde.
azulej. e arm., cozinha, 2 Qtos. e
Banh. empreg. e garage 2 carros e
casa casei-ro. PREÇOS CR$
3.600.000. e CrS 4.000.000,00 (M2. a Cr$
200,00) à combinar. Tratar 32-9206
sr. VIEIRA MATTOS. 9876 3600

DESEJANDO COMPRAR OU VEN-
DER IMÓVEIS EM PETRÓPOLIS —
Procure sem compromisso a Antônio
F. Barbosa — EMTEC — Av. 15 de
Novem. 729 — Sob. Tel.: 4926 —
Petrópolis. 16272 3500
PETRÓPOLIS — Vendemos ótimas
casas mobiliadas com terreno e pisei-
na. Pronta entrega. CrS 1.800.000.00,
parte facilitada. Informações ESCRI-
TORIO JOÃO MENEZES — Rua da
Quitanda 30, sala 905 — Tel 52-4999
— Das 8 às 16 horas. .

08713 3500
PETRÓPOLIS — Valparaiso — Ven-
demos casa com 2 salas. 3 quartos,
copa, cozinha, bannei.o, deps. empre-
gada, lareira ctc. Terreno com 38
metros de frente e área de 980 m2.
CrS 1.200.000.00. Barros Filho Sc Cia.
Ltda. Corretores desde 1936. Av. Hio
Branco, 106, sala 811 — Tel: 42-1040.

06615 3500
PETRÓPOLIS — Blngcn (Bairro das
tortênsias) ¦— Vendo casa nova, ter-
reno 15 x 22, estilo moderno, tendo
no pavimento superior, três quartos
com armários embutidos, corredor e
banheiro completo. No pavimento
térrea uma grande sala com 40 m2
um banhelrinho social, cozinha com
armários embutidos lavanderia e de-
pendências completas de empregada.
Na frente da casa uma grande mar-
qulse com um painel azulejado, ser-
vindo parte para abrigo de carro,
jardim e quintal — Cr? 1,300.000,00.
Facilito fcO ptír cento até 8 anos —
Tratar no Rio 27-9338. Petrópolis 6316.
FARMÁCIA BINGEN. 23060 3500

Terrenos para veraneia
MURIQUI — Vendem-se 2 grandes lo
tes, juntos ou separados, òtimamente
localizaao e próximos à praia, por
200.000 cruzeiros, podendo financiar.
Tratar dias úteis 30-2540. ou diária-
mente. Av*. AUântica, 2736, apto. 104.

20056 3700

COROA GRANDE — Alugo casa mo-
bilada por um ano. Cri 2.000,00 men-
sal. Tel: 47-4670. 11714 3700
VVVVl*i/VV%VVS^^N*-******'***^^^^A^^AA/S*VN*1VV>1

Sítios e Fazendas
SITIO bonito, perto a Várzea, Casa
nova e bem mobiliada, 16.000 m2 ter-
reno — Informações — Frank Ho-
ward, Caixa Postal 109 ou Parque
do Imbui cm Tcre-iópolis.

04970 3800
MURY — FRIBURGO — Vendo belo
terreno de 1.500 m2, têm água e luz,
c vista panorâmica. Preço 120 mil
cruzeiros — H. WILKES, tel: 42-7581.

11708 3800

^IMÓVEI
ADMINISTRAÇÃO
COMPRA
VENDA
LOCAÇÃO
HIPOTECA

yf-tzi"' i i._^r

Direção de
HÉLIO CAVALCAHII
ALBERTO BAIACIANO
REGINA BRONZ

Rua da Alfândega, 331 - 2.° And. - Tel. 23-6336
85833 91

LINS - BOCA DO MATO
Vendem-so apartamentos prontos, entrega imediata,

com grande saia, 2 ou 3 ótimos quartos, com ou sem ga-
ragem, a partir de CrS 780.000,00 com financiamento.
Aceita-se também pela caixa ou instituto. Edificio de 4
andares com elevador e incinerador de lixo. Ver A Rua
Aquidabã n.° 74, esquina Afonso Arinos, com Sr. Dejahir,
das 8 às 4 horas, ho domingo até 12 horas. 9849 91

FRIBURGO — Vendo casa, de sala,
quarto, cozinha e banheiro, cm cen-
tro dc terreno. Preço Cr$ 350.000,00,
sendo CrS 200.000.00 k vista e o res-
tante facilitado. —, Tcl. 32-5486. FE-
LINTO. 23633 91
SAO PAULO — Terreno para peque-
na indústria, depósito ou residência
— Vende-se, a 20 minutos do Centro.
Rua Maria Cecília. Jardim Prlmave-
ra (bairro novo). 14G0 m2., sendo 138
cobertos, ao fundo, por galpão dè al-
venaria, cimentado, depósito, saleta
para escritório, banheiro etc., e ain-
da quarto separado para vigia, tudo
por Cr$ 700.000,00 — FacUlta-se —-
Nesta Capital, plantas e outras Infor-
mações com o proprietário — Tele
fone: 37-1336. 3810 81

Impermeabilização de Obras
Subsolos, Caixas d'Água, Poços, Terraços, Marquises etc.

Peçam orçamento íom compromisso à

MONT AN A Sr A.
Rua Vise de Inhaúma, 64 - 3.° andar - Ttl. 43-8861 - Rio .J____

ATENÇÃO! Compro terreno nomínimo de 15ms. por 50. Favor
tel. 26-0281. Chamar Adclia.

22009 01
PATY ALFERES — Sitio com casa —
Vendo ou troco pl apto. peq.: zona
sul. Preço 400. mil com 80 por cen-
to financ. — 42-1473 — MONTEIRO— MORGADO. 11660 3800

TERRENO EM ZONA
INDUSTRIAL

Terreno medindo 8.000 m2 — pre-
ço por metro quadrado Cri 600,00
facilito 507o. Ver a rua B. L. Gon-
saga n". 1.405 e tratar com CARDO-
SO a, rua México, 119, grupo 203/ ,
206. 3821 91

SACO S. FRANCISCO — Terrenos —
Vendem-se 24 lotes, urgente. Sr. Dias
— Fones: 2-1344 e 6278 à noite.

06628 3300
ICARAI' — Vendo apartamento deso-
cupado, a Rua Moreira César, dc hall.
sala. jardim de inverno, 3 quartos,
banheiro completo, copa-cozinha, ter-
raço de serviço, quarto e banheiro
de empregados. Ultimo pavimento, cm
edificio de 2 aptos, por andar — CrS
1.200.000,00 com parte facilitada ou
redução para negocio à vista. Para
visita e outros detalhes telefone ...
46-5032. de 7 às 11 horas, com Mme.
CORRÊA. 8715 3300
MVS«****i_**>*-»S-»VV.^*V-.^._**V^^

Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — Jardim
Carioca — Vendemos (ou trocamos
por automóvel), 2 terrenos dc 9x25,
planos, em rua asfaltada, com água,
luz e condução próxima, Rua Euti-
qulo Soledade, em frente ao n° 30.
Base CrS 250.000,00 para cada lote.
- Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS.
LIMITADA., i Avenida N_o Peça-
nha, 28, 7° andar, sala 702. com o
sr. FREIRE.

ILHA DO GOVERNADOR — Jardim
Carioca — Vend«mo_, Rua Euti-
qulo Soledade em frente ao ne 30. 2
lotes de 9x25. cada. planos, em rua
asfaltada, bem próxima da condu-

de 10.000 m2 — Preço Cr* 4.500.0_0.00;çãO: íeua e luz etc. Preço _ vista
_ combinar. BARROS FILHO & CIA. para cada i0t_. CrS 150.000.00 -

cias
ro

03778 2500

i, inclusive vaga ^^^S^Z^^i^^a partir dc CrS 850.000,00, S ¦ comb. _- Tratar cl J. constan-

grandemente facilitados. Edi- ^__^gj^!_%_^ 
n"'s'

ficio de linhas modernas, sô-
bre pilotis, com pisos e esca-
das revestidos dc mármore.
Vá ainda hoje ao loca! e re-
serve o seu apartamento. Ven-
das c informações, com "NI-
ORI" _ Av. 13 de Maio. 47

sala 802, tels.: 42.0873 ou

ALTO BOA VISTA — Fumas. Fren-
te para _ Estrada, magníficos lotes de
mata de 1.000 metros com longo fl-
nanclamento. ótimos para residí-ii-
cia — lnf. tcl: 23-2053 - SR. NUNES

08742 2500

42-8012 e 42-1040.
JACAREPAGUÁ* — Freguesia —
Vendo 2 lotes planos, com igua. luz
c prontos para serem construídos,
medindo 22 _ 40 e 21 x 50. Também
vendo 3 esquinas c| 638.00. 538.G0 e
1.211.00 m2. Preço > partir de CrS ..
180.000,00 — Ver e Informar na Rua
Retiro dos Artistas, 1454 (entrar pela
Rua Edgard TCemeck).

7378 3001

6607 3001 j-0 andar, sala¦RE.

JACAREPAGUÁ — Estrada Macembu
1571 — Vendemos excelente rest-
dencia, com 2 salas. 3 quartos, ar-

Í02, com o sr. FREI-
85827 3400

PPOMTOS PARA MOPAP
¦¦ ¦ ; l_5

aJtP

APENAS 4 APARTAMENTOS
TODOS DE FRENTE

NS_ - 201 - 302 - 402 - 802

ILHA DO GOVERNADOR — Praia
das Bandeiras — Praia da Olaria et-
quina de rua NáuUca — Vendem-se
neste ariraztvel recanto em suntuoso
edificio'de 2 pavimentos sóbre pilo-
tis, construção bastante adiantada, es
pléndidos apartamentos de frente pa-
ra o mar, compostos de espaçosa sa
la, 2 bons dormitórios, banheiro com-
pleto, cozinha e abrigo para auto.
dependências de empregada. Preço
de CrJ 590.000.00 i Crt 750.000,00 com
grande facilidade do pagamento du-
rante a construção e .parte financia-
da. Maiores detalhes, planta» cam *
ENIR LTDA. — Rua Ouvidor _•. ÍS.
5*> andar. — Tels. 23-0362 e 23-06SS.

3390 S400

EM LARANJEIRAS
RUA SOARES CABRAL, 48
junto ao Fluminense F. Club

Todos de frente, com sala,

2 quartos e dependências

de empregada.

SINAL: 25 7.

TIJUCA — Apto. R. Carlos Vascon-
celos 39. 4« and., novo entrega Ime-
diata. saleta, 2 salas. 2 qtos.. depen-
dènclas. etc. Ver qualquer hora —mários embutidos, banheiro em côr,

3--.531. Rara oportunidade deiCrS 1.ÍSO.OOO.OO. cl fac. MALAQUIASíboa cozinha, varandas, etc, em ter-
V « _-»___t__r -,,1 fnmttíaiROCHA — Av. Rio Branco 185. Vreno de 12 mll mJ. Preço 1.500.000V. b. presentear SUa. tamilia-. -^ _ Ti: 42-02.9¦ -3035 2500 cruzeiros, com sinal de 300.000 e o
no Natal, com uma nova re-!íTjuCA _ Aots ni ru, Antôni0 Ba-!^n'« iá°5_bci__ *____\ro5:-Bi«M_
sidência. 85126 2500;^. 

^^.r^^J^^^i; tS^iJ^ ,. GOVERNADOR , -^a
R SANTA AMÉLIA E R. BARÃOUKa c. tanque, num prédio c. 8 pavs. I- ___! ___ii] magnífico lote residencial, pronto pl
UBA — Vendo casa 1 PAVTO. era!c. apenas 3 aptos, por andar, c. ga-ÍSITIO JACAREPAGUÁ' — Com cas- construção (a*ua e calçamento), dis-
TERRENO 10.15 x 35.0 mts. com 2i ragem, preços lixos sem reajustamcn-icata e piscina, ótima residência clm
Frentes, para 2 ruas. ôUmo para to i partir d* CrJ 1.500.000.00. (Fór-illving ten s lím boa e. r.strr.çSr. —
aptos.. Iocali;aç5o perto de colejic- juusla k combinar). Infs. diretamente 20.000 m2 de terreno ba?* Crt
PREÇO CRJ 1.SOO.000. com Crt ... |c. a firma proprietária, construtora e:3.060.000.00 RUDOLF KARTER
*<Xl poo, em 3 .nr-. Tr»tar 3.-930-: vendedora — ARV C. R. DE BRITTO CIA LTDA. — Av. Rio Branco 17_-:»nos. Aceun proposta para nefoa"
•r. VIEIRA DE MATTOS. !.- SR. FRANCISCO TORRES — .... sobreloja <- Tels.: 4S-443S # J_-««4J.!4 vista. Tratar cons ARTHUR. Tele-

M79 3W8-S2-*43_ OU 42-17M. I74Í __»í IMS- «acione ««UM. Í7tt *4O0

tante 100 metros da Praia das Pitan
gueiras. - Preço* 950 mi! cru-tires
sendo IM. mtl de entrada, e o fes-

fc tante facilitado e financiado em 5

Vendas no local
dai 8,30 às 18 horas,

ou com

ILAILJM) HDA_MLA_S0_)

«i____J_Il_.
t*2 .__.¦______': B__- _________ '* -§T____

í_______l^___^ííB___P__S?_-*ll^iB_l '*'' _____-__^.-*_«*ys»_Kr.-Fw________p& _»&__-'?.
íP*__' ¦'.__ «¦¦ís__^É-4_____________i___Íi -

mmmWmW m\mW- -'"____ ______W&i'__S__*--j*-_____ '>

_v#PÍK_fHH_W0l_w
¦______-____* -____v_____________«____m___v>'¦ ¦''¦¦^''¦'-^3H___________i
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r^ __¦ I

__»:_ ______fl___tt___P^_______ «EBE Wmmmmmm . __eifflBg!"-999 ' *_,*****

I ________ l~ ^"
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CrS 4.000.000,00
Para familia do recursos e bora

gosto, vende-se no-ra • confortável
residência, podendo servir para 2
famílias Independentes, eülficada em
terreno de 11x90, todo arborizado o
em local salubcrrlno, A 20 minutos
do cectro. Também, acelta-sa pi-opos-
ta para aluguel ou arrendamento.
Mais informações, com o sr. CAR-
LOS, _ rua 7 de Setembro nn. 103.
loja. 13740 ni

MARICÁ S E. DO RIO
Vende-se nm lote de 17x30, d»

esquina, próximo a Igroja local. Es-
trada de rodagem asfaltada c ônl-
bus de hora em hora na estaçfto ro-
dovitria de Niterói. Informaçóe»
pelo tel: 36-0064. 23690 01

CASAS LINDAS DE MADEIRA
A Crt 31.97?. 0

gala, quarto, co**l_l__, banheiro o
varanda, à vista e financiadas*.

EM TIJOLOS, A
Crf 5-.250,00

Conitruimos em qnalqu.r local
RUA SENADOR DANTAS, N" 71

1»M ti

MS-LS®?., WI/a(B_^lH_fl_JES
Rua México. 111- s/902/3 -Fones: 42-6808 e 52-1842

EUCATEX
resolve o seu problema de

isolamento
» ruídos — color
**. frigorífico*

Telefona para

54-3377
INDOÜC S.A.

Rua Fonseca Teles, 114
seu chamado será

prontamente atendido
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11 CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 29 de A|6sto de 1957 2.° Caderno

COMPRA E VENDA DE CASAS COMERCIAIS VENDAS DIVERSAS

LOJA CENTRAL -SAO PAULO
LARGO DO AROUCHE — ALUGA-SE

Alugamos belíssimo conjunto de lojas, com 2 sobrelojas e 2 elevadores
privativos — Área 390 m2. — Aluguel Cr$ 100.000,00. Tratar Escritório Carlos
Pontvianne — Transações Imobiliárias. Praça da República n.° 272 — 1.° andar —
Conjunto 11 —Telefones: 37-5811 e 36-0576 — Sâo Paulo. 84313 91

. APARTAMENTOS 100% FINANCIADOS
Sc você tem financiamento aprovado na caixa ou IPASE —

IAPI — IAPC — IAPB — ETC. Não perca o seu tempo pro-
curando o imóvel venha diretamente ao nosso escritório especia-
li indo em vendas neste gênero. Temos aptos, de 1 - 2 - 3 quar-
tos em diversos bairros do D. Federal. Av. Almirante Barroso
n. 6 - 11.° and. - sala 1.105 — Telefone 32-9834, 11639 91

em CABO FRIO
na PRAIA DO FORTE

Vendemos no BALNEÁRIO DAS
DUNAS os últimos lotes de praia no

melhor local da cidade. Área de 800,00

metros 2., ao preço médio de CrS ,

150.000,00 pagos em 5 anos. Ambiente

selecionado.

URBS — IMOBILIÁRIA S.A.
Avenida Rio Branco, n.° 108 — 17.° andar

Telefones: 32-9258 c 22-0112

.5924 91

AV. BRASIL
LOTES INDUSTRIAIS

Vende-se com frente para a referida Av. Lotes de 2.000 a 12.000 m2,
com 50% financiados em 5 anos, planta e detalhes à Av. Erasmo Brasa
n. 227 — Sala 1.110 — Fones 42-0386 e .2-33.5. 6122 91

ATENÇÃO - CIDADE ANCHIETA
Aproveitem a grande oportunidade para comprar os melhores

lotes residenciais ou comerciais «-om escolas, mercadinhos, igrejas,
ruas calçadas, tudo novo, com farta condução dc trens elétricos,
Anlbus, lotações na porta. Propriedade do Banco Hipotecário Lar Bra-
sllelro. 20íi de sinal em duas vezes e o saldo em 10 anos T. Price.
Plantas, tabelas, etc, com o corretor autorizado sr. Góes no Le. da
Carioca n. 5 - ..• - >/ 818 — Tels. 52-1590 ou 42-7023 à noite. Tenho
funcionários para Ir no escritório ou residência do Interessado.

10522 91

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
Area eom 550.000 m2, vendemos eom frente para a rodovia, com

força para Indústria. Pode ser vendido a metade. Km. 30 da Rodo-
via Presidenta Dutra. Informações com a SETIL — Rua México, 11
— ».° andar — Grupo 901 — Telefone: 32.283. 85834 91

Terrenos para incorporações
CENTRO, FLAMENGO, BOTAFOGO E COPACABANA
GABARITOS MÍNIMOS DE 8 (OITO) PAVIMENTOS

A Construtora Santa Clara Ltda., projeta, incorpora e cons-
trói, associando os Srs. proprietários e pagando o real valor
dos terrenos em construção ou em dinheiro, prévio ajuste.
Ofertas diretas para a Gerência Comercial, à Rua São José
n. 50 - 9.° andar, telefone 52-1596. 68927 91

PRESIDENTE DUTRA
Vendo terrena plano com frente pnra o início dessa Importante

via. Agua. luz e força, podendo vender só parte. Preço de rara opor-
mnldnde e bom financiamento. Tratar à Kua da Assembléia n. 104,
sala 1.114 — Fone: 22-7993. • • 

18633 91

TERRENO
COM GALPÃO

Vende-se, próximo da Avenida Brasil, em avenida asfal-
tada, terreno de aproximadamente 3.000 m2, todo murado,
com galpão de cimento armado de mais de 700 m2, com
diversas dependências, tendo força ligada (50 H.P,), telefone,
duas boas casas para moradia dc empregados, etc. Parte fa-
cilitada. Tratar na Rua Júlio de Castilhos, 83 - loja —
Telefone: 47-3233. 14057 91

ÁREAS PARA INDÚSTRIAS
Areai & margem de estrada de ferro com facilidade de desvio, ótimaestrada de rodagem, água em abund&ncla, luz e força perto, 50 00o m2,lOO.onn m2, 150.000 m2, 200.000 m2, a 38 km do Rio. Tratar na AvenidaItlo Branco n. 81 - !!.• andar, sala 1-105. Telefone 42-7445 — OAVA/.ZI,

18239 91

ESTRADA DAS CANOAS
Vende-se terreno plano, dc 2 500 metros quadrado», eom 46 metrosde frente por esta Kstrada e 50 por rua particular. Belíssima vista

para toda a praia e Praça de Sáo Conrado. Cri 3.200.000,00, com uminilli.io á vista c o restante a combinar. Telefones 22-0169 e 47-734''.com o sr. Walter. 21385 91

PAItA DESOCUrAT. LUGAR venda-
«a lAdlo Emerson, Transistor; TV 21";
maquina de escrever Hermes, mod,
2,000; foumleri, armário», tudo em
perlello estado. Ver a tratar ill&rtn-
mente, na Hua Aníbal de Mendonça,
77. apto. 203. 8088 80

SINGER, portátil americana, c/ ma-
leta de couro, estojo, com motor, fa-
rol a pertences p/ boardor. etc. Ven-
de-se, R. Pontes Corrêa, 114, fundos,
apto. 101. Andara!. 18505 80
VENDE-SE batedora elétrica Dor-
m.yer, ainda empacotada; gravador,
marca Penetron; aspirador Electro-
Lux. Ver 2 As 4 hs., Vise. de Plrajá.
415. apto. 402. 383 89

VENDE-SE usados, um Jogo de 6 pa-
nelas Inoxidáveis e um armário-ca-
mineiro. Tratar das 10 hs. ás 12 hs.
Tel. 37-0977. 20954 89

ANESTESIA — Vende-se aparelho
Foregger, portátil, ainda na embala-
gem, tipo To and Fio, Tel. 47-87110.

438 89

PARTICULAR — Vende-se, por~ür-
gente ocasifio, uma geladeira Glbson,
U. S. A., 6 pés, 100%, por apenas 9
contos; um rádio novo, de mesa; uma
enceradeira Ai no e 2 boneca, novas.
Av. N. S. Copocabana n.» 12, 101. Tvl.
37-7616. 20959 89

LARANJAL EM NITERÓI
2 MIL TIJOLOS GRÁTIS

PARA CADA COMPRADOR
Vendemos pequenas chácaras totalmente plantadas e conservadas >de

laranjas das melhores qualidades, localizadas a 25 minutos das Barcas,
a Rodovia Amaral Peixoto. Mll cruzeiros de entrada e o restante em
prestações sem juros. Posse imediata, podendo V. S. construir em' se-
gulda. Local excelente, rom áena canalizada em todas as Ruas. Conduçüo
grátis. Gentileza combinar visita pelos telefones: 23-0152 e 45-4538 — Es-
eritório de vendas, Av. Presidente Vargas n. 642 - 5.» andar, sala 505— Soares ou Luiz. Aceitam-se corretores. 5456 91

VENDEM-SE — 4 últimos filmes Ko-
dachrome, magazine pl filmar —Ne-
gócio urgente a Cr$ 500,00 cada — R.
Lcónclo Correia, 170.

4598 89
LANÇA, 31 pés de cablne nova c|
2 motores modelo 55 — Marca ameri-
cana Cr$ 1.500.000,00 — Escritório
JOÃO MENEZES. Rua Quitanda 30,
¦| 905 — Tcl. 52-4999 — Das 8 às 16
horas. 8714 81)
TIJUCA TÊNIS CLUB — Compro um
titulo de sócio. Recados para
49-4830 — Da. MARIA.

3098 89

Loja - Sobrado e 4 casas
VENDEM-SE EM SÃO CRISTÓVÃO

Excelente para comércio ou indústria. Prédio vazio, podendo
ser ocupado imediatamente. Sr. Silveira. Tel. 54-2202. 6565 91

VENDE-SE — Vinte e sete ampolas
de injeção "Baycr E 39" Cytostaticum

Tratar pelo telefone 37-51 a partirdas 19 horas em Niterói.
4596 89

TERRENO PRÓPRIO
PARA EDIFÍCIO

Vende-se uma grande área à Rua Rosa e
Silva (Andaraí) — própria para edifício de
apartamentos e medindo 28 metros de frente
por 40 metros de fundos. Aceita-se ofertas. —
Tratar IMÓVEIS SANTA RITA LTDA. — Rua
Teófilo Otôni 113 - 4.° — Tel.: 43-5143.

8770 91

COFRES — Vende-se cofres e *rq_t-
vos de aço, prensa, móveis de escri-
tório. Compram-se cofres usados. Na
Rua Teófilo Otoni, 120; tel. 43-4548.

4634 89

Compra-se apartamento
Avenida Atlântica

Compro urgente apartamento, não tenho base de preço,
de frente para a Avenida Atlântica. Tenho muita urgência
por motivo que a família chegará breve. Deverá ser apresen-
tados somente apartamentos de luxo e de preferência l.d ha-
bitação tendo no mínimo 2 grandes salões, 4 bons dormitórios,
2 banheiros sociais e garagem se possível para 2 carros. Agra-
dando o imóvel será pago integralmente à vista. Carta para q
portaria dêste jornal sob n. 18631. 18631 91

Tasa- tijuca
Vende-se com facilidade no pagamento, pronta entrega, mag-

nífica residência à Rua Dr. Aníbal Moreira (antiga Jatai) n. 88,
com dois pavimentos e as seguintes acomodações: TÉRREO: Sala
de visitas, sala de jantar, copa, cozinha, dispensa, lavatório,
2 varandas, 3 quartos de empregadas, banheiro e W. C. de em-
pregada, lavanderia e garagem. 1.° PAV.: 3 quartos (c/ arma-
rios embutidos), banheiro completo, 2 varandas. Ver diariamente
no local. Informações pelo fone 42-6030 (aceitamos em troca
apartamento na Zona Sul). 18632 91

COFRE blindado, porta Inteiriça, mt.
dindo 1.20 x 0,40 x 0.40, vende-se *
rua Senador Dantas, ID — con]
SOS. 23679 89
COFRE — Próprio para Joalherla ou
bancos, alemão, 2 portas, 5 fecha-
duras, todo reforçado, tamanho
lxl ver e trotar a Rua Regente Fel-
JA 57 — 23-4937 6571 811
VKNDA FINAL. DE MOBILIÁRIO K
OUTROS: Sofá com duas poltrona.— Mobília completa de sala de Jau-
tar com bar espelhado — Mesa para
escritório com cadeiras próprias —
Mesas de Jacarandá — Refrigerador
Westlngnouse, cortinas, Maquina do
lavar NORGE, camas, armários cai-
xas para livros. Caixa de Cedro
LANE Casaco de pele de foca do
Alaska — Pequenos tapete, chlne-
«es para quarto — Caixa chinesa
talhada a inflo — Casacos c vestidos
toalctes para senhoras — Casaco de
pelo de camelo para homem — Vo-
sos e pratos chineses, bem como ou-
tros arllgna — Rua Visconde de
Albuquerque n° 1100 — LEBLON —
Tel: 27-5M1 n70t 8»
VENTILADOR- GE de centro balan-
ças de banheiro, vidros de cristal pa-
ia decoração etc. — Inf. 27-3048.

2:391 8!.
POR MOTIVO DE MUDANÇA —
Vendem-se os seguintes móveis: sa-
la de jantar, sueca, em madeira cia-
ra, moderna, com mesa elástica de
1x2 metros, 10 cadeiras, um móvel-
bar, pequeno console, apArador parabibelóts: 3 poltronas estofadas e me-
slnlia dc centro, também suecas e
modernas; um cofre medindo 1 me-
tro de altura: estante aberta paralivros, soumler; mesas e cadeiras p|escritório, abajours e lustres — Tra-
tar pelo tel.: 25-4500.

15141 8!)

VENDE-SE uma pele de lhama bran-
ca p| casal, nova e sem uso — Preço
CrS 5.000,00 — Tratar cl sr. SERA-
FIM — Tel.: 22-1210.

21458 89

PESSOA QUE VIAJA — Venda eom
uíi;. 1 .i.i. uma ótima a antiga lecrt-,
tárla cm Jacarandá, escritório com 3
peças em madeira de lei, entalhada,
quadrok a óleo, gravuras antigas, vi-
trlne, chfcarns de coleçán, cristais an-
ligo», uronsres eto, — Fone; SB-fl3!W.

183KB SU

PRATA ANTIGA — Particular vende
bandejas, naveta, espeertadeir» e cas-
tlçals de 3 braços. Ver sábado e do-
mingo de 10 is 17 hs. - Av. Rui B.ir-
bosa, 31», apto. 1101. A partir de 2a.
íclra, marcando hora — 43-735il

23709 8!)

BIBLIOTECA DB DIRKITO —
Vende-se melhor oferta, civil,
Criminal, Livros esgotados, Av.
Copacabana 1182, apto. 802.

11G42 89
VITROLA RCA de alta fidelidade —
Vendo, na embalagem — Móvel lln-
do, console, em mogno, 4 rotações— Rec.m-chegadn EE. UU. — Tcl.
57-7058. li;.l 89

COPACABANA — Aspirador de Fo
Electrolux 7.000 cruielros — Rua Ba-
1A0 de Ipanema, 68 — Apto, 801,

393 8»

Ãlf^NlTÍCÍÕNADO G. E.. mo"-
dclo Thinline, 1I157, novo, vendo
um de 1 HP e outro de 3/4 do
IIP. Telefonar para 22-7249.

8772 89
VENDE-SE — l armário do peroba.
4 portas 4.000,00; V de imbuía 8.000,00,
ambos com 2,13 de largura: 2 de co-
zinha 1.500,00; 1 dr banheiro 300.0O;
«umier Probel, 3 almofadas e depó-
sito 4.000,00; cadeira de balanço ma-
clça, torneada, feito do encomenda,
original, 1.300,00: mesa console com
4 cadeiras estofadas 1.200,00; tapeta
Sisal grande 800,00: geladeira B pés,
perfeita, 22.000,0» rádio vitrola 8 vAle
vulas, toca-discos "Thorens", material
rie la. qualidade, perfeita 9.000,00;
rádio eletrola alta fidelidade com 13
auto-falantes, toca-discos "wbcor"
30.000.00: louças, talheres — Rua Ba-
rAo da Torre 583, apto 5 — Ipanema.

3774 80

MÁQUINAS DIVERSAS
MAQUINA DE CALCULAR, com fita
e rolo iflipressor, Rcmlhgton Rand,
mod. 98-100, fazendo automática-
mente qualquer cálculo de contábil!-
dade, Inclusive descontos porecn-tuais, multiplicações aditiva c sub-
trativa, vcndc-se A rua S»nador
Dantas, 19 — conj. 305. 23G74 88

MAQUINA de lavar Hot-Foint e
máq. de secar. Recém-chegadas
dos EE.UU. ainda na embala-
eem, vende-se o conjunto ou se-
paradamente, modelos de 1957 —
Tel. 27-8832. 4C40 88

VENDE-SE máquina de lavar
roupa Philco, americana, no-
va, toda automática. capaci-
dade para 5 Kg. Baje de pre-
ço Cr$ 42.000,00 informações
pelo tel.: 37-7479. 3646 88
.MAQUINA DE COSTURA — Singer
elétrica em estado de nova, parti-cular vende — Ver sábado e domin-
go de 10 às 17 hs. Av. Rui Barbosa
310, apto. UOI. A partir de 2a. íeira
marcar hora — 45-7556.

23710 88

MÁQUINA CAFÉ EXPRESSO
torneiras.Nova Itália. 4

ouro — 42-6493.
Como e

3767 88

BALNEARIO-ITASSUNEMA
PRAIAS, CACHOEIRAS, CAÇA E PESCA

Vcndc-se área de 600 m2 (2 lotes), no BALNEÁRIO 1TASSUNEMA,
entre lblcui e Mangaratiba. Tem água, lu_ e mclo-fio. Fica a dois
minutos da Estaçáo Engenheiro Junqueiro • e a três de espetacular praia.
Regiáo salubérrima, rica em cachoeiras, nascentes e maravilhoso pano-
rama da Baia de Sepetiba. Faltam 309 ms. P/ concluir o ramal da
Estrada de Rodagem Rio-ltassuncma. Condições: 100 mil de entrada e
60 mil a combinar. Tel. 45-8275. 3828 91

CASA EM FRIBURGO
BASE: Cr$ 180.000,00

Vende-se pequena casa cm Frlburgo, tipo DUPLEX, com três quartos,
sala e mais dependências, mobiliada. Tratar com Dr. Plínio. Avenida
Rio Branco, 257, sala 603 de 9 ãs lt horas. 23661 91"LOJAS-TIJUCA

Vendo em local excepcional, Rua Conde Bonfim, esquina de Octavio
Kellv, para entrega em 24 meses, 7 étlmas lojas, com as seguintes me-
ilidas e preços: 54 m2 — 1.900.000; 58 m2 2.000.000; 49 m2 — 1.700.000;
73 m2 — 3.285.000; 50,50 m.2 — 1.500.000; 69 m2 — 1.700.000; 71 m2 —
1.500.000: Condições; entrada 20?i, 12 meses após o sinal 15%, chaves
15CÍ. Mais 50 prestações mensais, sem juros, a .1." 30 dias após o sinal.
Tratar à Rua Conde Bonfim, 722, diariamente. 3741 91

Colônia de Férias - (Em Nova Friburgo)
Local pitoresco com 2 ótimas residências com todas Instalações, água

corrente, 2 lagos irea de 30.000 m2; ou mais. Informação e vendas:
IMOBILIÁRIA NOVA SLISS . Ltda, Av. Graça Aranha, 22Í - 9" and.
¦- S/ 907 — Telefone 42-9292.

FAZENDA COM MATA E PASTO
Vende-se em IPIABAS, Estado do Rle, 700 metros de altitude, eom 1.500.000 metros quadra-

dos, distando apenas 2 horas e 30 minutos do Rio, pela estrada eletrificada ou rodagem Rio-São
Paulo. Clima excelente, água própria, lui da Light. Vende-se todo ou parte facilitando-se o pa-
gamento. Tratar com o proprietário 1 Av. Rio Branco 91, sala 4, 7o andar — Fones: .3-5.69 e
25-2802. 4893! 91

ALTO LUXO
Vendo no Parque Eduardo Guinle, p/pronta entrega, lu-

xuoso apartamento com 450,00 m2, tendo grandes salões, gran-
de sala de almoço c/vista p/parque, 4 amplos dormitórios c ar-
mários embutidos, sendo um revestido de espelhos franceses"Saint Gobin", 2 banheiros, sendo um em mármore estrangeiro
e outro em azulejos de côr, copa, cozinha, 2 quartos de empre-
gados e garagem. CrS 5.500.000,00 c parte facilitada. Infor-
mações e chaves com Paulo Pestana de Aguiar, à Av. Almirante
Barroso, 91, Sala 415. Tel: 42-6297. 84047 91

V—

3820 91

Hotéis e Pensões
COPACABANA — PensSo italiana —
dá-se refeições por 40 cruzeiros na
mesa — Rua Barão de Ipanema 68
—501. 394 85

MORA EM IPANEMA?
! Peça ou faça suas refeições, pelo
ipreço que lhe convier. Inf.: Tel:..
;27-5328. 387 85

r
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AINDA NA EMBALAGEM — Filma-
dor Bell Howell 200-EE; lia-los Tran-
sistor Zenlth e R. C. A.; Aparelho de
barbear Sunbeam, embalagem do lu-
xo. Tel, 37-7485. 15129 89
FAMÍLIA QUE SE RETIRA PARA A
EUROPA — Vende serviço de jantar
Vista Alegre, serviço dc chá inglês,
jarras francesa e japonesa, antigas e
um candeeiro chalé de Manilha e toa-
lhas bordadas portuguesas. — Tele-
íone 45-6176. 5551 89

Diversos
LUSTRADOR — lustra-se, encera-se
móveis e instalações, conserta-se a
estufa-se. Chamar Luiz — telefone— 32-0590 3773 74
TELEFONE -— Tendo de ausentar
temporariamente, cedo linha 36, por
empréstimo — Cartas neste jornal n
8762, 8762 74

VENDE-SE — Aparelhagem de alta-
fidelidade e um Wondc-Bar modo-los 1857, recém chegados — Telefo-
nar. Sr. JÚLIO — 45-4605.

22034 80

VENDEM-SE — Objetos.de arte, ,m
porcelana, bronze, maríim, cristal, etc.Rico serviço para jantar, outro parachá e café; toalhas, lençóis, colchasem linho, renda e ricos bordados, tu-dp íeito a mão; tapetes persas, fa-
queiros, bandeijas, salvas, baixelas em
prata cristofle, etc; pinturas de gran-des mestres antigos c modernos, co-leçóes dc livros e outros artigos, Tu-d ode ocasião. Rua do Rosário 145,sobrado. n512 89

fl^

FOGÃO elétrico Americano, grande, último tipo 57, sem uso -
Maq. de furar e polir 1/4" 2.500
R.P.M. — Projetor 35 m/m Re-
vere —Torradeira Sumbeam
Máti. cabelo' Oster — Cobertor
elétrico — Fogão acampamento 2
bocas portátil — Pia de aço 1.10
x 59 com triturador de lixo —
Tapete 3.50 x 2.80 americano —
Barbeador Remington — Radio
portátil RCA 7 faixas O.C.L. —
Vende-se tel. 27-8832.

4641 89

MAQUINAS DE COSTURA
IMPORTADAS .

§ -TCHICAS I JAPQH..AS

J • rmwrs • MINERVA 
"

• ato-iir
• imputai

• MOSl-X

Machina Escrever "Remington"
Familia que se retira vende uma

grande e uma portátil em estado no-
vo. Ver e tratar das 20 às 21 horaa
Lins Vasconcellos 21. apt, 101.

3852 M

sS

Hl VINDAS SÓ POR AT ACA90 £
MOTOII5 PA»A MÁQUINAS |||g
Df COSTU.A NACIONAIS _^j

i ixr»ANOfi«A» _Hl^

r.íapmrtymim s/a
R.Riachuei., 121-1.Tel.: 32-2328

. ala

MAQUINA ESCREVER
Marca Underwood. 12 polegadas, emestado de novo, vende-se. -Negócio

urgente — Motivo viagem — TratarRua Trudente Morais 1489 — Ipane-
°»a. 18595 88

LANCHA PARA RECREIO
Vendo ou troco por automóvel,

lancha para recreio, nova, rádio mo-tor gasolina, "Grcl Marinl" 25 H.P.,velocidade 43 milhas, capacidade
para 12 pessoas. Tratar com SAMU-EL à Rua Borja Castro 15 — 1». and.Tel: 43-0111. 23667 88

BARCO DE PESCA
Vendo ou troco por caminhfto,

automóvel ou casa, barco de pescatipo tralneira, com 13 m de comprl-mento, 4 m de boca, motor GM,Diesel 85 H. P„ partida elétrica. 11-cencíado, capacidade do carga de
pescado, 8 toneladas. Informações
com SAMUEL, Rua Borja Ca«tro 151". and. tcl: 43-6111. 23668 B8

CALCULAR REMINGTON
10 teclas. Sumar, Alistar, 10 colu-nas. Nova. Ocasifio 37-026..

J766 88

MAQUINAS EM GERAL
MOTOR A ÓLEO — Vende-se, mar-
ca Viking Diesel, partida manual,
força de 8 a 15 cavalos, próprio para
indústria. Preço 55.000,00. Mais de-
talhes com Augusto, rua Regente
Feijó 57 23-4937. 6570 78

URGENTE
Vende-se u'a máquina de furar, elé-

trlca, manual, capacidade até 5 8", —
fabricação americana — Blaçk &
Decker, mono.ásica, 300 r.p.m.. com
suporte para bancada. Um carro pa-ra ponte aérea, capacidade de 5 to-
neladas. Um motor "Asea" de 0,6 H.
P., 220 volts. 50 ciclos, 2.730 r.p.m.;
Um motor .elétrico alemfto, de 1 H.
P. 850 r.p.m.; 50 ciclos, 215 Volts;
Um motor elétrico alemão, 2 H.P..
220380 volts 1.130 r.p.m. — Tratar
pelo tel. 48-9954 — NELSON.

3782 78

MOTOR DIESEL GM,
Vendo ou troco por automóvel,

motor GM. sem uso, força 85 H.P.
Recebo ou pago A vista a diferença.
Tratar com SAMUEL A Rua Borja
Castro 15, 1»., tel: 43-6111.

23664 78

MOTOR DIESEL 6M,
Vendo motor GM Industrial série

3/71 sem USO — 85 H.P. — SAMUEL— Rua Borja Castro n°. 15, 1". an-
íir. Tel: 43-.ÍU. 23665 78

Gerador Universal 1.500 Wt.
Vendo, tratar com SAMUEL á Rua

Borja Castro n°. 15 — Io. and. tel:
43-6111. 23666' 78

rPARA PAVIMENTAÇÃO

USINAS DE ASFALTO
CAPACIDADE 20/30 TCNS/HORA

atS,._3l_ÇjB__ íAi.Èâ___i_____®_ *ll_?

PEÇAM VISITA OU ORÇAMENTO
tNOtNH-mOS^^rAÍRICANKS

motim» noDDwmis «miutms í. i.
MAROBRÁS

Rua México, II grupo 402

Tels. 42-5218 e 42-7437

RIO DE JANEIRO
•9

TURBINA HIDRÁULICA
de "Francis-Riva" 700 HP

VENDE SE PARA DESOCUPAR LUGAR uma turbina hidráulica tipo
"Francls-Riva" de rotor duplo caixa de ferro fundido, força de 700 HP,
altura" da queda 7,50 metros, descarga 11 metros cúbicos por segundo,
velocidade 257 RPM, completa com regulador hidráulico de alta precisão.
Comportas, manobras, grelhas, etc. Preços e detalhes (ratar com Sr.
Eduardo — Rua Florénclo de Abreu, 364 — Tel. 33-3744 —SAO PAULO.• 74153

ICESA
INDÚSTRIA DE CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS S/A.

Rodovia Presidente Dutra, Km. 16,
NOVA IGUAÇU

HBj *i_i__â_fl______E_______
; HV* V:--'j____ '¦¦¦'-yi

Caldeiras — Tanques — Condensadores — Troca-Calorias
— Autoclaves — Aquecedores de Asfalto — Aparelhos de
Aço Inoxidável para Indústrias Químicas — Calandras para
virar chapas — Serviços pesados de Torno Mecânico 7 me-
tros entre pontas e 3 metros de diâmetro.

CONSULTAS
Rua dos Inválidos, 194 — Tels. 22-895! e 22-4059. 86110

USINAS HIDROELÉTRICAS
BE 250 KW

Vendem-se 2 unidades compostas de turbinas "Francis" e ge-radores "Westinghouse" de 250 KW, 3 fases, 60 ciclos, com.
pletas, com regulador de velocidade, quadros de manobra, com'
portas, grelhas filtrantes e demais pertences, queda 7/8 me-
tros, volume 6/7 metros cúbicos por segundo. Venda ém còrt-
junto ou separadamente. Para preços e detalhes tratar com
Si. Eduardo — Rua Florêncio de Abreu, 364 ~- Telefone 33-3744
— SÃO PAULO. 74154

ROMBAS DIESEL
Conserto, reparação e regulâgem em bombas de ln-

jeção e injetores Diesel. -...,
CFRB S/A. — Rua Euclides da Cunha n.° 140 — Telef.

28-1849. L_ 82177'

Peça Ônibus Aclo
Oierecemos .onas de cinta do freio de câmbio ACLO,

importada marca Ferodo. COMERCIAL DE PEÇAS E ACES-
SÓRIOS ROSRAL LTDA. — Rua Marcelina, 405 — Tele-
fone: 37-4978 — SÃO PAULO. 84603"A Indústria e Comércio"

Escritório Técnico, especializada em Ar e Água, aceita enco-
mendas de projetos para construção de máquinas, Bombas cen-
trífugas, rotativas, roturadores, cosechadoras, ventiladores, cèn-
trífugos e helicohidais, projetos de irrigação e combate de in-
cêndios, supervisão, na parte industrial e comercial, máxima se-
riedade e garantia. Cartas p/ a portaria dêste jornal n. 82096

82096 ,í

TRATOR HD5
Vende-se completamente novo H.D.5 Allis Chalmers, má-

quina General Motors. Preço excepcional CrS 550.000,00. Tra-
tar com sr, Alves, Av. Nilo Peçanha n.*12 - sala 801. Telefone
42-5737. . 24662 78

Balança de Plataforma
Capacidade: 5.000 kg. — Plataforma: 1,00 x 2,00 mts.

Div. da barra: 1000 gramas. PRONTA ENTREGA.

CIA. CARNASCIALI - IND. COM.
Av. Beira Mar, 200 - Tel. 42-2603

RIO DE JANEIRO

GRUPOS GERADORES
MERCEDES-BENZ

MOTORES ESTACIONÁRIOS DIESEL
t6-40-45.60-70-80.100.1_5.150 KVA. *
50/60 tido*. - •olxo rotação.
ENTREGA IMEOUTA.

Anb.«iK-o *ip«ciol;xodo indinW» poro o ialarior
®

•ittwwiej. »«• a0f.ata.4aam
tr... Tri. IMrWJM ¦ .. UNICOM

mao 6a AmmMSo. 104 5-.Í. 1052 • tVu 22-3272 « 52-24:4
*~~~*»ammmw+mamammammmmm^^afmmmmj^^**',

5333 78

COMPRESSORES
JUNKERS

de
126 p.cub/min —252 p.cub/min

PEÇAS — ASSISTÊNCIA
PRONTA ENTREGA

CIA. CARNASCIALI - IND. E COM.
Telegr.: CARNASCIALI — Fone: 42-2603

Av. Beira-Mor, 200
RIO DE JANEIRO
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS (continua)
Centro

BAIRRO — CENTRO — Alugamos; BOTAFOGO — Praia de Botafogo 354/ RUA FIGUEI11EDO MAGALHÃES 85,'AV. ATLÂNTICA — Aluíamos apto. COPACABANA — PAitn t — Aluga-'COPACABANA - Alugamos por .... ] POSTO 4 — Alugo o spto. 404 dl riu
amplas salas pnra fins comerciais, de 358 — Apto. 1120 — Alugamos ótimo apto. Ml - Frenle, luxuoso, comple.jmobillado de alto luxo, com 4 quar- mos apto. mobillado no andar alto 4.800 cru/s. o apto, 007, cia rua Sá,Raimundo Corrêa 17, comt. de sala,
ttlversos tamanhos, sendo aa de nu- apartamento cnm tala, quarto, ha- lamente mobillado, cl veatihulo. IIto», 2 salas amplas, jardim de Inver- c/ vl»ta pl mar, pode ser para 8 me-1 Ferreira 228, com sala-quarto, banhei-! Jard. de Inv., 3 qts.. banh. «m côr' lolnhc'-¦-CENTRO — Aliiía-se »->l»« n«r. 

"1,7 meios ikij, wu r liou * RUI AlctnQo i nneiro r Micne. ver no local e tratnr grantirs saiim i-onjiigans», varanun, .i nn, : nanneuos t rtemals dependOn- tts a l ano, com 3 quartos. . silas.jio, pequena coilnha. Ver no local eiei oox. irmi. cniDUiiaos. copa-roí
rritorlo no í-entrn «ii m,! *. Gm*™ n" J1- Chnves com por- na BMPAA8A nitASII.KinA DK AlVamnios dormitórios c armários em-leias. Tratar na AOfcNOIA ANGLO-;jardim Inverno e dep. Tratar na tratar na KAIC - rua do Carmo 27 — !dep. empreg. e garage. Aluguel ....
llerval Av nin nínnon inIt ,™I "lr0 Sr' Lulz e lrilt*'' »» SeC>» <•* M1NISTHAÇAO l.TDA.. .1 Hun cln Qui-' butidos. tollelte, banh., copa, cozi-j AMERICANA Itua México 148 sala 1104.> Agência Anglo-Amerlcana, Rua Méxl- G. ttOl - tel. 22-1860. 13.000,00, Ver c; o porteiro e tratir
¦nd»áí no 140 íi L J 1'nt'<K'ftM «I" BANCO IMOBILIÁRIO tanda 47, 3» andar, salas 1 a 4. Tel:! nha. dep. empregnda, árca_ aervlço.!Tel: 42-2482. co 14B snln 804. Tel.: 42-2482 entre 10 23699 8 çl OLYNTHO RIBEIRO à rua Jullo

,,,1™, aiíaZ 
Alu*uti " "," E COMERCIAL S. A. l| loja no ho- 22-8827. fgaragem. Crf 20.000,00 - Visitas: de mi g e"6 no:„ 3733 --,-,.-¦-¦„. _"s  d« Castilhos 25. apto. 1202, tels

Jilcom.fií'dl" 'd011»"' tratnr r„r|o de 12 is 17.30. Tel, 52-383» 8784 4 14 As 17 hs. - Administradora Na- —~ — -'-¦ I.'.-°L-n. ' Ü±LJ COPACABANA - Alugamo» a par- 47.1M1 e «,.«,5, 4U I110 mesmo endereço nus salas 1400-1) rtninnl 141 „ * av Eraama nrnirn —— ¦ cional - Av Pies. Antônio Carlos HDO — Lm apartamento alemío alu-iAV. ATLÂNTICA — Alugamos apar- Ur de 12 mil cruzi. oa aptoa I e II ,^„- , ¦ ... - Tel. 32-8224. 1 - DlAriamente ex- n 0 MS.A , i„i„ 
' f'''"mo ur"ía BOTAFOGO - Aluga-se Indcpenden-'» 5 

',„ 
Dav. t0 42-1314, das 9 As 12 «a-se grandes quarto» mohlllados com tnmenlo de alto luxo. nu andar alto da rua Xavier Leal 12. com «aleta. POSTO 4 - Alugo o apto. 601 da ru»

ceto 101 sábados.
23641 1

CENTRO — Aluga-se a sala 300, du
Av. Pres. Vargas 417-A — Ch. tom
o porteiro. Tratar LAZARY GUE-
DES CIA. LTDA. Av. Rio Bianco,
114 - Sala 84 — Tel.: 42-3407.

3715 1

ou «em extensão telefônica. Também
servem para pequena Industrin. Rua
Ui-uguilan* 22, 6.° andar (elevador

, , te e confortável parte de umn casa'» À.~. 14 4a 17 ha"'"! 2 com telefone informações 26-0S2D
n.:'1

SALAS PARA ESCRITÓRIO - Alu- 18391 4'HUA LEOPOLDO MIGUEZ 120 apto
gam-se, com ou sem moveis, e com v'vs*"*~N'>'*~,»>'v<'»~*'*~***'vvs<v»v**vvv-!O0B _ Confortável, hall, sala e Quar-

Catete e Glória
só ate o 5.° andar 1. 11003 2 GLORIA Alugr-se o apto. 1.104

to separados, banh., ampla cozinha,
r.rea serviço e wc empregada. 0$
7.000,00 — Chaves c' porteiro — Ad-
mlnlítradorà Nacional - Av. Pres.

;da rua da Gloria 64, com sala, 2 Antonlq Carlos 613. 2o pav. Tel.
ALUGA-SE loja Av. Copacaba- qunrtof, banheiro, cozinha e arca rie 42-13H, das 9 As 12 e das 14 âs 17 hs.i 11.000,00,
— -. * ¦.-,. a_ _•+*-_ mm —-J 4622 R'

8 telefone com 011 sem mela Pensáo p/icümóu tem móveis, com 3 quartos, 'carandá, sala, 3 quartos, banheiro. Figueiredo Magalhles 249. antigo TO,
senhora ou casal. Tel: 57-1176. j uUi varanda ampla e dep. Tratar copa-cozinha. qt. e WC. de empreg. »• frente, const. de snla, magnll. JO.

18630 8:n„ AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA Area com tanque. Chaves com ar. ggtfjj V*:S°L"R?Í fflfflS?ffl st-K—- - -=ws .^'«íapKii":«<S?le,°- K«c L%7Tt££tfè ~ VÉ^«üiS5•noa n r. 801  lei ?9.iBTn • Ver cl porteiro e tratar c, qli.n-3728_8 O. 601 _ tel. 22-18.0. TJIQ 
RIB^,RO( 4 ru, juHo'de Cai-

ALUGAMOS o apartamento 1001 AR-  (tllhot 23, apot. 1202. tels. 47-1841 •
Bolívar n.° 158, composto de quarto COPACABANA _— Alugamos ótimo j47-5885. 409 S

CasOtlhos 11" 102 espaçoso apartamen
to com sala, varanda, 3 quartos e de-
pendências. Ver no local com o por-
telro. Tel: 47-1510. Aluguel Cr» ....

!na, 1.376, Junto Cinema Caruso, serviços, podendo ser visto diária-
APARTAMENTO Aluga-se à"ruã
Cario» Carv.-.lho. 60. apto 708 com-
posto de quarto e sala separados ha- com 250 m2, Tratar com proprie- "lcnnf l'°!" " ^r\teU", Trn,!"' à r»'">ÍRUA GUSTAVO SAMPAIO - Frente QUARTO -
nheiro. cozinha e terraço de frente, tário. lei. 27-3306. do n°,arln M R/> í>lular- '- 

.var, envidraçada. sl„ 2 qts, banh. Imobiliário t
*.. ...7.1 fUflln l ,„i.ia ..mmíi , ii.-ü (»iiinff*pnnn lí.'l- fitii»tlfPK' tt*'

e sala conjugados, banheiro e kitch apartamento à Rua Raymundo Cor-1

Ver no local com o Porteiro c tratar
p elo telefo ne: 30-1342
CONSULTÓRIO MÉDICO -- Cent™I Ánrlnrni o Grniníi- Alugam-se. norArios manhn e tar- ^naOTOI e \3ra\aU
de. desde CrS 1.000. Enfermeira, tc-
telefone, ctc. Ver e tratnr R. Senador
Dantas. 7-A. 4." andar; tel. 42-4322.
DR. MANOEL. 22816 1

392 2 04635 cr.nipleto. t-07lhn, dep. empregada, ga-'quentes: telefone por favor 57-9753.j CIAL S. A., A Av. En
Ai„.nm«. * n„ «».,„ i-üec CrS 10.CCfl.no - Para visitar ic- A cavajhelro tó. 20010 8, n.o 236-A, sobreloja, no- Alugamos A Rua Bento ",Kl-- *-'• ,, Z„„, onRa r< 12 ii 17 horas Tel 52

89. os antos. 6f» . cina. ,1,. lefonar pata 37-0801. 3088 8 COPACABANA - No Edifício Túnel.I íí. " " nOU1S- ltl' 3'

23765 8 ver no local, chaves com o porteiro! rêa, 43, junto ao Cine Metro, com *!„„„?„ <au!
— Conacabana — Alinra-sa!e tratar na Seçfio de Locações do j salas, 3 quartos, coilnha, banheiro -*;?.,«

roupa de rama banhos! BANCO IMOBILIÁRIO F. COMER- dependências de empregada. MOBI- jj;,,.!*:¦ uupn ue rama. mnnui ~ -i ... •-  ,,  ciAnr» nn,- r-rt 1 , min 11.1 ,,,.,„*,,. ctrutinni .A

: CATETE
Lisboa 89, os aptos. 602 e 003,, de COPACABANA — No Edifício Túnel,IJ41.
frente, sala-quarto (conjugados), ba- COPACABANA — Alugo, um por A Rua Felipe de Oliveira, n°. 4, alu

A Av. Erasmo Braga,
horário de

-3833, ramal
6632 8

nheiro e kitchenette. Aluguel CrS ..'andar acabados de construir, 3 quar-Iga-ie o apartamento de frente. n°. ALUGAMOS luxuoso apto., comple-
Alugo o apto. 202 da 5.000,00 -_ Chaves com o porteiro -tos, sala. hall privativo, banheiro em|501, pintado de nov . As chaves es-;tamente atapetado. próprio para fa-ANDARA1

Rua Gonzaga Baíios 229. fundos c' «r- J°sé Farias. Tratar na IMOBILIA- pôr e dependências, perto da praia
sala, 2 quartos, cozlnhn, banheiro r'a LEMOS LTDA., A Av. Nilo Pe-iPreço Cr» 12.500.00. Rua Aurellno
completo, Arca de serviço c' tanque Çanhl, 26, sala 702 - Tel: 22-2483 - Leal, 10 aplos,, 201 801 e 1001. Tratai
e dep. de empregada. Aluguel: ....(564). 16241 5 lefones 37-5231, 43-6392. 43-6350.
7.000.00. Ver no local c tratar c/,ipv,P— ri.-.L.,'-—ZZ ," "1383 8

Dinnnn 1 n... i.íié_ j_ i Ml-íiVir*

COPACABANA — Alugamos npto. de
quarto e aala conjugado, banheiro e

AV. TREZE DE MAIO 47 (Largo da
Carioca) — Alugam-se no Ed. Itu.  .,-, ,.. .....,, ,. ,,.,,,-,,- ,,,,,,.. ,,,,, , ,. . ,
S^RáP»:S^íiffl! SKE^^^^.^.^i^l^ 2 í«V4ftó" yílcBPÂcvrv.A ,—>, „, -.„,,.. ,-^u, ,, ,,,..,,..,,,,,.,-
Kitch,, armário embutido. Lado da e 47- 5885.
sombra. Cr? 5.500.00 mais impostos.. 407 Â'uí»"?Âw?
Chaves no apto. 1201, das 14 As 161 "wwMwv^vvs^^s^«wN^^wNn«^>w^> a.mí.kicai\a,
hs. Administradora Nacional - Av„' r. . .. '¦¦"i 

'>'¦'¦

tAo com o zelador do Edificio. Tra-jmilias de nlto tratamento, ci mag-
tar pelo tel: 26-1962. ! nifica vista para o mar, composto de

23015 8 saleta, 2 salas. 3 quartos amplos, va-
anda, corredor, banheiro soicial com

pleto com box ein cor, 2 quartoa e
banheiro de empregada, ampla cozi-

landas, e dep.. CÓnTraVT mc^cs'li! wt^^ rvl!;« Par» ° ™T- "' 'l,,a I Sufáüé"V va« 
*,TwJemTve?™

1 ano. Tratar na AGENCIA ANGLO- hox. flemais denend. Rua Maestro |Ju"o de Castilhos. 35, apto. 1117. Cha. | ÍTl,l am.?,h„" ,/o 
"!,;,„ "01

na
Pres. Antônio Carlos 015, 2» pavto."! BotdfoOO (J UrCO— Tel. 42-1314, das 0 As 12 c das 14 J 
As 17 hs. 4614 1 PENSÃO SIXEL

IV^a-AGENClX A^L<> gRKKfi K Rui Maestro JúHo de Cast.U^ 3^ ap,„. U17 Cha. | tS^\m\\^^W%iil

^^-8;...„„ ^ 
' '" leSK- 375';'1, • ^ C 

103M 8 NU?."Peçanha. S3, .sala 702. T0l,rute:|epo^LA% do BANCO 1.V1

j 
' 
ALUGA-SE quarto com varanda pa-- quem trabalhe fora.

397 8
LIADO por Crj 15.000,00 mensais
Chaves na portaria, ou no apto. 1001.
Tratar na AUXILIADORA PREDIAL
S.A. Trav. do Ouvidor, 32 — 2".
andar das 12 As 17 hs, tel. 52-5007.

23G88 8

SENHORA só. aluga apto. mobtlla-
do a casal honesto, educado, ou 2 ae-
nhoras. Av. Atlântica no Posto S.
Fones 47-8335. Peasoaa de respeito.

2C973 S

COPACABANA — Alugamos por 5
mll cruzs, o apto. 1108 da Av. Co-
pacabana 1003, com sala-quarto, ba-
nheiro, e, cozinha. Chaves no apto. ,.....
1010 e tratar na KAIC — Rua do Car- | aervlço. Todo mobillado. Ver no lo-

jno 27 — G. 601 — tel. 22-1860. leal, chaves na Av. Atlântica 3318
8755 a í apto. 1004. e tratar na EMPRESA
-—-BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO

COFACABANA — Rua Miguel Lemos
10 — Alugamoi ótimo apartamento
com sala, 3 quartos, varanda, com vli-
ta para o mar. cozinha • banheiro. d$-
pendências dc empregados, área de

LARGO DO MACHADO N». 11, apar- 10384 8
Posto 6 — Edifício,

22-2483 (2271.

COPACABANA — Aluga-se ein 1'. ltda A Rua da Quitanda 47, J° an«
locação o apartamento 102 da Rua I _,r ia]Bs 1 a 4. Tel. 22-5827.
Leopoldo Migues. 51, esquina da Rua ' - 8776 •

IMO-jBanio rie'Ipanema, com quarto, sala, 1 —

CONJUNTO DE 3 SALAS - Aluga-se "it0,if*™ casnl„e Poqucna_ familia, 1 e
Edifício Clvltas Rua Santa Luzia 799, ??"" igU!i torrente e pensão com-
quase esquina da Av. Rio Branco, pa- plcta ~ Pra,a dc Botafogo n.: 212. ^

.tamento 201. Aluga-Je ou vende-se. !COPACABANA -  »,•,-.,,,, ,-,, >.-,„ ,Aluga-se apo-! ótimo ponto. Consultório e dentista Igrejinha — Aluga-£e o luxuoso apar-lAyt.NlUA^AlLA.Nnc.A
modista, ctc. Tratar "" " '

quase esquina da Av. Rio Branco, pa
ra médicos, escritórios ou comércio
fino. Informações tel: 42-9712. | BOTAFOGO

52-4801. tímtnto ricamente pintado a óleo, «fiW^'^^ÚS^
3750 S; frente, atapetado, com telefone. M^S:^2f/A^Í?:^S?H"-aUÍÍi1:

2,^5 g BILIARIO E COMERCIAL S. A.. AÍ banheiro, cozinha, quarto e W.C. de POSTO 6 - Alugo o apto. Wl da rua
— Av. Erasmo Braga n." 255, sobreloja empregados. Chaves por favor com o Gomes Carneiro 55, térreo, de !ren

luga-se. _ Telefone 52-3833 - Ramal 241. porteiro RAYMUNDO. Tratar na ' »*• Pintado a óleo. c| 2 ¦¦'»'•* <»"""

atapetado com<W?™™> ™"%cUpkndn" todo' o'andar 
"ê'"compo"sVÓ; 

ALUGAMOS magnífico apartamento.
Alugr-;c à Rua do Fla-.|*5H1dl.e^?5i'.2 5rln.J? Jf.HfJ •> de saicta de entrada, grande living, composto de 3 quartos. 2 salas, cozi-

6638 8 CONSTRUTORA L. MARTINS S.A. ! tos. banh ÇomiAeto, .eK.jdW. fin

8603 «llho^lí^áíí^SÍFtlê üüarlo' nlV dim dc ,nvern0' 3 b0,1S qUar,0!'•'•• "e quallü> sal''' banheiros iodai», copa. cozinha

CENTRO — Aluga-se apto
e quarto separados, banheiro, cozi-
nha. Aluguel 5.000. T. 25-4259. Rua¦André Cavalcanti 10. 22030 1

 , ,,„ . .jardim de inverno, varanda, sala cle nha, banheiro social com box, quar-Aluga-se primeira lo-, banheiro e Kitchnette. CrS 6.C03.00,' banheiros social.-, copa. cojnna e,jantal. 4 dormitórios com armários to e WC de empregada, «rea de ser-
6426 1 çaçfio, quarto sala, banh. c Kltch. Incluindo a gás e a luz. Fiador ld0. .dependências de empregída. Vern no|Cmhutidos. rouparia. 2 sanitários com- viço com tanque e garagem, A Rua

104 sala!wpt0, U26' Pr.ai,a de Botafogo 351. neo. Ver nn parte da manlifi, com iIocal à Al„ Copacabana. 1.277. apar- ,ctos, ^pa, cozinha, varanda de aer-' Francisco Sá, 18, apto. 801 - Cha-
Ver com o porteiro. Tratar 27-0765. 0 porteiro, e à tarde, com o pro- 1 tamento 306. Chaves com o porteiro. v|ço com tanquc_ dependências para, ves 110 local com o porteiro e tratar

215004 prietário. 18551 5|Tratar a Av. Almirante Barroso, 80. empregado, e uma vaffa para auto,:na Seçr,0 de Locações do BANCO
\üT-\ **™~~~~~~**~~~~~~+~~—*- , sala 903. Tcl.: 42-08al. de segunda aj móvel na garage. Chaves com o por- i IMOBILIÁRIO E COMERCIAL S. A.,

Cnttr.r-r.Ur.rtr- *. sexta-feira, cias 9 às 18 horas. tein. Para informações tel. 27-9954. à Av. Erasmo Braga n.o 255-A, so-Copacabana e Leme rçgjjjj aai 10 às m horas; asn s breioja
PRAIA DE BOTAFOGO
ga-se o apartamento 11." 321 do
prédio n.° 360, constando de am-
pia sala, 2 bons quartos, com san - AV ATLÂNTICA 14R0 Antn Rcü COPACABANA — Av. N. S. de Co- ALUGO APTO. 

"l028. 
com quarto, ba-

s irnumÚ N^#mKouTaem ZÜieUt 
-'PM«tiÍ«a 1.150. apto. 611. Alugamos nnelro e kitch„ à RUa Sá FerreiraI, l?"11*1- L.ÍS; v,l„, 

"? " i f»"i sala. quarto, hall, banheiro eL . 228. Chaves cfCI,as HiSãSS"eíetroS et? 3?h dòirSuí?"! c0llnha- chavcs oom porleiro' In\Cr% 4-500on- - Tra,aritl „n.« "'"'ira, e... .."la etc. sala, dois qu.u-ltar m Baneo irmfios Guimarães S. A/toel. 43-3GG3.

CENTRO — Aluga-se o apartamento
n ° 202 da Rua Silvio Romero, 23,
com 3 quartos, sala, banheiro, cozi-
nha, dependências de empregadas I caí, florões e pfafonier'completas, etc. Tratar na EMIL — rn ,.„..ini,., ~ ,11,1,0,1,1,".,,
Empresa Metropolitana dc Imóveis iSmSSSl. nu- JLV 1
Ltda. Rua Senador Dantas, 74 - 12.»; empregada -Chaves 110. loc., .„... d . banhelr„ .„,„„' „ ....
andar das o As 12 e das 14 ás 18 o pintor. Tratar na Seção Pre- \?_'• 

-3Í.'" ?™'.?''°^c0.zn"™,.(fi,^
horas. _9G79_i j dial do^Banco Solto Maior S.A.S^S^i^^^^! P-" — ' -¦«

Adm. Bens Av. N. S. de Co-!

110 horário dc 12 As 17,30
— Telefone 52-3833 — Ramal 241.

6639 8
porteiro. Aluguel I COPACABANA — Aluga-se ótimo ap.

c/ NELSON., <04, Rua Constante Ramos, 131, qunr-
16562 8 ' to-sala conjugados, banheiro e kitch

centro - Alugamos, no idítlcíSj£ rua Sete de Setembro ns. 69/137-1135.
Marquês do Herval. Av. Rio Bran-171. Tcl. 22-1824, das 11,30 às 17'
co n.» 185, o apartamento 612. rica- ihoras.
m"ntc mobiliado. decoração ultrá-moMAirúérA-SE
derna, atapetado; para escritório ou j ça0i com e

6594'8 COPACABANA - Aluga-se aparta- Água quente e fria e gás Ver e tra-
— Intento inteiramente pintado, com! tar com REGIA IMOBILIÁRIA LIMI-

Rua México. 11, s. 502. telef. 22-1055 P"*- e,*"8- 
^"f^Vnm^L.YNTOlSe r.i-'iB71 atKO a C o porteiro e tratar com OLYNlMi»e_-"-J£i± !i°?_i 

RIBEIRO à rua Júlio de Castilho» 25,
COPACABANA — LIDO — Aparta
mento, aluga-se de sala, saleta, quit-
chinete, banheiro, sala e quarto con-
jugado, completamente mobillado com

geladeira. 
Ver das 8 is 13 horas e

as 17, ás 21. Rua Ministro Vivei-
ros de Castro, 54, apto. 908.

23679 8
ALUGA-SE — O apartamento 601 da
rua Maestro Francisco Braga n". 6,
constando de 2 quartos, sala e de-
pendências de empregada. Chaves
com o porteiro. Informações até as
12 horas no tel. 27-3114.

6580 8
COPACABANA — Rua Pompeu Lou-

RIBEIRO _
apto. 1202, tels. 47-1841 • 47-5885.

. 417_ ¦

Flamengo

mi\' «COPACABANA — Rua Sá Ferreira,^ quartos, entrada. 
' 

sala. varanda TADA — Rua Marquês de Abrantes: rclro 107 _ Alugamos os aparta-
228 apto. 1036' — Alugamos ótimo banheiro social c dependências de 37, s, 102 — Telefone 45-7588. ^^ „| mentos: 901, 902, 1.001 e 1.002, com

2 salas, 3 quartos, hall, S banheiros.11687 4 Vinnnl ,„,rt.n,m"in i" aZ P~ apartamento com sala. quarto, ba- empresadas completas, área c/ tan- 3776 8

RUA ALMTE. TAMANDARÍ. 50 ±-
Alugam-se aptos. 103. 301. 301, 1003
e 1004 — Frente. 1». locaçlo. 2 salas.
3 quartos, banh*. cozinha, dep. env*
pregada. — A partir de Cr» 13.000.00
— Chaves c. porteiro — ADMINIS»
TRADORA NACIONAL. Av. Pres.
Ant. Carlos 615. 2». pav. Tel: 42-1314,
das 9 is 12 e das 14 is 17 hs.

4616 10

PRAIA DO FLAMENGO 98 — Passo
o meu contratb a quem comprar o»
móveis do a^co. 200 de luxo, de 3
quantos amplos, com armários embu-

CENTRO — Aluga-se no Edificio
Patriarca, aptos, e várias salas,
no 1.° andar, para fins comer-
ciais. Chaves e informações na
portaria, com o sr. Aguiar.

18602 1
CENTRO — Alugo à Av. Rio Branco

iiuoc « fioml inirtamrnln A Ar,- 
aparcamenco com *aia. qu.inu, «*•

apt. de frente la. loca- tos.'sen'do'um com jardimde l2v& £^*JSS^V*MM^^ Smil'- ' COPACABANA - Aluga-se ollmo | 
copa-cozinha, quarto e banheiro de j tidos7 grande «ala. sala de banho,

ntrada, sala, 2 qts., ha- no, ótimo, armarios embutidos, sa- AinuVKTRAcVo ITDA à uía da Emnrc^ Metronontana de Imóveis' apartamento 1001 à Rua Constante empregada, area e garage -Os aps -grande cozinha com área e dep. da
-•«» "'•' •«- *- -'- - - . • ¦-- ADMINISTRAÇÃO LIDA., a llua «ia ™'-c 

f 
'vl™ 

„'„"„,,. 7( ,,0 l Rair.01 35 (com telefone e garagel, de fundo nao t.m garage. Chaves cl 1 empregados aluguel 7.500 — Só pee
^f^S&$m£'M.fl05í^U.a^^dM^.^^^u» 

'-'-• -•-  ¦¦- ¦•- -
32-0603 das 9 As 12 e das 14 ás ig tos. cozinha e copa, enorme aica, de
horas 987g b pendência de empregada: armário

embutidos em todas as peças, 3 cai

binar previamente as visitas. IMO- ""m ,aís^ mara- Quitanda 47.
nu IABIA I fmos I tda á Av Vi. I . • '. , n/llleJada. Assoalho I'.-. vilhoso, cozinha a-npla, com arma- Tei. 02.4R27
lo^PeSnhá^a°^tfta 70aí:tai^k'483d<' vitnílc,ndo- Rua Vol. Pátria 35/ rios americanos, arca de serviço comP"' 

"2 48Z''
lo Peçanha. 20, sala 702 tcl. 22-.48.I flp. Gm. CnaVM d,as uteis 10 andar terraço coberto< decendenclas de em-l i-,:,u,,• •ilJ1° i ' Escritório. Inf. 47-0277 14077 4!

3o andar, salas 1 a 4.

8777 8

ALUGAM-SE APARTAMENTOS NO-
VOS — No Edifício Gui. à Rua Con-
de de Irajá. 510 a 520. alugam-se
apartamentos novos. Ver no local.

20014 4
BOTAFOGO — Apartamentos novos

pregada completas, e garagem. Êdi-! COPACABANA - Av. Prado Júnior,
ficio de ótimo acabamento, cons-' 3J5 apto. 815 — Alugamos ótimo apar-
truido sobre pilotis. Visitas com o I tamento com sala, quarto, banheiro e
porteiro, à rua Xavier da Silveira, Wtche. Ver no local e tratar na.EM-
83 apto. 102 de frente. Tratar à Av.|PKÊSA BRASILEIRA DE^ ADMINIS
Rio Branco, 185 salas 1.406/9. Dià-
riamente. 23640 8

— Primeira locação — Desde CrS 1 COPACABANA — Alugo apto. sale

'TRAÇÃO LTDA., à Rua da Quitanda
47, 3o andar, salas 1 a 4. Tel: 
22-5827. 8775 8

3.700,00 — em Edificio de linhas mo- ta, quarto, Kitch, banheiro c tanque,
frente Av. Copacabana 371, apto. 201
Ver no local e tratar Tel.: 27-4166 —
Aluguel 5.500 cruzs.

COPACABANA — Rua Siqueira Cam-
pos, 18 apto. 609 — Alugamos ótimo
apartamento com sala, quarto, ba-
nheiro e cozinha. Ver no local e tra-

mR, . tar na EMPRESA BRASILEIRA DE11 '•¦ J|.n.m.,rm,,í,ln TTT.A j. Rua da

85 o grupo de salas duplex, n° 2.117, !dert,a eítmlrtUlà Rua São Clementefren e para à Rua Almirante Barroso, 1 Ru^ Serafim Valandro. 6 -Tra!
ç/ linda vista para o mar, constru- ,ar na EMIL _ Empresa Mctropoli-
çao dc hall, sala banheiro, cozinha 1ana de Imóveis Ltda. Rua Senador „...,, . . __ c^ armários embutidos. Aluguel: .... Dantas, 74 — 12" andar ou nelos te- t;: —ADMINISTRAÇÃO LTDA., a- Rua da aIhm-w nnartamento novo nheiros e demais dependências, com
10.000,00. Ver ató às 16 horas c/ o ,.f0„e,' 52-0059 ou 32-0603 das 9 às AV. ATLÂNTICA. 2334, apto. 43 -j Quitanda 47, 3° andar, salas 1 a 4. ™' ~3™ 

£ «abe quarto con ou sem garagem. Ver no local com
porteiro e tratar com OLYNTHO RI- 12 c das 14 às 18 horas. 9678 4' Confortável, sala, 2 quartos, banhei- Tel: 22-5827. Iimradn ca7Ínha e"banheiro. Ver a'o encarregado e tratar na CONSTRU-
HEIRO S Rua Júlio cie Castilhos 25,

COPACABANA — Alugam-se ótimos
apartamentos de 3 quartos, sala, sa-
leta, banheiro social, cozinha, área
c/ tanque e dependências de empre-
gadas completas. Todos de 1». loca-
çRo. Ver na rua Miguel de Lemos,
123 aptos. 402. 404, 801,' 903 e 904.
Tratar na EMIL — Empresa Metro-
polltana de Imóveis Ltda. rua Sena-
dor Dantas. 74 — 12». andar ou pe-
los telefones 52-9059 ou 32-0603 das
9 às 12 e das 14 às 18 horas.

8677 8

xas-d'água suplementares, ligação
água quente maquina de lavar. Vista
para o mar, lado da sombra — livre
a partir de setembro. Ver no local
depois das 10 horas diariamente e
tratar com REGIA IMOBILIÁRIA
LTDA., Rua Marquês de Abrantes 37,
s{ 102. — Telefone 45-73SS. 3775 8
COPACABANA — Alugam-se os
apartamentos 801 e 802 em primeira
locação à Rua Barata Ribeiro, 427,
com grande sala, 3 quartos, 2 ba-

apto. 1.202, tels: 47-1841 c 47-5885. i^L,UG^"SEo »Par'amento
9678 4 

' Confortáv
' _ ro, cozinha, dep. empregada. CrS ..mobiliário., 8.000,00. Chaves com porteiro. AD-

CENTRO — Av. Franklin Rooselvelt,: pendência p
126, sala 904 — Ampla sala com "
x 6 metros. Ver no local e tratar na
EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS
TRAÇÃO LTDA, à Rua da Quitanda 47,
3" andar, salas 1 a 4 — Tel: 22-5827.

8790 1

c1 2 salas, 3 quartos, 2 banheiros, de- : MINISTRADORA NACIONAL11, pendência p empregada, telefone e „ida Antônio Carlos, 615, 2.» pav Tel- apto; 621
3 geladeira. Ver com porteiro, na rUa lefonèi 4»-1314 das âs 12 í- ri-,- 14 mento cc

«Voluntários da Pátria 127. aoto. 2"2 âs 7 hor Hnflss « cozinha.
S- e tratar pelo teelfone 57-7256 das ?_„_ PRESA

».,„ .COPACABANA — Av. Atlântica, 3806 tar na EMIL .., .......Ave-i._,„ „, Alugamos ótimo aparta- tana de Imóveis Ltda. Rua Senador, e 52-3873.
 74 ou pelos telefones.

e banheiro. Ver
A. — Rua

Empresa Metropoll-1 México 11, s, 502. Telefones: 22-1055
8761 8

8778 8:{"fdAnChfe7tanhi19".apto;^0.. Tni- TORA 1.. MAÜTINS S

CENTRO — Rua de Santana, 77, ap.
503 — Aluga-se de frente, com sala
e quarto separados, banheiro, cozinha
c area. Chaves com o zelador. Tra-
tar Banco Irmãos Guimarães S. A.
— Adm. Bens. Rua Quitanda 80 —
Telefone 52-4165. 23753 1 Av. Copacabana, 861

675 8
ás 10,30 horas.
ALUGA-SE apto. Ia locação dc frente,
com entrada, sala, 2 quartos, banhei-
ro, cozinha, quarto dc empregada e
área c/ tanque azulejada, soalho to-
do vltrlflcado. Preço Cr$9.00O,00. Rua
Voluntários da Pátria 357 apto. 601.
Chaves no escritório no Io andar dias
úteis. Informações Banco Português

om sala. quarto, Banheiro é Dantai.
Ver no locai c tratar na EM- .52-9059 ou 32-0603 das 9 às 12_e_(las
BRASILEIRA DE ADMINIS-114 às 18, horas

18519 4iALUGA-SE em Copacabana um quar-!TRAÇÃO LTDA., à Rua da Quitanda
47, 3o andar, salas 1 a 4. Tel: 22-5827.

8779 8
to a duas moças ou casal 'que traba-
lhe fora, — Pagamento adiantado e
um mês em depósito, trocam-sè re-
ferências. Direito a. banhos-quentes— Tratar pelo tel.: 25-2599. — Pre-
ço Cr$ 4.000,00.

13112 8

APARTAMENTO — CASTELO. Alu-
ga-so à Av. Beira-Mar, 406, com 2
.salas, quarto, banheiro social comple-
to, cozinha, com vista paia a entra-
da da Guanabara. Preço 9.200 cru-
zeiros mensais. Tratar na portaria.

23754 1

BOTAFOGO — PRAIA DE BOTAFO
GO, 354/356 apto. 1131 — Alugamos
ótimo apartamento com sala e quarto

COPACABANA — Aluga-se no Edi-
fiçlo .D. Ricardo, sito à Rua Xavier

20971 4 da Silveira, 115 — Apartamento
1002, de frente, com 3 quartos. 2 sa-
las, copa-cozinha, 2 banheiros sociais
e dependência de criada, área de ser-
viço e garagem. O apartamento, temseparados, banheiro e kltchc. Ver no ,'?",¦' *,„ f, h , ,

local e tratar na EMPRESA BRASI-\_WM JS&SftttfcS^ .*»«» Jocal-
LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ^"f"0' ^'? 

"0M'M- Contrato 2
„.„„-,._ r. à Rua ria Quitanda 47, 3» andar, sa- ^ 

- Tivtar no BANCO COMER-
CASTELO — Alugamos a rua las l a 4 Tel- 22-5827 |CIAL DE MINAS GERAIS S|A., à
México 119 O magnífico grupo de] •--•-. ^ 4 Rua p de Março, 15; — Telefone
salas 904, pm lfi locação, frente 577:-.Knrri 

—prata 
nr rotafo --' .-- 4r'77 B

dít rua, tem 3 grandes salas VÈiMrjg1^^ apartamentos" ns.
llbulo. oanheiro e kitch. Chaves apartamento com sala, quarto, banhei-1?0^"'04 P™JP.«J» locaçSo - Com sa-
no local. Tratar com VALMIR
em Lowndes & Sons. Av. Trcsld
Vargas 290-2.° and, Tcl. .

COPACABANA — Rua Sá Ferreira,
228 apto. 325 — Alugamos ótimo apar-
tamento com sala, quarto, conjugado,
banheiro e kltche. Ver no local e
tratar na EMPRESA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO LTDA., à Rua da
Quitanda 47, 3o andar, salas 1 a 4.
Tel: 22-5827.

8780 8

APARTAMENTO — Aluga-se com sa
la, quarto, banheiro em cor, arma-
rio, embutido, cozinha, area c| tan-
que e WC — Com telefone — Vista
para o mar

COPACABANA — Aluga-se ótimo
apartamento com grande sala, 3 quar-
tos. banheiro completo, dep. empre-
gada e garage, à Rua Pompeu Lou-
reiro 115. apto. 201 — Chaves c| por-
teiro — Aluguel base Cr$ 12.000,00 —
Tratar Av. Rio Branco 81. sala 1103
_ IMOBILIÁRIA EVEREST.

19252 8

COPACABANA - Aluga-se no Lido de
frente'apto. 12, 2 grandes salas, 3
quartos, dependências. Aluguel 12.000
— T, 25-4259. Rua Ronald Carvalho
91 22029 8

3 apartamento com sala, quarto, banhei- !,„f:' „,..p„, f "JPaçao - Com sa- | COPACABANA — Alu
tiro e kltche. Ver no local e tralar na '«"•S^ndc sala, .jardim de. inverno.j Raul pompCia, 135, apti
. EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINIS- .^'iV,", *h,'^J!;q 3.ql\lr os *<>"?• ¦_*", iê quarto conjugados. C

i TRAÇÃO LTDA., à Rua da Quitanda \fM°_ 
*?MS25^ 

,banl}c""0' e°zinl'H. I nheiro compl.. cozinha. /

COPACABANA — Aluga-se à Rua
Sá Ferreira, 228, apto. 631, c] quarto

Não falta água. Alu- e saia separados, banheiro e cozi-
guel 7 mil cruzeiros. Exige-se fiador nna americana — Aluguel Cr$ 
— Ver e tratar à Av. Copacabana 11. '4.800,00 — Chaves no local — Tratar
1171, apto. 704. Marcar hora p1 tele-|em LOWNDES & SONS, LTDA. —
fones: 27-4699, 27-5062 ou 22-2746. | Av. Preiv Vargas, 200. 2a andar —

3809 8 Tei.: 43.0905 — Ramal 18.
2372? 8

COPACABANA — Rua Barata Ribei-
ro, 292. apto. 904 — Alugamos com
sala, quarto, banheiro, cozinha, e
area. Chaves com porteiro. Tratar
no £.aiv.o Irmãos Guimarães S. A. —
Adm. Bens — Av. N. S. de Copa-
eabana 1.362. 6588 8
COPACABANA — Posto 6 — Aluga-
mos magnífico apto. com grande sa-
la, 3 ouartos, 2 banheiros, grande co-
zinha com armários, quarto e banhei-
ro de empregada e area com tanque.
Ver o apto. 203, das Rua Júlio de Cas-
tilho esquina de Av. Atlântica e N
S. de Copacabana. Chaves no Banco
IrmSos Guimarães S. A. — Adm.
Bens — Av, N. S. de Copacabana
1.362. 6590 8

porteiro. Tratar no Banco Irmãos soaR idôneas com liador — Ver d*
Guimarács S. A. — Adm. Bens .—
Av. N. S. de Copacabana 1.362.

6596 8
COPACABANA — Av. N. S. de Co-
pacabana 387. Alugamos em primei-ra locação o apto. 308, com saleta,
quarto, banheiro e cozinha. Mobília-
do. Chaves com porteiro. Tratar no
Banco Irmãos Guimarães S. a. —
Adm. Bens. Av. N. S. dc» Copaca-
bana 1.362. G592 8
COP.-CABANA — Rua Xavier da
Silveira. 114, apto. 401 — Aluga-se
com sala. 2 quartos, banheiro, cozi-
nh , nheiro em cor com box, area
com tanque e dep. de empi-pur-r*" 
Chaves com o zelador. Tratar Ban-
ro Irmãos Guimarães S. A. — Adm |
Bens — Rua Quitanda 80
ne 52-4165.

parte da manhã. 19529 10

FLAMENGO — Rua Machado de As-
eis, 45 — Alugo o apartamento 204,
composto de sala, dois quartos, ba-
nheiro completo, copa, cozinha, área
e banheiro de empregada. Banheiro,
copa e cozinha pintados a óleo —
Ver no local com o porteiro. Alu-
giicl çr$ 9.000.00 — Tratar pelo fone
46-7572. 20059- 10

VAGA DE GARAGE — Aluga-se na
Rua Paula Freitas próximo à Prais
Aluguel 300 cruzeiros. Tratar 46-9225. i

23738 8

FLAMENGO — Aluea-te à Ru»
Senador Vergueiro, 198, de íun-
dos, o esplêndido apartamento 102,
composto de saleta, três quartos,
sala, banheiro completo, cozinfea,
dependências dc empregada. Ver

Tei^ci-ie tratar com a Imobiliária Do-
23752 8 mus Ltda.. à Rua Senador Dan-

tas, 76 - 15.° pavimento - salas
1.503/4. Telefone: 22-7386.

1172040

43-9084 ou 37-1512.
18572 1

47, 30 andar, saias 1 a 4. Tel: 22-5827. I alea e % dependências de empregada
8783 4 

~ Ver a "ua Ml*l|el Lemos n" 123 —
[Chaevs com o zelador — Tratar peloBOTAFOGO Praia rie Botafogo, 354/1 Telefone 45-55R2

356 apto. 1130 — Alugamos ótimo I
apartamento com sala, quarto, banhei- -- 8G93 8

ro e kltche. Ver no local e tratar COPACABANA — POSTO 4 —
na EMPRESA BRASILEIRA DE AD- AIug:a-se por CrS 12.000,00 men-ministraçao LTDA: à Rua da Qui-1 sais apartamento com 3 quartos,*anrdJL47' 3° an<,nr- salas *¦ a 4' Tel: j duas salas, banheiro completo,

BOTAFOGO - Em rtlficl«-dl i fflSIftp™ 272* tmmmWSSS^& ^ " ** " ^
apenas 2 apartamentos por an-] o porteiro. Tratar no Banco Con-1 c •—

COPACABANA — Aluga-se à Rua
o. 301. Sala
orredor, ba-

Aluguel 5 mil.
cruzeiros com flador. Prazo rie 1 ou
2 anos. Tratar cmui GRAÇA COUTO
S. A. A Rua Buenos Aires 48, 3.°
p-:£?.r. Telefone 23-4902.

,3788 8
CENTRO — Aluga-se à Aua Buenos
Aires n. 80, junto à Av, Rio Bran-
co e rua do Ouvidor, o quinto an-
dar com 50m2, Cr$ 10.OliO.Oo mensais
• Informações na portaria.

18518 1

ALUGA-SE OU COMPRA-SE — Apto
pequeno para casal estrangeiro. —
Preço razoável. Centrum — Sanla
Tercfca • até Botafogo. Resp. tcl. —
52-3431. Segunda-feira cm diante.  .... .,.....„ , „,,- ,,,,.. ,, , ,

3009 lidar, aluga-se, em primeira loca- tinental S.A., rua da Quitanda ICOPACABANA — Aluga-se lindo

CENTRO - Aluga-se grupo dTW *¦» apartamento eom salão.. 3 i «*- «-* " -- "» ---»- ----- " apartamento com vista para a La-

te de 2 (duas) salas, saicta c ba- quartos, copa-cozinha, banheiro

COPACABANA — Aluga-se à Rua
Sá Ferreira n." 228, apto. 614. com
sala e quarto conjugados, banheiro e
cozinha. Aluguel 5 mili cruzeiros com
fiador. Prazo de 1 ou 2 anos.. Tratar

3787 8

nheiro privativo. 1". andar da rua ; em côr C dependências de empre
Mcxlcd n°. 41. Tratar c. o sr. AN-,gada. Informações pelo telefone
DRADE até 10 h. da manhi e depois
de 19 h. Domingo o dia inteiro, pelo
tcl. 37-2035. _í9±.í
CENTRO — Alug:.-.íc cie frente c em
1". locaçSo, o grupo 202 a run Mexi-
co. 119, composto de saleta, 2 am-
plns salas, banheiro é privativo in-
terno, ótimo para comércio. Vir no
local, chaves com o encai regado.
Aluguel-CrS 14.000,00 mnis impostos

26-8802 dias úteis.
11673 4

Rí rtae 19 àa it t.r...ZZZiiz~i_ZZ!—''apartamento com vista paraKS, das li as 17 horas diàriamen-; g^ e para Copacabana, em primei.
5' _._ 23650 8 j vn 'ocação. com. duas salE" ' nuar-

COPACABANA — Aluga-se, à Ave-
nida Atlântica, 438, 478, apartamento
302. frente para Gustavo Sampaio,
hall, 1 sala, 3 quartos, banheiro com-
pleto, cozinha, dependência de empre-
geda. e área com tanque — Aluguel
de CrS 10.000,00 — Chaves no local,
cal com o zelador. Tratar em LOWN-
DES & SONS, LTDA, — -Av. Prés,
Vargas, 290, 2." andar, tel.: 43-0905 —
Ramal 18. 19278 8

COPACABANA — Aluga-se, Rua Bu-
lhões de Carvalho. 412, o apto. 305,
novo, de frente, de sala e 2 amplos
quartos, kitch. e banheiro completo,
com caixa-d'água privativa, por CrS
ti.800,00; só fiador. Ver no local —
Tratar AUXILIADORA PREDIAL S.
A. — Travessa do Ouvidor 32-A —
2,°. andar.

COPACABANA — Av. N. S. de Co-
pacabana 98, loja C — Alugamos pa
ra comercio de fino, contrato de 4
anos. Chaves com porteiro. Tratar
no Banco IrmSos Guimarães S. A:
— Adm. Bens. Avenida N. S. de
Copacabana 1.362. 6591 8
ÀVTCOPACABÃNA lííTlipto. 11Õ4~
com vista para o mar, com saleta. 2
quartos conjs., banheiro cor, cozinha
compl. Chaves com porteiro. Tratar
37-1684, com proprietário. 11709 8
AV. N. S. DE COPACABANA, 387
— Alugamos o apto. 809, em pri-
meira locação, com saicta, quarto,
banheiro e cozinha. Chaves c| por-
leiro Sr. Benedito. Tratar no Banco
Irmãos Guimarães S. A. — Adm.
Bens — Av. N. S. de Copacabana,
1.382. 6592 8
ALUGAMOS excelente apartamento,
composto de varanda, 2 amplas sa-
las, 3 quartos com armaribs embuti-
dos, banheiro social completo ¦ com
box em cor, quarto e WC de empre-
gada, ampla cozinha, area de serviço

9534 8- com ,anc!ue e duas vagas na garagem.
Ver no local á Rua Domingos Fer-COP. — Aftiça-se 1 apto. cl lindã~vis-J tos, dois ljanhelros sociais e demais! COPACABANA — Rua Fig. Ma- Mira n.o 92, apto. 602. Chaves cl por-

Ia._p.5 ruas.- d? Srande sala, 2 bons: dependências. Chaves com o P^.í'telro| gau,ãeS) 548, perto Toneleros ! í,cir° £;!*£*¦£. na_ Seção de Locações
quartos conj., banh. com box, coz.
aluguel CrS 7.0:0, tem outro menor

rKr^A_S®£&lV°™m** no BANr UÜa ja dc Fcvcreiro n.« 68, aptos.
ÇO PORTUGUÊS S.A. à Rua ". de , 301, 5o3f „01 e 403. chav„ c0'm 0
Março 65 - telefone 2^2020, das 12 porteir0i c tratar na Seção de Lo-
as il> horas. -''o» 1 . ,.nm»« rin HA\'rn imobii lAnin v

ALUGAMOS magníficos apartamen: i í1'?..?"^1 L0'"3" ,„3?^'aplio' mi ps"
tos cn, primeira8 locação SompostOSffl" Çê,de47^?lho 

thave 
£Jj.*-.clc hall de entrada, salão de visitas. I- ' ' '"'• ¦-¦lU'1 "

varanda fechada, 3 quartos com ar-
mários embutidos, banheiro com box,
quarto c wç de empregada, arca de
serviço com tanque, grande cozinha
e vaga na garagem. Ver no local à

j do BANCO IMOBILIÁRIO ' E CO-

APARTAMENTO — Aluga-se excelen-
te apartamento no Bairro do Peixo-
to com quarto e sala separados, ar-
marips embutidos, banheiro — Ver
com *o Sr. Guilherme à Rua Declo
Vilares n.° 169. e tratar k Av. Eras-
mo Braga. 255-A, sobreloja, com o
Dr^ ACHILLES, 23741- 8
COPACABANA — Rua Santa Clãrâ
164, apto. 204. Alugamos com sala,
quarto, banheiro, cozinha e area —
Chaves com porteiro. Tratar no Ban-
co Irm.los Guimarães S. A. — Adm.
Bens. Av. N. S.. de Copacabana 1.362.
_; 6598 8
COPACABANA — Ed. N. Senhora do
Carmo — Rua Leopoldo Miguez 82.
Aluga-se o apto. 903.' Composto de
sala e quarto separados, jardim de
inverno, cozinha, banheiro social,
quarto, banheiro de empregaUa. tan-
que e cozinha. Ver e tratar com o
proprietário no local.

6626 8
COPACABANA - Av. Prado Júnior318, apto. 201. Alugamos de frente,
com sala, 2 varandas, 3 quartos, sen-
do 1 com armário embutido, banhei-ro com box. copa-cozinha, quarto ebanheiro de empregada e grande areacoMHa. Chaves com sr. Augusto na
portaria. Tratar no Banco IrmãosGuimarães S. A. — Aflm. Bens —
Av. N. S. de Copacabana 1.362.'

6507 8

SENADOR VERGUEIRO — Aluga-ia
aplo. dois quartos sala dependências
completas — 25-3120 9 àl 10 hs. —
42-9026 15 às 17 hs.

18538 10

FLAMENGO — Aluga-se apartamen-
to mobillado com telefone, geladei-
ra, 2 salas, 3 quartos demais depen-
dencias à Rua Paissandu — Trata-se
na mesma Rua n. 322 — Apto. 201.

8604 10
FLAMENGO ~ Aluga-se o apto. 704
— Ed. Hcberibe, S. Vergueiro 23Í, c|
3 qtos., sala. 2 var., banh. comp.,
coz. dep. empreg. Inform.'TeL: p-
27-6505. 13108 10
FLAMENGO — Apto. mobiliado par-
cialmente. Aluga-se. 3 quartos, 2
salas jardim de inverno, copa, Co-
zinha e demais dependências. Po-
de scr visto a qualquer hora. Rua
Senador Vergueiro £0, apto, 902.

18541 10

RUA AIRES SALDANHA 24 - apto
603 — Confortável, vestibulo, sala.
quarto, banh. completo, cozinha —
Água em abundância. Cr$ 7.500.00 —
Chaves c| porteiro. Administradora! 2 bocas e banheiro. Chaves na por-Nacional, Av. Pies. Antônio Carlos'taria e demais informações no BAN-
.15. 2" pav. Tel. 42-1314, das 9 às 12|ço PORTUGUÊS, à Rua 1". de Mar-e das 14 âs 17 hs. 4619 Blço, 67, ou pelo telefone 23-2020. de-

— Av. Henrique Dodsworth, 83. —. i, ,. ,. , . .,.-, ......m u iuuiui i\i;n»
a, >. 905. Tratar pco Vel. 52-9023. | Aluga-se confortável apto. ften-1 MERCIAL S* A. ^1 A Av. Erasmo'47-58853785 8; te. indcvassávcl, c/ vestibulo, 8a- Braga n." 255-A, i| loja, no horário'

sala, 2 quartos independentes, ba-! de 12 às 17,30. Tel. 52-3833, ramal 241.
nheiro, box, ótimas dependências,! ^4L_?
9.000 mensal, contrato com depó-j ALUG A-SE em la. locação o apt«

COPACABANA: — Posto 2 e meio.
Aluga-se à Rua General Azevedo Pi-
mente), 7, esquina de Barata Ribeiro,
o apto. 505, composto de saleta, am-
pio quarto com 2 janelas, cozinha
com lugar para geladeira e fogão com

I ço, 67, 011 pelo
840 apto. 

"801 
_j pois das 12 horas. 3760 ?.icações rio BANCO IMOBILIÁRIO EiAV. ATLÂNTICA

("ENTRO — Aluga-se rie frente c em ; COMERCIAL S. A. — à Av. Erasmo; Frente. 2 salas. 3 dormitórios, banh. I rflPAPAHA1VA  »,„ A«U
1». locação, o grupo 201 à rua Mé- Braga n.o 255-A, 4j loja. No horário em côr, copa, sala almoço, dep. im* ifiSSiV101 ànln innd Al,
XlCO IV. 119, composto dc saleta. 2 de 12 às 17.30 - Tcl. 52-3833. ramal j pregada, garagem. CrS 16.000.00. Po-:KraS"' 1Ji ~ Aplo. 1UIH — A1U-
amplas palas, banheiro e privativo 241 6635 4 de ser visitado — Administradora Na- R^mos com sala, quarto, hall, ba

sito. Ver com porteiro. Inf. tel.!738 da rua Sá Ferreira. 228 com
TÍ-lfinK 421 o;tjuarto. banheiro e kit. — Aluguel•*' ',f,l",• 1 .t-Z ! de Cr$ 4.200,00 - Chaves com o por-
COPACABANA — Aluga-se apto.
três quartos e demais dependências.
Rua Sá Ferreira 132, apto. 3. Chaves
apto. 4, Aluguel 12.000,00. Inf. —
27-2034. 13118 8
COPACABANA — Aluga-se ótimo
apto, ricamente mobiliado. c. tele

teiro — Tratar ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS MASSET LTDA.. Av.
Erasmo Braga, 277 sala 102 Tel ....
42-0081 17044 g

POSTO 3 — Alugo o apto. 1002 darua Republica do Peru 72, duplex
quase esquina da Av. Atlântica, pri-meira locação, c| salão, 3 ótimos qts.2 banhs. sociais, arms. embutidos,
banh., coz., dep. empreg. guarda-malas, área e| tanque, adega e garaec- Atuguel 15.000,00. Ver cl o srMonteiro até 17 hs. e tratar c OLYN-
THO RIBEIRO, à Rua Júlio de CasU-
lhos 25, apto. 12C2, tels. 47-1841 e ..

415 8

RUA MARQUÊS DE ABRANTES 212,
apto. 303 — Saicta, amplo quarto, ba-
nheiro, cozinha — 5 mil cruzeiros.
Chaves com porteiro — ADMINIS-
TRADORA NACIONAL — Av. Pres.
Antonio Carlos 815, 2.* pav. Tele-
fone 42-1314, das 9 às 12 e das 14
às 17 horas. 23654 10
EDIFÍCIO CAPIBARIBE — Alugo
grande apto. todo reformado. Cr$ ..
25.000,00. Tel. 45-7817. "22037 10

FLAMENGO — Aluga-se à Rua
Buarque dé Macedo, 64, em pri-
meira locação, o recém-construi-
do apartamento 203, composto de
sala-quarto conjugado, banheiro
e cozinha. Ver no local com o
porteiro e tratar com a Imobilii-
ria Domus Ltda., ã Rua Senador
Dantas, 76. 15.° pavimento, salas
1.503/4. Telefone: 22-7386,

11719 10

ALUGAMOS magnífico apartamento,. , ,
composto dc 3 quartos, 1 sala. 1 Sa-hiescs com telefone, geladeira etc
leta, cozinha, banheiro com box e JôstoL_5 -Informações na parte da

PôSTO 6 — Alugo o magnífico aploT^ r—
3C2 da rua Raul Pompela 101 pri-'ALUGA-SE o apartamento 308, da
meira locação, ótimamente situado é||Rüa Silveira Martins n.« 132, de qto.
fac. de condução, const. de sala du-'sala conjugados, pequena varanda-
pia, jard. inv., 3 qts., banh. coinp)e-jda c Kitchnete. Aluguel S.500 cru-
to, coz., gde. área c1 tanque e dep. zeiros. Chaves com o porteiro. —
empreg. Aluguel 11.000,00. Ver el o Tratar com SILVEIRA, tel.: 42-8783.
porteiro e tralar c| OLYNTHO RI- 18580 10

apEtoR°l 202RUtelsJU4? líSi^M-H^MEHGO - Rua 2 de Dezembroapto. 1.202. tels. 47-1841 c "-588o. i Ahjg0 por sm 6üm0. ,pit „,»
_7il_?!e quarto separados, claros, linda vis-

ALUGA-SE casa mobillada de 1 a Sita. T. 25-7678.
20977 10

¦ ¦;/.-¦, cnuu^inv ... vu. ¦*•*.*> v, w. .w*.- *< ni, i._,_.i_ tua, t,i)i um i i t, i^wui ni '.. cjrl- n- n"lRfone, a familia de tratamento, c. 1 | dependência de empregada, todos os ___lil!£2_i
tar-!;

440 8'FLAMENGO — Aluga-se um grande
sala, 1 salão, 3 quartos c. armários. | quartos com armários" embutidos e|PÔSTO 2_ — Alugo o apto. 1104 

"da; 
25M,"— rtambéinse0 vendedor 

"
interno, ¦ oi mio pura comercio, ver i RoT.\rnnn Aw7T7à~nTTa MaT «onai. av. Pres. Antônio Carlos 615 "neno e cozinn.i. > rr no locai a
no local, chaves com o encarregado. a°Z AV.,RT7n,„ 

fo"taa mnUuai** pnv" TcI- i2-mi- d« » ^ 12 fc partir das 11 horas. Tratar no, yopa-roznwa, 
arca - oepenci. comp,-, aiapeiaaos a av. IM, s cie copa-jjv. N, s. de Copacabana 129. dej3.ofio.Ò0O,00). 12». andar. Tratar pes-

Aíuguerde Cr* 13.000.00 mala tmposri^ivA^&.íi.f^.-^JSl*" 14 às 17 hs. 4615 a Bancos Irmãos & Guimarães S/A. JAramML 
dSiZ T'i ™« : MbíM 

,ft 
G3' apt.0", 1201r 

Chaves 
frente, const._ de qto sala. banh. so..imente na IMOBILIÁRIA ALF>

lo<; e ta\a« Outras lnformacfiea no con™™v.ei apartamento, .1 grandesI- ¦ -.._,^j¦• -•. --•,-, AHm 
nAnc A., v s: ,1» r-tt .2->.COO,00 com deposito de 3 meses. . no local com o porteiro. Tratar na.e coz. c fogão de 3 bocas. Aluguel yandre KAMP Rua México 41 —

BANCO PÒRTUGUfS DO BR*«IL 1"«*os- sí,'cla' ba"heiro em cor. co- COPACABANA - Rua Duvlvler 43 ap., Adm -Bens Av. i>. S. ff Co-; Telefone 37-1G04. 8^4 8 I Seçáo de Locações do BANCO IMO-15.000,00. Ver ci o porteiro e tratar c" í„ „„ 803 23707 10
8 A fc rua 1- de Marco M t'elc- 7"ihs *"ier cana" ]"IU'"' lslll"»d:ls c "^ - Al»p-s.-. apto. dc 2 .alas. 3 quar- PacaUna^362. 6587 8 Aluaa-se sala com nuaT^i BILIARIO E COMERCIAL S. A. - OLYNTHO RIBEIRO à Rua Jullo dc|Gr"po603" Ojmm
fone Mi8MÔ Has W ài 16 horas todo Conforto. (Findon - Ver quin- tos c demais dependências, para rc- COPACABANA POsto 6 - AlugM^ÍF„ífr.ohfl¦fT^^uri^SSSi-?^!*: A^- Erasmo Braga n.o 255-A. - Castilhos 25. anto. 1202. Tels FLAMENGO - Alugamos por 8 mllfone .3-2020 das 1- á, 16 "°'a'3 

, ta-fclra das 9 As 18 horas. Telefone Mbida.j-M|jmU cul-:apt8i mobl„ado c/ geladeira? quarto|| ^Cro 
'íaixa 

dlua prfpria para ! loJ«- Telefone 52-3833. ramal 241. 47-1841 c 47-5885. 411 8 cruzs de frente o apto. 101 da Praia

ggrei Bygg^tegya #¥F^SS^B^ j^lg^^i-p^^A"c-'^^^ ~. * Bg ^m^rx& SSiisfiS2
AvPRlo Branco, 131 i salas A. B. e ***>•" ««.ff6-"^'°m*,» 

g»; 
f»±: Telets", «"1821 c 25"5«3 !P *W«â entre 10 . 18 hora, APARTAMENTO: - Aluga-se o aí? j eom vista para o mar, composto de £ 

"Jj move.s e refeições. Rua S* ™*r « 
„ ul, 2M860.

1. Aluguel dc CrS .... SSXf«i^*1?.'úiíS2L Q , . , ."? a CliavCS c Porlelro- 3673 a.*liwi enlre lu e 1B nora5- ,„, Jm Si r„a Bulhões rie Carvalho SBll 1 ampla sala, cozinha e banheiro. Ferreira 148, 435_S 23695 j„C. Grupo 180:
18.000
no local
Informações no BANCO 'PORTU
QU43 DO BRASIL S.A. A Rua l*.

' ALUGA-E apartamento 3 quartos. 
'2

banheiro, cozinha, quarto c de- COPACABANA — Aluga-se, ã Kuacai. 1 raiar em UUWnUBI „V SUWS. i"~"„j" '',""'_"" •--•¦—-• •V*-.?? f "-"lllenriou» -Dorisivortll il amrlsmcn.
LTDA Av Presidente Varen» "in _. Pendências rte criada de frente a rua , "que "oosuortn im, apartamen

v,t.« xjv otuu-Au o.«. « ssu. s .-iKISSm TeSe 4MO0r ramM 1^ Prancisc0 Sà 6I' aPt0' 2M- V« ™ \° 
M\ em 1» 'ocaçSp. com 3 quar-

de Março. 65, telefone 23-2020 das X ana*u lcleíonc 43-0905. ramal 18. j loca, depoJ, dag ,2 horas # tratari*o«. saU. anhelro. cozinha, dependin-
12 As 16 horas. 3757 1| íllíL/jcom Dr. Ravmundo 22-6784 das 10.3o'cta dt empergada. Arca com tanque

BOTAFOGO — Aluga-se A Rua Hu- ¦* 12. das lfi As 19 horas. Direito ae garagem — Alugue! i$ 12.500,00 —
mailá. 229. apto. 406. Sala. saleta.'garage e apto. de luxo. Aluguel CrS Chaves no local com o zelador —
envidraçada. 2 quartos, banheiro com-113.000.00. 3680 8 Tratar fm LOWNDES SONS, LTDA.

3883 8' 401 da rua Bulhões de Carvalho 501 ,.
de. frente' com saleta. sala. quarto. I Ver A Rua Souza Lima n.o 48, apto. AV. ATLÂNTICA — Alugo o mag
banheiro e cozinha. Contrato e fia-]609- Chaves com o porteiro e tratar niflco e luxuoso apto. 1201 da av
dor, ver no local. 6555 8 na ScçSo de Locações do BANCO Atlântica 2.516, de frente, el 2 gdes.!'IMOBILIÁRIO E COMERCIAL S. A., salas. jard. Inv.. 5 quartos c| arms.'

CENTRO — Alugamos por 5 mil „ ,.
cruzs. o apto. 1102 ria nia Alc*pt*- j.^ÍÍJú22f.¦'f^áSSL' u.l!?.
fa Machado 36, com sala-quarto, ba POSTO 6

FLAMENGO — Alugamo» apartamen*
to de alto luxo com 4 quartos, 2 sa«

Ias, 2 banheiros e dep. Tratar na
AVENIDA ATLÂNTICA — Aluga-se I à Av. Erasmo Braga n.° 255-A. so- embutidos. 2 banheiros c| arms. 

"emb! 
I 6GEÍ,CI^ -AÍÍPI:?mÍIB:HÍ^í!Í^ »«T

ótimo apartamento com 3 grandes! breloja — no horário de 12 As 17 irea. lavanderia, qto. e banh. em- Rua México na. B| 804 — io. «"W*
quartos, uma boa sala. hall de cn- I horas. Telefone 52-3833 — Ramal 241. pregada e 2 vagas na garage. Alu- ;__._
trada. uma pequena saleta. banheiro; 6633 8 guel 28.000.00. Ver c! o porteiro "IFLAMENGO — Aluga-se à Ru»
com box. cozinha e dependências cle

nnelio, coamna. Ver no local e lrw. P^to. co inha, area com tanque, quar- RUA DOMINGOS PERRHRA 1!3 - t 
'¦ 

« 9034" If X 
"«R " 

fSS nia' 3M ccim o" porte" o SC^ sidencia Para íamiIia de al,° »ratanTels 47-1841
Ur na KAU" - Rua do Carmo 27 ["J .fcn" c"",c'e «-"'P1^ • Alu-.apto. 6I6 _ Mob|,|ado. sala. quart0i 

W.« «¦>»" ~ SR. UAI.'» R. 1. JO ajpto. 30Z com o porteiro SO- mcn(o cons(ando de , 3 M. 
-leis. 4, IW1 g «as».

G. 601 - tel. 22-1850. *l,el ' ,nnI, c™""<" con, fiador - bahh., corinha (tem lugar p; gela- S! Síra^f andar 
"ilí "l las' 2 banheis, porflo. garage, Jar- COPACABANA-Em apo. de 3 pes-

23700 Z^FnPnrstnn*^-*' J1",?""" „com t,ci,'a' - Água em abundância - CrS COPACABANA - Aluga-se e:;clusi-i StíOTí 4°-6l4q o ,' li IIW Dr Olt dim- dependências de empregados e «oas aluga-se quarto mobiliado a um-
r p~= :-T- GRAÇA COUTO S. A. A Rua Bue-Í7,50O.O0 - Chaves c porteiro. Ad-,vãmente, para fins comerciais, o apto vKIR\ ÁlcUuel CrS l^oílow aRua «>"> Ia""'""- Ver e tratar i,moça 011 senhorc-de responsabilIdad
CATEI F: _ Aluga-se o apto. 302, no- nos Aires 48. 3.» andar. Tcl. 23-4902. j mlnlítradorà Nacional. Av. Pres. 1207. A Av. N.S. dc Copacabana- n» Aluguel 

CrS 12.000,00 Rua Jq „e lraba,he -,„„ ún|co inqullino.
vo. da R. Bento Lisboa 89 oe snla  3790 4|An:onio Carlos 615. 2» pav. Tel 861. com sala e quarto conjugados. -°3i-?i 18394 8 Tratar pelo íone 57-4560.
e quarto conjugados, Kltch c ba- . rotaFOGO - Àiugá-«e nm» r.«- <2-»14- das 9 is >- e das 14 As 17 banheiro completo c Água o*ente COPACABANA - Alugamos aptos, el, .; .,-.„-.- —TT. p- l09^_

\m™*^*££^iiiii__ K«e mcS 
w':'!!- _«» "kitch e° banheiro de **_%$?- «gjggj com 2 quartos cl «^,0.! ALJLCAMOS 

jíW&ág^^feÃcÃBÃ^ - Alugo o magnifi-
AUXÍlIADORA PREDIAL S.V Tia- A»{°- ,u!í- '""biliada 30.000. - tra-! ALÜGÃTf-SlTs vasas oar." ran^. Aluguel. ClS 5.500.00. Chaves no local embutidos, sala ampla e demaisde- 1 ,c°.mP°tl°„ ÍÍÜ^Sgf. ü'19' ^.ll !co aoto. 601 da Av. N. S. de Copa
vessa do Ouvidor 32-A. 2-. andar.

236S6 1 KAlMH- '¦ *---1'"'

CENTRO — Alugamos para fins co
merciats a sala 12 da rua Evaristo da,cruis. com telefone, o apto. 403 de
Veiga 134 com 16 m2, por 3 mll cruis. frente, da rua Eduardo Guinle. 118,
Ver 110 local e tratar na KAIC — Rua com aala. jardim de inverno, 2 quar-
do Carmo 27 — G. 601 — tel. 22-1860.1 tos. banheiro, cozinha, área com tan-

23701 1 ! que, qt. e WC. de empreg. Ver no
CENTRO - Apto. Duplex no Ex- j J?cal 

e„trat" "5. R*J5 S SS 
d°

rolar- R«M _m rtir, n„n™ laí ! Carmo 27 — G. 601 — tel. "-18M.

tratar cl OLYNTHO RIBEIRO. A rua e._,j_. v»»»,,.lrn », o lie antnAluga-se confortável re- t,-.,,- ri, r=ctithn« 9? «ntn i?m _. Senador vergueiro n.w 1*0. apto.
- 503 (3.° Bloco), completamente

mobiliado, com 2 sala», 2 quar-
tos conjugados, banheiro, cozinha,

e dependência de empregada e áre»
c/UnQue. Aluguel: Cr$ 13.000,00,
chaves no local com o porteiro.

8 Tratar em Lowndes ic Sons Ltda." — Avenida Presidente Vargas n.°
-1290-2.» andar. Telefone: 43-000Í.

19285 10
dente Vargas. 290. 2> andar -Tel :] !«• =a>a «M- «¦* «"2«2. «"?«, W â^^^i^síf^Jl* r.o*Vãte?zS, const. 

P'de 
2 sal... 4 quartos,' cop. ejfLAMENGO

BOTAFOGO — Alugamos por 8 mll; 15123 8:43-ft}05 — Ramal 18. 19281 8ie 8 "ora*
Aluga-s* — Contrato

RUA BARATA RIBEIRQ.-535 apto.! COPACABANA — POSTO 6 — 'A ATLÂNTICA •— Alugamos
201 — Luxuoso, completamente mo- Av N S de Conacabana 1 18* de al ° ,,0' mobli1,d°' P"'
biliado, hall, ampla sala. 3 dormitó- __ Anl'o S0> AW» «. ««. "5 e/ lelefon,e- geladeira, com dois A Av. Erasmo Braga n.» 255-A, sobre
rios, 2 banhs. sociais, cortnha. dep._, *7r 

«l.íiir.j7 
Aluga*se ^J)8" quartos. 2 salas e dep Tratar na loja no horário de 12 Jj 17 horas.

empregada. CrS 13.000.00 — Chaves Magnífico AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA —; Tel. 52-3833, ram;S

Palace Hotel. av. Rio Branco 185.
aluga-se por 10.000,00 mais as taxas.,.
Tel. U-SWS. 33673 11 BOTAFOGO — Alugamos apartamen-1 ILAi. n hs"

c! porteiro — Administradora Nacio- apartamento, constando de 2 am- Rua México, 148. sala 804. telefone: rnp.
nal. Av. Pres. Antonio Carlos 615. pias salas, 4 bons quartos. 2 ba- 42-2482. entre 10 e 6 horas.
a» pav. Te:. 42-1314. das 9 às 12 e das nheiros sociais, dependências du-\ ?724617 pia para rriados. área com tan

6643 8

ALUGA-SE no Edificio Patriarca ^«"iJ.^'^^'.-^:".0^! COPACABANA
COPACABANA — Posto 6

8750 10

A SENHOR DE TRATAMENTO - TtMg*^.£t^P_&??%al&
Aluga-se quarto mob.. banheiro ane-, mengo. 12. apart 813. «a'« « "«^
xo. frente duas ruas em apto. de.«nJugados c^i^a e banheiro com

l.argo de Sio Francisco, aparta-
mento 1209. escritório ou mora

emoregada. 2 banheiros sociais e co-•zlnha. * Rua Humaitá n. 144, apto. apartamento. Sala, dO".S quar- des & Sons. Ltda. At. Pres.•705. Aluguel 9 mil cruielros. chaves .£ j„—„:«. j....ji.,{a, Virni Jín-"» o andar TM
a'com o Sorteiro. Tratar na imobi- tos e demais dependências, "fW; -3U_;- ln?y- lcl- •••

Alliaa.se <,ue e ?"-aí,e' J*1-,110 ,oca.1 com moi 
"residência 

de alto Tuxo, pode ser tratar na KAIC
~ •*„ o proprietário. Tratar com Lown-jmobiliada. para 2-3 meses, ou vazio.

JSU, ítcilí'.- uuu iuu cm «pw. u«; , / w/-^i e -rt-títt. t-+tm\tm na nnf-
pessoa estratíg. perto Av. AtlanU- pie tos Crf *MQ» =J*FVU por
c*. Rigoroso asselo. Tel. 47-4143 _!urla — tratar rua Faranl, n. .^
pôsío S. ^20 fl  —

dia. todo carpetãdo. com cortina'com o port
* banheiro completo. Tratar com: liaria lkmos ltda.. .-. Avenida mobiliado, contrato de 1 ano
Sr. AGUAR. 19276 Ife «*5«*j "*".2^'al« ^™' ,0- CrS 12.000.00 - Rua Constan-

43-0905 — Ramal 18.

Alugamos por
t 5.MO cruzs. o apto. 309 da Av. Co-

pacabana 1003 cora sala-quarto. ba-
Aluga-: nheiro e cozinha. Ver no local e „¦ tar na KAIC — Rua do Carmo 27:££LL±

G. 601 - tel. 22-1860. ! COPACABANA - Apto. mobll-, «jair,. A P-UA PAISSANDU IM, «*••«» 1
para 1-2 anos. eom 4 quartos. 2 sa- 23637 8 to. sala. separado», corlnha. geladel- Aluga-se "P?711^""" íZ-itt. w
las e deps. - Traur na AGÊNCIA 777777777'. TTTTT"» r«- e***1 *m art,at- Flador idôneo, quartos, 2 b*"?*^ 

^móreíTs»
ANGLO-AMÍBICANA. Rua México. COPACABANA - Av. N. S. de Co- Rju, Pompil_ ,t0 lpto. 7CÍ - Pro-i cozinha, ^gf^^^ffi****:

iq"go g 148 :ila 804. Tel.: 42-2482. pacabana 1.334. apto. 901 - Aluga- -jj.,- £eUdor. «a «.Todo mobillado. Tratai lefone

m**t**l^m*i*+m**r+t*S*S*>t*m*****m*-**^S*^m*l*+m*^ ; COPACABANA — Aluga-se i Rua;
TT28 a mos mobiliado. atapetado eom cor-

tinas e geladeira, «Tm 2 mISm, 3; COPACABANA. - Aluça-se tolo. ,.£-
— *4J-6«2S. Í373 - 10

*í§?°_* te RamOS 89 apartamento 701. Leopoldo Miguez n. IWl. apto. 202, COPACABANA — Posto 5 -~ Aluga-; quartos aendo 1 duplo, grande íar-J?^ £££?"
•mento .• 91fini 8 com 2 quartos, saleta, tala conjugada.:mos residências de alto luxo. i quar- dim de inverno, 2 banheiros sociais, »po """l1;',;

I» com  ibanheira, coiisfha, dependência de;tos, sendo 1 duplo, c/ armiri*» em-;sendo 1 de mármore, copa-connha,;«-navu po.ie.LOjOS e eSCritÓriOS [HUMAITÁ — Alugamos apartamento
ALUGA-SE a ótima sala 1804 na Av 

's 
ouirtos »»la duola • demais depJ»-»vrttiA He tr»tn av,. .uitnr um'empregada e *rea 

"com 
tanque. Alu-jbutidos, terraço, jardim de invemo,;2 quartos e banheiro de empregada.

RteraranS"».com « mlbístant. .J.rV«^A^el^ CrtUO^ 1$$^ün*? de W. «íqiSSS^quaf-ifuel (^$ 10.000,00 -- Chaves no lo-! 2 sala. .«pia, e demais dependín-, area e.garage. ^.ves, com ^orteuqlt 08 U»^ tspi.. 602 te.

UIB, Figueiredo Magalhães 32. éâi- FLAMENGO — Ahiga-se. para r«i-
Aluguel Crf 5 600.0C - dêncla ou «critério, o apto. 1<», a

ro. Tratar 25-2686 praja do riamengo. 12. eom quarto •
398 *sala conjugados, banheiro e KitchneV«

Ver no local com o relador. .-•

lus e 
'ventilação. 

Ver cem o por- tratir na AGÊNCIA ANGLO AME-:tw. 
'diV^l«rênci» 

cra telefone."eA-ka! com o «lador TraUr em LOWN-Vias. iardta. Tratar na Agência An-;*i 9 i. 12 edas 1**« 3!'^nrf Z*2*L'mZZ fn-ÍS
saia 804. trt os poste» 4 a 6 Copacabana Te- DES *£ SONS. LTDA. — Av. Presi- glo-Atnerlcana — Rua México, 148. Tratar no Banco Irmíes OuimaiSes rar.rias, banheiro._.c<wJJ e dep. }"l_ Zll2Zt2.

efoaar r»ra :«-4«J eom PLORO. [dente Vargas, 
"n. Um', 2> andar. Tel.:'sala -804. T«L:-42-2482.teiro sr. David, • tratar à Travessa i RICANA Rua México 148

11 de Agosto í, tJ 408. Telefone.: Tel: 42-2482.
43-7917. 0463S 31 3839 il 18210 8,43-0905 — Ramal 18. 193S3 8,

í S. A. — Adm. Ben»
373X «de Copacabana 1.362.

~ Atór7.« e! 3 qúrtoi. I »'. 2 va-.TValarem tam.OtS tt amg U-
raftfla* banheiro, cot., « dep. env MITADA - Av. P"^-«*£, »»•

Ar» -». 8.-pregada. Crf 13.000^0.- Ver de s à* V. andar - Tel.í 43-090», "I^1^
8 \* i 2 horas da manhi.

\

¦
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CORREIO DA MANHA, Quinta-feira, 28 de Agftsto de 1957 2." Caderno

LOCAÇÃO DE CASAS APARTAMENTOS
FLAMENGO — Alm:» magnífico
apto. para casal, em prédio ex-
11 íi imrntc residencial, com sala,
quarto (separados) banheiro cam
íóx e cozinha com exaustor. Ver
n.i rua Buarque de Macedo n."
.16, apto. 410 chaves com 0 l'«r-
teiro. Aluruel CrS 6.000.00 (tem
mi;»»!.! mobília dc quarlo se in-
teressar). Tratar com dr. I'aulo
na Av. 13 de Maio 23, sala 513.
Tcl. 32-6361 ou 45-5330 depois
das 8 horas da noite.

3752 
10

FLAMENGO — Alugamos para fa-
mlltn de fino trato, apartamento mu-
biliado de frente constando dc sala
d* visita. 2 aulas, entrada, 4 bons
quartos, com armários, corredor com
RÍmários, 2 banheiros sociais, cm cor,
cozinha com geladeira, área com tan-
que, quarto e banheiro para empre-
gada. Vcr com o sr. CLARINDO u
riicfe do» porteiros o apartamento
1501 — Bloco E da Av. Ruy Barbo-
lá 20 a tratar nu FINANCIAL A D-
MINISTRADORA S.A. à rua da As-
sembléia 104, Bala 515. Tel. 4L'-7845.

11710 10

FLAMENGO: — Rua Senador Vcr-
gueiro, 114 — apt. 301 — Aluga-se de
frente, com 3 Ralai, 3 quartos, hall,
2 varandas, 2 banheiros, copa, cozi-
nha, área com tanque e dependências
de empregada, todo pintado, com be-
los lustres. Chaves no local. Tratar
no BANCO IRMÃOS GUIMARAKS
S.A. — Adm. Bens — Rua da Qui-
tanda, 80 — 3". andar •— telefone —
f,2-41B5. 662!) 10

ALUGA-SE — Otlmo apto. com sa-
ia e quarto, gepnrados, banheiro, co-
zinha e varanda — 10*. a. r. Dois de
Dezembro, n. 35. Tratar 22-5718 das
15 às 17 hs. com dr. SALGADO -
Av. 13 da M!'to, 23 — Ed. Darke.
aala 1,618. 1161)9 10
FLAMENGO — Aluga-se à Praia do
Flamengo, 98 — apto. 602. Sala. 3
quartos, 2 banh. sociais, cozinha, dep.
emp., área c. tanque. Prazo de 1 ou
2 anos. Tratar com GRAÇA COU-
TO S.A. A Rua Buenos Aires, 48, 3".
andar. Tel, 23-4902, 3789 10

FLAMENGO — Aluga-se dois
quartos ótimo mobiliado, com ba-
nheiro anexo. Não falta água.
Referências. Tel.: 25-5632.

8752 _10
FLAMENGO — Alugamos apto. peq.
cl telef.. quarto, banh., Kitch. Cr$
5.300. Tratar na AGENCIA ANGLO-

, AMERICANA, rua MfXico 148, s. 804
- Tel. 42-2482 entre 10 e 6 ha,

, 3840 10

IPANEMA — Aluga-se quarto mobl-i
liado com cate uela manhfi a senhor!
de respeito, Nno falta Água, Tele-'
fonOl 27-1552.

13116 12
IPANfcMA — Aluga-se. perto do Cl-
tie Astôrla, o confortável apto. 304
da Hua Visconde Plrajá 550, com 2

|imi|)luk aulas, j. Inverno, 3 bons
quartos, armário embutido de 4
mi., banh». em côr el box, saletu
almoço, cozinha, qt". e WC empreg.
k álea serviço el tanque e caixa d
íiKU.-i. AlutjU"! mensal Crt 14 000,00,'chaves com porteiro. Tratar teN:

123-1103 t 27-7982. 21324 _12
IPANEMA — Hua Visconde de Pira-

Ijft, 111 — Apto. 418 — Alugamos óti-
| mo apartamento com sala, quarto, ba-
' nheiro - kitnete. Ver no local v
i tratar na EMPRESA BRASILEIRA DE
i ADMINISTRAÇÃO LTDA., à run da
i Quitanda 47, 3.° andar, salas 1 a 4 —
Tel. 22-5827.

Ü8782 12

JARDIM BOTÂNICO - Alugu-»e
magnífica Residência (Imediata i com
contrato longo, sito à Rua Maria An-
gíllca 522, Pode «or visto diàriamen-
le entre J0 ato 16 horas, Tratar pei-
malmente na IMOBILIÁRIA ALE-
XANDI1K KAMP — Run México 41
• • Grupo O0;i, Não te atende por tele-
fone. 23703 14

LEBLON ~- Aluga-se de frente apto.
202, saln, 3 quartos, dependência! •
quarto empregada. Alutuel 8.000,(0.
T. 25-4259, Rua Dom Pedrito 301,

22031 17

Tijuca

Laranjeiras
APARTAMENTO — Aluga-se com-
uletamente reformado, com hall, «a-
|n, varanda, grande corredor, troa
quartos, banheiro, cozinha e demais
dependências. Rua das Laranjeiras n,
21o apto. 1501 — Trutar pelo telefo
nu 32-6646. 3000 10

LEBLON — Procura-se um apto.
com grande living, saiu ile Juntar, 2
gr. dormitórios com armários, gara-
ge iEdifício novni. Base 15 n 17.000,
com ótimo fiador, ofertas'diretas pa-i i',',',Ai*«i«" t<!Í!,'"'\)C,\', 

'<

KAMP - lelef. 4.'-37„l. ^ . 
^jsMMfflll ou 32-0603,

LEBLON — Aluga-se perto da Praia
liou Residência (atual ocupado por
uoile-nmericanoi, estilo antiga com
grande área. Buse 25.000,00. Porme-
nores. tratar com IMOBILIÁRIA

_ I ALEXANDRE KAMP Rua México
LARANJEIRAS — Aluga-se paru fn-! 41 — Grupo 80N, Nfto se atende por
inllla de bom e&sto. o apto. 602 á: telefone. 23704 17
ruu Pinheiro Machado 1», telefonei XHE5n - Aluga-se um ótimo apto"de grande- sala, 3 quartob, banheiro |jyjn_ (5(( m2| 

•

IPANEMA — Alugamos upto. perto
du praia, com 2 quartos, sala dupla,
jardim Inv. e dcp. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA — Rua
México 148, 1] 804 — Tel. 42-2482 —
entre 10 e li horas. 3737 12
IPANEMA — Aluga-se o apartamen-
to n». 209, primeira locação, da R.
Visconde de Pirajá. 525, paru con-
sultórlo, comércio ou residência, com
sala, 2 quartos, banheiro e cozinha.
Chaves com o porteiro. Tratar com
u proprietário pelo telefone: 47-7729.

11705 12

social, cozinha com armários, quar
to e banheiro de empregada, área
com Ianque. Ver no Idbali Inform.---
Coes no BANCO PORTUGUÊS DO
BRASIL. S,A.,'à-rua 1". de Março,
t'6 — fone: 23-2020, de 12 ás 16 ho-
,..,« 3750 16

rlng lüü m2i com 3 quartos com
móveis, vilrola, rádio etc. Nfio tem
telefone. Tratar na IMOBILIÁRIA
ALEXANDRE KAMP — Rua México
41 — Grupo 603, Nfio »e atende por
telefone. 2370ÍÍ 17

TIJUCA — Aluga-se espaçoso apar-
tamento de 3 quartos, saleta e cala
»onJuK"d»>, grande varandas, banhei-
ro social em cór,' dependência* dc

• mpri-gndas completas. 'Ver á Hu.i
Subola Lima, 11, apto. 304, — Trutar
nu EMIL • Empresa Metropolitana clc',

Sanador Dani.is,
os telefonei ....
s 0 Aa 12 <• duu

14 is 18 hurn», 9660 27
TIJUCA 

'<— 
Aluga-se em primeira

locação á Rua Conde Bonfim, 527,
apto. 203, com 2 quartos, sala, ba-
nheiro com box, cozinha, dependeu-
cia completa de empregada e meu
com tanque — Chaves no local com
o zelador — Tratar em LOWNDES
& SONS LTDA., — Av. Presidente
Variai 200, 2," andar — Tel, 43-0903
— Ramal 18. 192110 27

1) — PACIÊNCIA — Alttganio» por
1.200 crur.i. cata, com varanda, sa-
la, quarto, banheiro, grande quintal
rom tanque, cczlnha, a estrada de
UrucAnla — late 6 _ quadra D.
Chaves com ir. Antônio no arma-
rem e tratar na KAIC — rua do Car-
mo 27 — G' 601 — tel. 22-1860

23691 29

GABO FRIO MIGUEL PEREIRA - E. DO RIO

Sub. da Leopoldina

TUUCA -- —Aluga-se, próxnn.i A
Praçt Saenz Perto, apartamento no»
vo, com 2 qunitof, saleta, «ala, cozi-
nha e banheiro dn empregada. Ver
na Hua Carlos de Vasconcelos, B3.1

.1 apto. 402. bloco A. — Tratar na EMIL'
presa Metropolitana d-; Imóv-'ls. jRua Senador Dantas, 74. 12.". I

RIO COMPRIDO — Aluga-se á Rua | and", ou pelos tdeloncs 52-9059 ou i
Aristides Lobo, n.° 44 — Apto. 42.1 32-0603. das 9 âs 12 e das 14 às 18,

9881 27 1

Rio Comprido-Catumbi j 
-Llf»p

IPANEMA — Aluga-se apartamento
com dos quartos com 12 metros qua-
(irados cada, sendo um com armário
embutido, uma sala de 18 metros
quadrados, todo pintado, com sancas.
abajour e assoalho com slnteco,' O
prédio tem garage -- Rua Alberto de
Campos 51, ap, C-01*— Chaves com o
porteiro. 11704 12

IPANEMA — Rua Farine de Amoe-
do n°. 135 — Alugamos com 2 gran-
des salas, 6 bons quartos, 8 banhei-
ros, cozinha, quarto e banheiro de
empregada, área e garage. Ver no
local. Tratar no BANCO IRMÃOS
GUIMARÃES S.A. Adm. Bens. Av.
N. S. de Copacabana, 1.362.

6589 12

LARANJEIRAS — Aluga-se 0 apt"
601 à rua das Laranjeiras, 206, de
frente, com sala ampla, 3 quartos, ba-
nheiro social, cozinha com armário, 1 ™»»»« -j-uuv.^ - ?? - "f"-. T-j i',7ir"V
quarto e banheiro de empregada, área com saleta. sala, 2 quartos, banhei- "'"-a-".

com tanque e garage. Ver no lo- ro completo, cozinha dependência
cal Chaves com o porteiro. Outras1 completa ae empregada e area com
informações no BANCO PORTU- i tanque. Aluguel 7 mil cruzeiros —
GUfcS DO BRASIL S.A., à rua 1". Chaves no apto. 12 ou 52. Tratar c|
de Março 65 — fone: 23-2020 de 121 LOWNDES Sc SONS LTDA.. Avenida
••«10 horas 3755 16 I Presidente Vargas n.° 290, 2° andar.

, j Telefono 43-0905 — Ramal 18.
ALUGA-SE — Próximo ao Largo do ]()2|)j; ,.,

BHAZ DF. PINA — Rua Antenor Na-
varro, 855 — Alugamos ótimo aparta-
mento com aala, 3 quartos, banheiro
e cozinha, area eom tanque. Ver no
local e tratar na EMPRESA BRASI-
LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA,,
á rua da Quitanda 47, 3.° andar, salas
1 a 4 — Tel., 22-5827.

08789_30
RAMOS — Aluga-se A Rua JoSo
Romarlz, 372, apto. 102, com 2 quar-
tos, saio, corredor, banheiro, cozi-
nha. dispensa e area com tanque —
Aluguel 5 mil cruzeiros, chaves no
local. Tiatar cm LOWNDES & SONS
LTDA. Av. Pres. Vargas 290, 2° an-
dar — Telefone 43-0905 — Ramal lll.

19288 30

' Aluga-ta uma linda casa — Tod»Aluga-i» ou vende-se apartamento mobm,dai tfm 3 nmnoi .rmárlosnovo 0/ .3 quarto», 1 sala etc. Per- «mbutldo». 1 aalAo 1 grande varando,
to da praia Cri 230 000,00. Facilita-'1 C°P*' l banheiro de luxo, 1 cotlnha.
«a o Daaamento Tel- Mim Il 5u»rt0 dí empregada — Tem ca-o pagamento, rei. 48 257,. |setro - T. Residência 45-7491.

__23J18Í 3!j 5MI_ »8

LOJA _ CASTELO
Aluga-se ò Av. Presidente Wilson 210, com amplo subsolo.

Chaves com o porteiro, sr. Geraldo. Tratar pelo telefone
47-7641 15144 38

Machado em apto. de família dlstin- ._
ta, ótimo quarto, mobiliado, com café; RIO COMPRIDO

TIJUCA — Aluga-se ótimo aparta-'
mento com sala, 3 quartos, banhei-!
ro compl., dep. empregada, a Rua!
Uruguai 339, apto, 505 — Aluguel;
base 9 mil cruzeiros — Tralar Av,
Rio Branco 81, sala 1103 — IMOBI-
LIARIA EVEREST - Chaves c por-[
teiro. ü)251 271

e roupa de cima, á um senhor dis
tinto, que dê referências, preço ...
3.006,00 cruzeiros. Inf. Telef. 46-2068

Aluga-se mag-
nifico apto. ocupando todo o andar
á Rua Santa Alexandrina, 481, upto.noi con, 3 quartos, 2 «alas,banheiroIyéíno.ybanlfelro""cozinhar;área*con

TIJUCA — Alugamos por 7.500 cruzs.
o apto. 208 da rua St". Carolina 24,
çom, sala, 2 quartos, jardim de In-

Leblon

IPANEMA — Aluga-se à Rua Alber-
to de Campos n". 51 — apto. 103.
Sala, quarto, banh. comp., e cozi-
nha. C. Garagem. Aluguel Cr$ 
íi.500,00 c. fiador. Prazo de 1 ou 2
anos. Tr.-.tar com GRAÇA COUTO
S.A. A Rua Buenos Aires, 48, 3".
and. Tel. 2:!-1902. 3791 12

18601 16 social em cores, 2 jardins (le inver-j tanque qt. e W.C. de empreg. Chano, cozinha com armários embutidos, Ves no apto. 206 e tratar na KAIC -dependências completa de emprega- Rua do Carmo 27 - G tiül — tclda, area com tanque, deposito el 22-1860. 23594 27
 I varanda para 3 quartos — Chaves no! ^>T,.-. _-. '¦— 

LEBLON: — Alugo os apartamento! local apartamento 601 — (D. MADA-j rlJU<-A — Aluga-se apar: íento de
202 e 203 de sala-quarto, cozinha! LENA) — Tratar em LOWDES & sa,il dois 1llart°s duas áreas. Rua
americana e Kit. na rua Aristides i SONS LTDA., Av. Presidente Var- Am"'ode Neves 293 apto. 101 Alu-
Spinola n". 88. esquina da Ataulfo dei gas 290, 2.° andar. Tel. 43-0905 — Ra-.*uel Cr? 7.500,00 mnis condomínio,
Paiva, servindo para residência, con- | ma) jg, 19287 22 11702 27
sultórios ou comércio, ótimo ponto I ¦ ¦ ,,>..,„-.-.-. rr-z . TIJUCA _ Rm ç-ÍTíwíTÜ^ -vT
n-.ra estabelecimentos de casas de RI° COMPRIDO — Aluga-se a casa 1 J, u„„ — «ua iao íranclsco Xa-
l'"-' •••'.'.'", '" l,m •""•' '" '•' ,, ,,,. n„„„r„, r..i„j„ -o o» I vier. 80 — A — Casa 2 — Alugamos

sala, banheiro, cozi-
e banheiro dé empre-

22033 17 I cozinha e'banheiro completo" em côr' Bfda e. 2 *r«as- Chaves no local.
Icom box. dependências completas 1 Aluguel: CrÇ 6.500,00. Tratar no

LEBLON — Aluga-se o ótimo apto. | |)ilra empregada varanda em volta Banco Irmãos Guimarães S.A. Adin.
108 da av. Rodrigo Otávio n°. 217, | du casa e cran(|e quintal cimenta- Bens. Av. N.S. de Copacabana, n.

RAMOS — Aluga-se à Rua JoSo Ro-
mariz, 376, apto. 101. com 2 quartos,
sala, corredor, banheiro, cozinha, dis-
pensa e area com tanque — Aluguel
B mil cruzeiros, chaves no local —
Tratar em LOWNDES & SONS, LI-
MITADA — Av. Pres. Vargas 290 -
2,° andar — Telefone 43-0905 — Ra-
mal 18. 19289 30,

ALUGA-SE — Um apartamento com |três quartos, uma sala, grande ba-
nheiro, cozinha, dependência de'
empregada não falta água. Rua Ja-
caraú n*. 63. apt. 301 perto do Hos-i
pitai Getúlio Vargas. Chave no 394. í
Tratar Telefone — 34-5871.

6566 30!

SUBSOLO
Aluga-se na Avenida nio Ilranco n. 43. ótimo suh-ioln em primeira

locaçío medindo 140 ml, entrai!» completamente Independente com ele-
vador. Tratar ji» Avenida Rio Branco n 45, Sr. Rlberto. «374 38

APARTAMENTO DE LÜX0
ALUGA-SE

u,.,xKí,"írl0 áe absoluta solidez, finamente mobilado, complemento mn-inliario r equipamento a combinar, quatro pcçai _¦ anexos, jôhrr o Lidoe Avenida Atlântica, prazo dois anos, entrega em trinta quarenta (lias.Informados completas por tel. 36-6906, prefcrlveimente ii 14 011 20 horas
15121 Sl

Niterói

modas .Ver no local com o portei- cia Rua General Galvão 1,0 28 com! W »_~¦ 
(J¦•

ro. Tratar à rua Evaristo da Veiga,! «"nde varanda envidraçada, duas «}m 
^""WJ

35, sala 1710. Telef. 42-9988. j salas conjugadas, três quartos, copa,,'J»1"' ^ua,r,<> 
*

com salela, sala de Jantar, 2 quarlos. do 3cabada de pintar. Ver das 9 as!1-3"2

Gávea
ALUGA-SE — Apartamento de fren-
te, com duas caixas dágua privativas
na Estrada de Santa Marinha, 5 —

.apt. 302 (no final da Rua Marquês
de São Vicente) por Cr$ 5.000.00.
Chaves com Dona HILDA no terreno
ao lado do Edifício.. Tratar no BAN-
CO IRMÃOS GUIMARÃES. Rua da
Quitanda, 80 — 3". andar — tele-
fone 52-4165. 6630 11

Jacarepaguá

lianema
ALUGA-SE confortável opto. com 1

-espaçosa sala, 3 quartos. 2 banheiros
sociais e dependências de criados a
Rua Prudente de Morais, 1441, apto
404. Chaves com porteiro. Preço 11

.mil cruzeiros. Telefone 57-4786.
4093 12

IPANEMA — Alugam-se novos de
frente aptos. 805, 905 e 1005. Rua
Júlio Castilho 16, esquina Av. Atlfin-
tica, grande sala. 3 quartos, dependên-
cias.' Aluguel 15.000,00. T. 25-4259.
;;. 22032 12

RUA CÂNDIDO BENICIO 2277 —
Confortável residência, centro de
grande terreno (22 x 88) c. 3 salas,
4 quartos, banh0 completo, cozinha,
dcp. empregados. CrS 6.500,00 —-
Pode ser visitada. ADMINISTRADO-
RA NACIONAL. Av. Pres. Antônio
Carlos 615, 2». pav. Tel: 42-1314, das
9 às 12 e das 14 às 17 hs.

4620 _13 I

JACAREPAGUÁ - Alugamos casa à
rua Renato Meira Lima n° 570 (an-
tlga rua Câlcól, c2 salas. 2 quarius.
banheiro e cozinha. Aluguel mensal
de CrS 2.000,09, Chaves, por favor,
com d. Maria Amélia no n° 592.
Tratar na IMOBIALIARIA LEMOS
LTDA. à Av. Nilo Peçanha, 26, s.i-
la 702. Tel. 22-248Í1 (508).

16240 13

6599 TI

pregada, área de serviço com banh, ,- I 'tíS&SS^S 
P"clo""teic'f'one TwJ4HW ^Sf^^^^SSÍÈro e WC, água em abundância, porl * lftmn «. ^""ui, ou eennpra so que iranamcm

CrS 7.50000 Chaves no aoto. 202.1 ÜÍÜÜL* ' *M *m U1» apartamento. Telefonai.
Tratar na rua da Assembléia n*. 36 RIO COMPRIDO — Alusa-sc o óti- V4*??*?' 7418í) ¦"
— 2o andar, BANCO METROPOLI- | mo apartamento 304 da Rua Santane- i 'wvw^~>www,w«www~v
TANÓ. Tel. 42-2815. 3795 171 sia, 34 em 1". locação constando de.j ÇiihnrbioS f/fl Central

ALUGA-SE — apartamento de luxo
a CrS 5.500,00 e 6.000,00 à Travessa
São Francisco, 62 — fundos do n"
187 da Praia de São Francisco —
Tratar no Banco Predial telef. 5273

02088 33

... ,-, , >,,,,.,-,i. \, , „ 1 saleta, grande sala, 3 bons quartos,AV. DELFIM MOREIRA -A uga-se | banhir* cozinh 
' 

dependências . de completamente mobiliado apaitamen-,d garagem Esta rua co- ! PILARES - Rua Francisca Vidal,
to do alio luxo grande Jardim ln- LeçaSf Praça De^viechlot próximo i 113 - Alugamos ótima casa com sala,!

salões, 3 dormitórios, biblio-,., ,?.... _,_ „,?_. ,,._. _ , -_Jr __¦_ •> „,,„,.,„_. v,„„v,„i.n „„,i„i,_ _ j«_

ALUGA-SE — Na Praia Icaral 453,
Niterói, bonito, confortável quarto
mobillado em residência familiar.
Não falta água. Tel. 6863.

 23677 33
ICARAI — Aluga-se -ap. dê saíí
quarto, banheiro e kitchnette com
maravilhosa vista para a Guanabara.
Praia dc Icarai 447 ap. 902 Tratar:
Atlas Administradora rua da Qut-
landa 3 — 6" andar telef one. 42-6945.

11701 33

GRANDE SALÃO -- CENTRO
PARA DEPÓSITO, ESCRITÓRIO OU PEQUENA INDÚSTRIA
Aluga-sc um magnífico salão com 110 m2, em edifício recém-

construído à Rua Camerino, 128, grupo 201, de frente. Outros
detalhes com o sr. Aldo Carvalho, à Av. Marechal Floriano, 127,
Icja — Tel. 23-0356. 3777 38
Apartamento com ^elefoiic

— COPACABANA —
Aluga-se o de número 501, à Rua Duviiver, 49, com 3 esplên-

didos quartos e amplas dependências. Visitas e informações pelotelefone 37-7007, 3749 38

Ilhas
verno, t sino», o.uuriuiwng.,."'"»"- I à Rua do Bispo. Ver no local e traeca, copa, cozinha, 2 banheuos so- j (ar na CONSTRUTORA L. MARTINS

502. Telef.
8758 22

4623 17 | RIO COMPRIDO — Aiuga-se o cõn

ciais, dep. empregad^ garagem parajSA R M-2 carros. Aluguel: Cri 40.000,00 — U.,.lnr= _ v, ia7i
Para ver telefonar paia: 27-8809 ou ... ,.h,.,

37-0391.
r^õrm,, „«, im ri» ,.„.! fortável apartamento da Rua Santa-
Aristides Espínola 6, esq da av.; , jardim cim grande área. cr
?f'"°reir:!:.,lm,dj1 

•la„S{ °,m"': «'nha. banheiro completo, quartode frente, const. de varanda, 2 sa W.C. de empregados e garagem. Cli-

2 quartos, banheiro, cozinha e de
pendências de empregados. Ver no
local e tratar na EMPRESA BRA-
S I L E I R A DE ADMINISTRAÇÃO jLTDA , à rua da Quitanda 47, 5.° an-!

[dar, salas 1 a 4 — Tel.: 22-5827. I
08788 29i
|

BOCA DO MATO — Aluga-se à
Rua Pedro de Carvalho, 776, uma

las, 2 quartos, arms. embutidos, banh.»: m(J de „,ontnnhn com íar,tura dágua, j boa casa com três quartos, duas
coz,", dep. empreg. área serviço
terraço em cima. Aluguel: 12.000.U0 campanhuihà em todos os comparti-

mentos e etc, esta rua começa na
Para ver pedir -«chaves por.favor P,.aç., Dei Vecchlo. próximo à Rua

apt. 302 e tratar c/ OLYNTHO

IPANEMA — Rua Visconde de Pira-
já, 111 — Apto. 610 — Alugamos óti-
mo apartamento com sala, quarto se-

-parado, banheiro e kit. Arma-
rios embutidos. Ver no local e tra-
1ar na EMPRESA BRASILEIRA DE
ADMINISTRAÇÃO LTDA.. à rua da
Quitanda 47, 3.° andar, salas 1 a 4 —
Tel.: 22-582'L 08781 12

iTPANEMA — Aluga-se apartamento
¦ na rua Alberto de Campos com sa-

leta, dois quartos, cozinha e banheiro
-completos e vaga em garage. CrS....

6.500,00 — Telefonar 57-2468.
20956 12

do Bispo. Ver no local e tratar na

Jardim Botânico
RIBEIRO à rua Júlio de Castilhos 25,' CONSTRUTORA L. MARTINS S. A
apt. 1.202, tels.: 47-1841 e 47-5885 à Rua do México n". 11,

00416 17 Tei; 22-1055 e 52-387H
Grupo 502.

8759 22

IPANEMA — Residência para alugar
com 3 quartos, com armários embu-

.tidps, 2 salas e deps. garagem. Tra-
tar na AGENCIA ANGLO-AMERICA-
NA — Rua México 148, s| 804 — Te-
lefone 42-2482, entre 10 e 6 horas.

3738 12

APTO. DE LUXO — Aluga-se o de
n". 101, de frente, à Rua Abade Ra-
mos 47, com saleta, sala (5 x 4), 3
amplos quartos, ótima varanda, ba-
nheiro completo de cor, com box,
copa e cozinha com água fria e quen-
te, despensa, quarto e banheiro de
empregados, grande área com tan-
que, armários embutidos, garagem,
etc. Aluguel, sem garagem 13 mil
cruzeiros. Tratar com o proprietário.
— Telefone 26-354S.S756 14

i ALUGAMOS EXCELENTE APARTA-
: MENTO — De frente, composto de 3
quartos, 1 sala, banheiro social com-

: pleto, cozinha, quaVto c W.C, de
empregada e área de serviço com tan-
que. Ver à rua Maria Angélica n".
472, apto.. 403 e tratar na Segão de
Locações do BANCO IMOBILIÁRIO
E COMERCIAL S.A.. à Av. Erasmo
Braga n". 255 — sôbre-loja — no
horário das 12 às 17 horas. Tel. —
52-3833. — Ramal 241.

6642 14

V^>A*VV^N^*V^^^^V^*^,V^^^**WWWV**

Santa Tereza
LEBLON — Alugo os apts. 211 e 216
da av. Rodrigo Otávio 226, 1.» loca-
rão, próximo à praça Jockey Club, c/
quarto, sala. banh.0, coz.» e arms. eni- .,,„,„., .
butidos. Aluguéis- 5.500,00. Ver c/fSANTA TEREZA — Aluga-se a Rua
o encarregado alé às 16 hs. e tratar c/: Guilherme Marcom. 95 apto. 606.
OLYNTHO RIBEIRO à rua Júlio de s?la. ,2 quartos, banh. compl., cozi-
Castilhos 25 apt. 1.202, tels.: 47-1841; »lla- area com tanque, varanda. Alu-
e 47-5885. 00418 17, S"el CRS 7.000,00_c! fiador. Prazo de

-— 1 ou 2 anos,
LEBLON — Aluga-se o apartamento! COUTO S.A.
n". -205 à Rua Dias Ferreira 581 com'
saleta, sala, 3 quartos, e demais de-
pendências de empregados em pré-
dio de 3 pavimentos. Aluguel 
8.800,00 cruzeiros e taxas, ver das 8
âs 11 e das 2 às 5 hs. com Snr. RO-
CHA (zelador). Tratar.'Tel
42-5196 ou 42-0050. 3753 17

Tratar com GRAÇA
a Rua Buenos Aires,

•18 3o and; Tel.; 23-4902. 3792 K.

Vila Izabel
EM LINDO EDIFÍCIO de estilo ebo-
rense à rua Sllva Pinto 111, ora ter
minado, alugam-se os últimos apar

CASA — Leblon —• Aluga-se à!.tamentos; Otlmo acabamento e fino
m<i riinrrtitin niir-iii ii» 1IIX rom;gosto- c' 2 1- liala' entrada, cos.,
^•-.^^^^^^^^«iMM^bWUielro-j Quarto e banheiro de em-4 

iqU 
r^t,^l0«Ír°„J gn,?„HÍ3| pregada, área d piso cerâmica, tan-, que.* AluguelCrS 5.500,00." Csalas, banheiro, terraço, cozinha.! que azulejado, e entrada dc servi- Prazo de 1 ou 2 anos. Trat

garagem, quarto de empregadas i çn. verdadeiro mimo. Tem telefone. 
etc. Tratar fone 43-2556 comi.Aluguel CR$ 8.000, contrato de 2
João Victor. 11674 171 anos. 18592 26

salas, banheiro, cozinha, copa e
quintal, vi dependências de em-
pregada (dois quartos) isolados.
Ver no local e tratar com a Imo-:
biliária Domus Ltda., à Rua Se-
nádor Bantas, 76, 15.° pavimen-1
lo, salas 1.503/4. Tel. 22-7386.

11721 29;

PAQUETÁ — Alugamos por 3 mil
cruzs. o apto. 205 da rua Tomaz Cer-
queira 120, com saleta, quarto, ba-
nheiro, Kitch. Ver no local e tratar
na KAIC — Rua do Carmo 27 — G.
HO^j— tel. 22-1860. . 23692 34
PAQUETÁ — Alugamos por 8 mil
cruzs. a casa 26 da Praia Pintor Cas-
tagneto, com varanda, sala, 2 quartos,
banheiro, cozinha, quintal com tan-
que. Ver no local e tratar na KAIC— Rua do Carmo 27 — G. 601 —
tel. 22-1860.  23693 34
ILHA DO GOVERNADOR: — Alugo
na rua 37 aluai Rua Ituâ. 164 —
(Jardim Guanabara 1 o apt. dc fren-
te tipo casa n« 101. com sala, sa-
lota, 2 quartos, banheiro, copa, co-
zinha dependências de empregado e
garage.' Ver no local c tratar pelo
Fone: 32-2400. 11711 34

MADUREIRA — Alugamos 2 residên-
cias: Uma: cala, banheiro e área. A
maior tem 3 quartos, sala, cozinha,
banheiro, varanda, are», etc; na rua
Professor Burlaniaqul, 11.0 11 — Es-
quina de Avenida Marechal Rangel,;
quase no Largo de Vaz Lobo, muita
condução à norta, lotações, bondes,!
etc. Aluguel Crfi 1.800,00 e 5 mil cru-j
zeiros, respectivamente, mensalmentej
— Tratar na ORGANIZAÇÃO NORMA I
LTDA., — Rua do Carmo n.° 71. Sá-
las 801-2 — Podem ser vistas às 8 ho-'
vas. 18622 29
MADUREIRA — Alugc-3e à Rua Car-
valho de Sousa 137 — Bloco 2, apto.
206. Corredor, sala. 2 quartos, banh.
comp. cozinha, dep. e área c. tan-

fiador.
ar com

GRAÇA COUTO S.A. A Rua Bue-
nos Aires, 48, 3". and. Tel. 23-4902.

3793 29

Petrópolis

GALPÃO PARA DEPÓSITO
OU INDÚSTRIA

CAMPO GRANDE - D.F.
Aluga-se galpão com 1.600 m2. de área coberta e com

1.400 m2. de área descoberta, próprio para depósito ou
instalação de uma indústria, servido por desvio particular
da E.F.C.B.. Tratar com o sr. Achilles, das 8 às ÍO horas
pelo Teletone: C.G.254. nm ss

PETRÓPOLIS — Casa mobiliada —
Aluga-se otima, com 2 q., sala, co-
zinha grande banheiro completo, en-
trada para carro e ótimo quarto e
e banheiro para empregada — In-
formações tel.: 52-2792 ou Pet. 2997.

18629 35

PRECISA-SE URGENTE
Apartamentos ou casas para alu-

gar para'famílias de alto tratamen-
to com 3'ou 4 quartos,-2 salas am-
Rias. perto de praia — Copacabana— Posto 6 — Ipanema -— Leblon —
jardim Bot. Tratar na Agência An-
êlo-Americana — Rua México 148 "a/
804 — Tel: 42-2484, entre 10 e 6 hs.

3842 38

AV. BRASIL
LOJA OU DEPÓSITO — 150 M2

Aluga-se uma loja, a 50 metros da Av. Brasil, em Olaria, ruaasfaltada. Contrato de 5 anos, com fiador ou cauçSo, sem luvas. Verà Rna Dr. Nunes, 1.243-A, chaves no apartamento 202, do mesmo
prédio Tratar com Dr. F. Ramalho, das 15 às 17 horas, na Rua da
Quitanda n. 3 - 5.° andar, sala 512. i(nt3 38

GALPÃO PARA INDÚSTRIA
LEVE OU DEPOSITO "?

Aluga-se à Rúa Luiz Ferreira, 7 — em
Bonsucesso, à 30 metros do Posto Diana. —
Informações com o Sr. Arlindo — Telefones:
42-6178 ou 43-9642. 34512 |

AUTOMÓ VE IS DE OCASIÃO
CHEVROLET, 1955, Belair, 8 cilindros,
Hidramatico, Powcrstecring, 4 portas.
Melhor oferta. 23-5965. 20063 64
CHEVROLET 52 — Vendo urgente —
Preço razoável de particular paru
particular — Único dono Power Gli-
dc — Rua Republica rio Peru 72 —
apto. 407 — com HUMBERTO.

15140 ti4

ATENÇÃO — Vendo camionete Dodge
,1952, nova com 38 Klms. c| rádio
,»iul em perfeito estudo por motivo
Vendo carro novo. Tratar tcl.: —
,26-0281 — Sr. HENRIQUE.

2025 64
OLDSMOBILE Hydramatico. 4 portas,
bem conservado, CrS 200.000,00, de 2.>
a 6.» feiva à Rua Bittencourt da SII-' va, estacionamento Caixa Econômica
com sr. Arlindo. Domingo à Ladeira
Tabajaras 94, com sr. Olavo. 16418 64
CHEVROLET "BEL-AIR~Í957"—

Duas cores, 4 portas, sem colu-
nas, de luxo, direção hidráulica,
rquipado com rádio, 100% lega-
lizado com 4.1 via alfandegária.
— Vende-se, tratar pelo telefone
43-1394 (8 às 18 horas) ou 49-7886
depolt lai 20 horas, com sr. Mi-
rand». 8757 64

j CHEVROLET 52 — Vendo esta-

j do de novo realmente, com 25.000
quilômetros. Tudo original. Fone
22-4059, wm o sr. Ricardo,

81616 64

iPORD Prcfecl. 1950, em ótimo es-
1 tado de conservação, particular ven-
ide por. 108.000,00 tenho urgência —
'Av. Copacabana, 664, loja 2 — Fone:
í57-7778. 395 64

MERCEDES BENZ- — Vende-se mo-
; dclo 220, seis, cilindros, equipado, rá-
j din original, ótimo estado, pneu so-
j bressalente, 45 mil Kms. rodados. —
Base 450 mil rruzeiros. Informações:

Telefone 26-8190 hoje, a partir de 13
'hora?,

391 64

AUTOMÓVEL x LAMBRETA. Vendo
ou troco um Standard "8" 1948 em
ótimo estado — Submeto a experièn-
cia — Sr. LUIZ — 27-3500.

402 64

I AUSTIN 1951 A-125 — Tipo do Roll
\ Royce — Vendo ou troco por carro
lpequeiio.de menor valor. Base: Cr$

180.000,00 — Sr. LUIZ — 27-3500.
401 .64

i STANDARD VANGUARD — 1950 —
:2a. Série, forração nova — Ótimo
| estado. Tel.: 27-9270.'

441 64
! BUICK-SUPER 1952 — Vendc-Se —
¦Conversível praticamente novo. Car-
! ro de absoluta confiança sem o me-
I nor defeito. Tudo original de fábri-
ea. Inclusive capota. Rua Bolivar,
182 Apto. 501.

20987 64

i VENDO PLIMOUTH 1953 — 2 portas.'¦2 cores. Tratar pelo telefone 52-2196
jcom d. NANCY e sábado ou do-
mingo pelo tel.: 27-6548, com 0 Sr.
JOSE' LUIZ — Preço base Crj ....
400.000,00 cruzeiros à vista.

18646 64

CITROEN — 1949
Vende-se. muito bem conservado

quer de motor como carroçaria e in-
ternamente — Tratar tel. 23-1701 ou
Av. Pres. Vargas 463-A — 20». and.
com ALBERTO. ' 18586 64

M E R C ü R Y 1 9 57:
(Montclair)

Zero km — 4 portas — ar condido-
nado — Supcrequlpado -- Aceito
troca — Tratar a Rua México 31-C.
tel, 52-8865. 88C1 64

FORD-TAUNUS — Vende-se, mod.
1951, em perfeito estado de funcio-
namento. Usando óleo 30. Vêr no¦estacionamento èm frente ao Ipase.

i Chapa 1-7903. Tratar com Luiz de
OHveira, tel. 22-1940. 11658 64
FORD — V_8"^~55 — Mecânico"^-

; 4 portas — forrr.do couro — rádio —
[banda branca, tel. 28-0453

3665 64" 
CHEVROLET - 5Í~

Powerglide, 4 portas, com rádio —
i forração original, um dono só, óti-

mo estado, vende-se pela melhor ofer-
ta — Base 300 mil CrS — Combinar
hora pelo tel. 27-3085.

23021 64

DODGE 19 57
Zero km — 4 portas — DireçSo hi-

dráuüca. Freio a ar — Push Butten
etc. Aceito troca. Facilito pagamen-
to — Tratar a Rua México 31C. tel:
52-8865. 8804 64

*.
I- LOJA DE PECAS e

OFICINA de SERVI
para automóveis
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mecânicos
especializados
serviços de
pintura
lanternagem
rapidez e
eficiência

OLDSMOBILE - 19S4
98 — Sedan 4 portas — Direçfio hi-

dráulica, freto a ar, etc. Excelente
estado. Aceito troca. Facilito paga-mento. Tratar Rua México 31-C —
Tcl. 52-8865. 8800 64

FORD -1953
Mecânico 4 portas, rádio, tudo,orlgl-

nal — Unlco dono — Aceito troca —
Tratar Rua México 31-C — Tel
52-8865.^ 8798 64

COMPRO CADILLAC 56-57_
Novo, conversível — Fone 57-1890 —

ap. 204 — MARQUES.
21599 64

MEROIRY49
Vendo particular — Otlmo estado— Ver e tratar Av. Alm. Barroso, 91,

3°. — Com ORLANDO — Tel. 32-8133.
R 403 das 12"ás 18 hs.

4666 64

Fiat-1.100 de 1948
excelente estado — Pintura nova — Máqui-

na retificada — Rádio — Estofamento e
pneus novos com banda branca — Carro
econômico e bom. Base CrS 160.000,00, com
parte facilitada — Aceita-se proposta para
pagamento à vista. Tratar pelos telefones:
22-9278 e 42-7283. 4687 64

CARROSSERIAS
Ônibus e microônibus — Entregas em 30 dias — CIRB

S A. Fábrica Rua Anequirá n.° 227 — telef. 30-4789 —
Escritório Avenida Rio Branco n.° 180 — telef. 22-9816.

82178 64'

CHEVROLET 1955
(Bel-Air)

Sedan — 4 portas — Mecânico. Tu-
do original de fábrica, inclusive aces-
sórios — Unlco dono — Tratar Ave-
nida Mem de Sá, 72-B — Tel
52-2908. 8797 64

DODGE -1953
4 portas — Todo equipado — Exce-

lente estado — Aceito troca — Faci-
llto — Tratar Rua México 31-C —
Tel. 52-8865. 8799 64

FORD - 1951
Conversível, azul claro, forraçSo de

couro tapetes de IA. Canadense, es-
ttido de novo — Aceito troca por car-
ro fechado ou vendo á vista — Tel.
3?-1783,_  18569 64"capotas 

de aço em~
JEEPS

Wlllys e Land-Rover de "Carraço"
com sr. FRANCISCO 43-8650. Depósi-
to: sr. Mello 32-1511, Riachuelo 360-A.
_ 8551 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
, Dirija você mesmo — Chapas par-tlculares. Últimos modelos. _ Rua

Francisco Otaviano, 35. Tel. 27-8004
— Copacabana. 5779 64

JEEP - LAND-ROVER
Vendo um em perfeito estado do

ano de 1951-2 — Ver e tratar na Rua
Sáo José n. 70, 2o. andar — Tel
32-9987. 8773 64

CHEVROLET 49
4 portas. Vende-se — 57-0455 das

19 às 20 horas. 20958 64

CARRO SUECO 1955
2 portas — Vende-se — Ver e tra-

tar á rua Saint Roman, 390, aparta-
mento 305, depois das 13 horas.

18605 64
I

Plymouth — Belvedere 1957
Vendo ou troco por carro da- me-

nor valor ¦— 0 km.. 4 portas, já em-
placado. Ver e tratar com CARDOSO
à rua México, 119 grupo 203/206.

3822 64

CHEVROLET - 1956
465 mil cruzeiros

2 cores importaçfio legal. Tratar
à Av. Atlântica 3.288 apt. 303.. JOSÉ.

18627 64

Mercury 57 Turnpike Cruiser
Vende-se super equipado. 4 por-tas sem coluna. Documentacío 100Ci.

AUTO CENTRAL LTDA.. rua Real
Grandeza, 274 ,tel: 46-8530.

STUDBAKER 1951
Champion

Vendo em ótimo estado. Preço CrS
230 000,00. Aceito oferta. Ver e tra-
tar á rua República do Peru, 350 ap.
802, tel: 36-2308. 20958 64

CADILLAC - 195F
Fleetwood — Sedan. 4 portas, todo

equipado. Tudo original de fábrica,
impecável — Aceito troca — Facilito
parte. Tratar Rua México 31-C —Tel.
52-8865. 20103 64

FORD -1956
Novo — Mecânico — 4 portas '-•—

Todo líqulpado — Aceito troca — Rua
México 31-C — Tel. 52-8865.

Modas e Bordados
VENDO — Lindíssima estola de pile,
moderna côr beije — Preço de opor-
tunidade — 47-1118 — (à noite).

20052 61
MAILOTTES — Lindos modelos, lin-
Kcrie pijamas, combinações, camiso-
las bonitas cores, malhas, conjuntos
bluzões a vista e a prazo, mando no
domicilio para escolher, telefone —
27-6209. 449 81

VOLKSWAGEN - 57

MOLDES — (Toiles) — Vcnde-sc
recém-chegados da França para a
presente estação — 57-8852.

2098,7 fil
PELETEIRA EUROPÉIA, conserta 

~n

reforma artisticamente capas, esto-
Ias, ctc. A domicilio do cliente —
Acabamento dc primeira — Preçn.i
módicos — Av. Copacabana 542, sala
205. Tcl:' 36-3020 — Mme. FINTZY.

351 fil
CHAPÉUS — Para alugar, vender,
confeccionar e reformar. Feitios dc
vestidos mnntôs c SRlas — Casacos
de Feltro c-mpridoí, 980, curtos 780.
Fone 57-0947. 20904 81
MODISTA — Concerta, reforma c

confecciona vestidos dc esporte, de
passeio, dc noiva c dc solrèes, assln0 Km com garantia da fábrica ven- jde-se. Tel. 26-7929 sr. MARINHO rala Ribefro - Fone. 57-4568 • 37-07111.

01084 81

26-7929 sr. MARINHO. 
' 
!f»mo roupas dç crianças - Rua Ba

FORD
Compra-se um auto Ford 1955-1956

quatro portas mecânico com pouco
uso em estado de novo. Procurar CO-
BIC -- Rua Vise. de Inhaúma n. 65.
4». andar. 18599 64

CIDIX%
FILIAL:

RUA JOAQUIM PALHARES, 132 - TEL 34-6331 © 48-8686

TUDO PELOS MENORES PREÇOS!

PNEUS
NOVOS: DESCONTO 10-'-5%
RECAUTCHUTÀDOS: DESCONTO 20%

Rja da Passagens, 103 — Tel. 46-7854 — Botafogo
Rua Aires Saldanha, 34 — Tel. 47-7779 — Copacabana

455 64

VIDROS PARA
AUTOS

Colocamos e executamos
quaisquer serviços em portas
e janelas, guarnições canele-
tas, cremalieres, fechaduras,
trincos, maçanetas e elevado-
res hidráulicos. Rua da Pas-
sagemn. 103 — Tel. 46-7854.

26869 64

D. K, W. 19 5 6
Camionnette — Rádio «emlnovo fa-

cillto pagamento. Tratar na Rua
México 31-C. — Tel: 52-6365.

8803 64

LINCOLN CAPRI
1954

Direção hidráulica — írelo a ar —
Coupê sem coluna — Seminovo —
Buperequipado — Aceito troca —
Facilito parte. Tratar a Rua Mtxl-
CO 31-C — Tel. 52-8865. 8805.64

CANOS DE DESCARGA E SILENCIOSOS
Vendem-se c colocam-se com rapidez e perfeição —

Pedimos marcar hora.

Rue da Passagem, 103 — Tel. 46-7854 — Botafogo.
Rua Aires Saldanha, 34 - Telefone: 477779 -

454 C4

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
PEÇAS PARA AUTOMÓVEL

Passa-ie nma loja cr peça» t acessório* para carros era ponto e*n-trai da cidade. Ca.rtai p»ra o n. MB» na portaria dèrte jornal.m* u

PELES
Reformas, consertos, lava tem aga.

salhos velhos ficam novos, faz llm-
das estolas — Renova suas colchas A*
Vicuinhas — Rua Marquís de Olln-•la 88 — Botafogo — Tel. 26-7973.

Instrumentos de Ótica
PROJETOR SONORO IS MM — 2
malas, novo, americano c| 2 alto-fa-
lantes ideal para clncmlnha ou ami-
dor — Ocasião: 30 mil cruzeiros, —
47-6457. 20365 82
MÁQUINA PARA FILMAR — Vendo'
uma de "Bell and Howell", maga*!-
ne 16 mm. c uma teleobjetiva para a
mesma — Tratar pelo fone; 26-0945

11713 
"82

1 | /-,—T—r~Ã  _ i VENDO — Máquina íotofráfien
U li A M - S F ZEISS SUPER IKONTA «X 9. lente-UU/1' J «- Tessar 1 - 3 — 5 com telêmatro aco-

piado, em perfeito estado — Preço
Cr| 7.000.00 — Ver á Rua I.» de Mar-
ço. 141, 3.» andar, grupo 42, daa 9 As
11 hs., e das 13 ás li h*.

11700 Ü2
MAQUINA" PARA 71LMAR — V«do
um* "Movia Câmara Kevston*" mo-
délo A9 de 16 mm. — Tratar peloTelefone: 32-210O.  11713 82
VENDE-SE — Magnífico ventilador
recém-importado. na embalagem,'- —
Cr* «.000,00 — R. Leônda Correi»,
170. — Lcblon. 4600 Í2
VENDE-SE — Flash Eletrônico, uitra
blJtz, na embalagem — Urgente CrS
6.«50,00 — R. Leóncio Correia, J70— Leblon. 4SS9 82

CARROS
Chapas particulares sem chofer —

Americano*, mecânicos, equipados. —
Modelos 52, 53, 54. 55 e 56 — Infor- jmações tel. 36-0027 — Avenida Prado'
Júnior 145-A. '.a.ti — Copacabana.

CÔNSUL 55 x BEL AIR 53 _, ™AI! B™ »"*
Veade-se uma Kodak Retina D: A.

Troco meu carro .tovo por Bel Air 53 ou 54 mecânico, [iTJÍÍr^iLS £%#£»£Telefonar ir. Luciano ^s*0- p^o cr» toooj». Teiefomr4 portas e pago a diferença à risfa
57-0204. ¦ ipara: 22-35IS de • àa lt horas.*•>£ 64 65*4 «2
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LIVROS
FOTOSTATICAS
HELIOGRÁFICAS

—— UDICE
RUA SÂO JOSÉ, 66-A
42-2917 • 42-9798

-PERSIANAS
VENEZIANAS

Conce r ta-EC rrform,.-..c
Tel: 22-3455

Empresa da Mudanças as Brasileiras

FÉRIAS EM FAZENDA
Moderna • com todo conforto, pas-

sadio familiar, preços módicos. Tel:
57-8456. 21531

XIVROSUSADOS
Compramos avulioi ou cole_Sai

Alendomo- a domicilio
22-8631

QUITANDA, 27
S. JOSÉ, 80

Ha_s_-__BEE-_r__ '

PERSIANAS - CONSERTAM-SE
Tel: 22-8666 Chame Augusto.

8814

m~i'VENHA TIRAR A 8ÜA
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UMACOMCDIA
APIMENTADA e
100%- /

I FRANCESA.'

TEATRO MUNICIPAL
L° CONCURSO INTERNACIONAL

DE PIANO DO RIO DE JANEIRO
SOB OS AUSPÍCIOS da

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS INTERNACIONAIS E
CONCERTOS

ENTREGA DOS PRÊMIOSCONCERTOS DE GALA DAS PROVAS FINAIS E
HOJE, ÃS 21 HORAS

Poltronas Cr$ 350,00 — Balcões CrÇ 350,00, Cr? 300,00 e Cr$ 200,00
Bstudantes (Galeria) Cr$ 60,00. %

Galerias CrS 100,00 c

TERNOS USADOS
Compro a 'domicílio. Pago por
um terno CrS 1,000,00. Tel:

22-5568
4625

.CHOEIRO
Faz c reforma colchões em qual-

quer ponto da cidade ou subúrbio.
— Tel: 32-0027 — SIMÕES.

VENDE-SE
MAqulnas fotuprái: •..;;. fog&o g_,s,

três bocas, mala, armário Brande,
estante, cachimbos. Tel: 47-3591 das
10 às 12 horas. 12213

VARANDAS
ENVIDRAÇAMENTO - FECHAMENTO

Projetamos — Licenciamos — Executamos
OFICINAS PRÓPRIAS

Rua Frei Caneca, 53 — Telefone: 32-0760
23681

Família que se retira. • •

VENDE URGENTE: conjugado todo em Hlgh-Fldallty dt 21 pol«-
gada* • eom 5 auto-falante», ridlo dt 7 faixas dt ondai, toca-dlaco»
100?ó automático, vtrdadelra maravilha tm sonorldadt t ptrfelção de
Imagem, todo em pau-marfim e completamente novo; ridlo de bate-
ria e corrente marca Zenith modelo 1957 com 7 faixai de onda* Tran-
aocean; ridlovltrola Zenith eom 4 velocidades t 4 faixas de ondas;
vendemos também todos os móveis, cortinas, tapetes t uttnsillos, In-
clusive enfeites, jarras, etc, tudo por preço de ocasião. Atendo das 8
da manha is 9 da noite. Rua Dias da Rocha, 31, casa 4. Esta rua
fica defronte ao Cine-Copacabana. 23025

LAVA-SE TAPETES
-• CORTINAS

.CIONAIS E EsbnWEIR
'UVA - UNGE 4xpí,SEjrrA

Rua Pedro AmérícOi ;205__r— Antigo
OFICINA EAMIUÀR

s 25^47«4~ &DÃO I*INOEmO

CINEMA
Vende-se dois projetores de 35mm,

ainda na embalagem, marca DoWry.
Preço de ocael&o. A vista ou facili-
tado. Tel: 42-1360 — ANTUNES.' 10S29

RIVOU
CINEMAÍCOPC

POLTROMASEBTtlFAWS
ARCONDieiôNAPO

</Z.
DO FILME SUP€R RCAUSTA $UE
INAUGUROU AS NOS/AS INSTA-

RESIflUBflKIES
Indicador turístico de casas de alta classe

Centro

SÃO FRANCISCO
Ar refrigerado

Serviço de alta classe
Vatapá is quintas-feiras

R. Visconde de Inhaúma
esq. Av. Rio Branco

mV'
PAISANO
(Restauranto e Fitzzarla)
Cozinha típica italiana
Aberto até às 24 horas.

Av. Rio Branco, 217
Lojas B e C

SEGREMMNUS
tt&l LIVIO BRUN1 * PR01B. 18 ANOS

VINGANCAiAMOKIâPIO!
LMO MAIS CMÔCIONANTCWCSTERN

UOJE
l0K(NIO SERRANO

mWÜRICIÔliOR^^"4"
vnmu

¦OttMUBlTCIU
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| IHTANI0 MlkUU I 6UTÍ68 J
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WKENZO S6£/?/WÓ

A2-TECA ^RUSü;
RIO BRANCO SAO JOSÉ
ESKYE NACIONAL
E.DEKNTROl ESKYE

REGÊNCIA ROULIEN
STA.CECILinl PARAÍSO

El.LO PENHA

ROSÁRIO ORIENTE
[CATUMBI ARTPAIACI0

GUARACI1 AMANHff-

vWÊfâ&*^Wm\M III IV DENSaDQRI
ESPINGARDAS rr

GRANDE ESTOQUE A PREÇOS VANTAJOSOS

MEDIÇÕES

FORNECIMENTO
INSTALAÇÕES

SPIG Av. Du^ue de Caxias, 94 • Tel: 52-1105- S. Paulo

Rua Fiei Caneco, 2/'5 -'1,° and.-Tel: 52-7148 - Rio

EVITEM MULTAS NAS CONTj

COMPRA-SE TUDO
Objetos da arte, cristais, etc. — Ca-

sas completas — Paga-se bem.
Tels.: 52-9711-52-9517

FECHOS ECLAIR
Par». Pastas e Malas

SOBRADO BA ECONOMIA
R. Ramalho OrtlgSo, 32 • 1,*

Tels.: 23-1838 — 43-S31S
60559

Cr$ 1.000,00
Roupas usadas de homem

e senhora. Compram-se ha
Tinturaria Aliança. — Av.
Mem de Sá, 103. 22-4846.

SMOKINGS
Alugam-se na Tinturaria

Aliança Av. Mem de Si 103
Tels. 22-4846 e 52-7964

«PERSIANAS
VENEZIANAS

Suas persianas náo funcionam rc-
gularmente? Aa cordas ou cadarços es-
táo esgarçados? Procure o quanto an-
tes o médico em 58-4943, que será
Imediatamente atendido — Serviços
garantidos com orçamentos grfttls.

VESPA
MOTOR SCOOTER - NOVO - IMPORTADA DA ITÁLIA.

49 MIL À VISTA - 42-6493.
3768

ALGUÉM LHE DEVE?
Promissórias, duplicatas, vales, tudo en.im que represente

valor. Rua Sete de Setembro, 81 - 9.° andar —• Sala 904 —¦
Telefone: 52-6421. 10502

30.° ANIVERSÁRIO
da Joaiheria Monroe

Grande venda, preços de Arrazar em todos os artigos.
Diferença de 30 a 40% dos preços anteriores. Compre
aqora, aproveite esta data feliz do 30.° Aniversário da
JÒMHERIA MONROE.

Rua Uruguaiana, 26, esquina da Rua 7 de Setembro.
23646

EDIFÍCIO ODEON — 10* ANDAR
AQUINO ALFAIATE

mmw>mammmemmmeÊnmmÊ~wm—^i^mmBeemammÊmWÊmmWmW—

TELEFONE: 22-1029
4423

FILMAGENS EM
* i.
os -
Foto Ruy

100 pés Cr» 1.600.00
— Aniversários — Etc

16n.ni,
Casamentos

Av.Hio Branco, 185 — 13"
1.308.

and. t/
3763

ENXUGADOR
IDEAL

| ^fl?V I ^^*^^"*4_?í__!^_________

Peça pebs
Tels. 29-0439 - 37-0110

Cimaltadoi brancoa • de alnmfnl*
IS metroí de corda em to cm.

SUSPENSO AO TETO POR
CORDAS R ROI.DANA5

PATENTE 30.370
v. Ideal para apartamentea
AV. PRADO JÚNIOR

N.° 150
COPACABANA

_f^_____B —*<<'*—*£«m a**
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caoclo. oe couitocaocmoac
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PILOGENIO

De dois canos, das famosas marcas
VICTOR SARASQUETA" e "ZABALA

HERMANOS". Desde Crt 4.500,00 ca-
rabinas "WINCHESTER" e "HU8-
QÜARNA", Cal. 22, pistolas "CZ."
cal. 6,35, revólveres "TAÜRÜS"
cal. 32, garruchas cal. 320, anzóis

MOSTAD" noruegueses, mollnetes
J.H.", munições C.B.C. de tOda es-

pécie, ARAME FARPADO sueco -
Importações próprias — J. J. LAN
GER — Rua Teóíllo Otonl. 113 — 5°.
andar, sala 3 — Tcl. 23-0247 — CA-
BLE - JOSLANG — Rio.

5770

COFRES"INTERNACIONAL"
Temos cofre» em todos os tama

nhos, para casas comerciais e ban
cos, portas-fortes. cofres de embutir
na parede e em armário. Todos ga-
rantldos contra fogo e roubo, pelos
melhores preços. Visitem a nossa
CIA.. Rua Luis de Camões. 108 —
oxposiçSo. M. J. DE ALMEIDA &
Tel! 43-6005. 3127

TERNOS USADOS
COMPRO A DOMICÍLIO

Pago até CrS 1,000,00..
Tel,: 22-4435

PINTURAS EM GERAL
Casa apts. laqueaçâo de móveis

com patinado. Atendo cm qualquer
bairro sr. WALDIR. Tel: 26-4521

ROSAS
Presteza, cortesia e co-

tinha de 1.» ordem.
No coraçfio da Cine-

lândia.
Rua Álvaro Alvim, 27

"Bauru
Preferido do paladar carioca.

Av. Venezuela, esq, Sacadura Cabral
(Por cima do Pôsto Esso - P. Mauá)

«Tem sempre um prato parao ieu paladar»
Rua do Ouvidor, 10

ALCÂNTARA
Cozinha Italo-Brasllelra

Rua Don Gerardo, 76/60
(Praça Mauá)

Danúbio Azul.
Schlachtplatto - Bratwursv

. • Esbcln • a conhecida
feijoada da caaa •

Av. Mem de Si. 34 - Tel.! 22-1354

Copacabana

^T
Cantina

SORRENTO
Presença gostosa da Itália

Membro do Dlner'a ClubAv. Atlântica. 290-A PO

DIANA
Cr/inlia Russo-Japonêft

Especial almoço aoa
domingos.

Rua Rodolfo Dantas n. 101

CAFÉ'
CAPITAL

__f fll^ «HOSOHXMEIO SÉCULO

rigfjhrn
Rua

ARISTON
Cozinha francesa
Italiana. Próximo

Cinelandia da
Copacabana

Santa Clara. 1B-A

1 VOLGA
Especialidade: Slrogonov

Amlfo
Aberto até 4 horaa da
manhã. Rua Inhangá, 30-B

Churrascaria
MONTE CASTELO

A maior pista de dançai
Ao lado da . wtaçAo ao

bondlnho da Urca-Frala Vermelha.

___HBH__T I
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MOEDAS - PAGAMOS
CRS 10,000,00

Feios 2.000 rs de 1891 e 1B9B, e
Crt 2.000,00 pelo 100 rs dc 1872 e
50 rs de 1871. Respondemos cônsul-
tas com envelope selado. SANTOS
LEITÃO ds CIA., rua Rodrigo Sllvn
9, Rio. 21851

i^i r Gaste pouco
^a^ com Cr$ 20,00

GASISTA CARLOS OU
CASTRO - Tel. 28-2558

Com 20 cruzeiro? V. 8. terá aeu
loBiri limpo, sem escapamento e rc-
guiado o que diminuirá de 30 a 5G
por cento de economia, reforme fo-
góea, aquecedores. Atendem-se todos

12220 os bairros. 11371

CAIXAS DÁGUA!
Fabricam-se e eolocam-ie caixas d'água de cimento armado prá-

fabricadas de tijolos e fundidas no local, qualquer capacidade para
casas, apfs., etc. Cisternas, no solo e forros. IrmSos Garcia — Tele-
fone 27-7891. Os melhores preços da praça — Av. Ep. Pessoa, «72.

21605

Relógios de Ponto
Vendem-se dois. Procurar Sr. Moreira, Avenida Gomes

Freire, 471 — 4.9andar — das 9 às 11 e das 14 às 17
horas, diariamente, exceto aos sábados e domingos.

DIVÓRCIO
30 diaa novo casamento no extt*

rior. Garantia de aerledai_e. Cônsul»
ta grátis. -Avenida Erasmo Braga,
827. salas 713-714 — Tel: 42-9240.

CONSERTOS DE RELÓGIOS
DE PÜ-.HO B BOLSO

PKLO SISTEMA
SUÍÇO, COM UM

6. EMERIC
joelro dnrant*

Primeiro reio-
longos anos da

ANO DE OA-
MAPPIN WKBB

RANTIA
CASA

R. Buenos Aires, 79
3.° ANDAR

Perto da Avenida Rio Branco

ii* *¦ r

67801

. K GANHE /l I
! A DINHEIRO ifl I
! H^= revendendo com Jfl I

¦v- ótimos resulta-;_?¦ j
BÈti dos jóias adqul- SR
¦ ridas dlretamen-. 1

?—• 9| te da fábrica. fl

Cenaeça •• «ni-i condkíe»

ONEL DIAS-JOIAS
f Abrica DS JO í * -.

Carioca, 30-1.» andar

PAPEL POR ATACADO
PAPEL EM RESMAS E B09I NAS PARA PRONTA ENTREGA

Kraft, Taeldo, H. O. M.»nllha, Buffon, Jornal.

Maculatura, Papelão, Papa lio ondulado • Barbantes

PAPEL DE EMBALAGENS PARA TODOS OS FINS INDUSTRIAIS E TAMBtM COM IMPRESSÃO

DELFINO F. LIMA
RIO: .

RUA LAVRADIO N.» 117
TELEFONE: 52-641*

PETRÓPOLIS
RUA 16 DE MARÇO N.» 50

FONE: 6959

VISITEM A Xffl EXPOSIÇÃO AGRO-PECUÃRIA E INDUSTRIAL DE MURIAÉ à mtmZSSi\T&de' °8
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Avenida Gomei freire, 4T,

Correio da Manhã SirPímtNTENDENTE
10 »e V PORTINHO

K. IMfS - ANO í.iii

REDATOR-CHEFE
ANTÔNIO CAI.I.ADO 2o Caderno — Rio de Janeiro, Quinta-feira, 29 de Agosto de 1957

OKI-ENT»
ALINIO DE »At.l.E«

SIXPENCE DEVE OBTER A PRIMEIRA VITÓRIA ESTA TARDE
O filho de High Sheriff continua melhorando eéa indicação
do retrospecto - Quinau aparece também com chance desta-
cada - Exaustão, Starasta e Bomarsol, três favoritos que de-
vem ganhar - Reaparece Tento em hoa forma - Programa

- Montarias oficiais - Forfaits - Palpites

Programas para sábado
e domingo

MONTARIAS PROVÁVEIS
CORRIDA DF. SÁBADO

1« páreo — À» 13.30 horas — 1.300
metros U CrÇ 70;00p,OO. - ..

-_-__§^__9 ' * __B____.-r.JI .i_M-^8__u.. a_-B____H ________ H-B - .í _!__ í Íí_______! ______¦'
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1 í n
a j 3 :

4

Clamart, J. TinOçó^.'....,
vai o. uiloa-.:.:....'.,..,,.
Panstoek, 1 . Lins........
Atlas, I. Amaral;,....,.
Grave, D,'P.- Silva
TurbilhSo, J. Ba<tica..,.
Iblrapultan, L. Rigoni...
Goethe, M. Henrique....

0 Jabok, J. Graça

K*.
,55
65
55
55
55
55
55
£5
53

f 7 Deserto, M. Henrique 56
i 8 li.ium i.-, Nio correrá 54

[ :i ri..iiin, \v. Marinho 54
10 Romântico, L. Lins..' 5ii
11 Dresden, \V, Lima M" Firebolt, H. Llmn Sfl

" Iria, C. Dias 52

CORRIDA DE DOMINGO

Io páreo — As 13.40 horas — 1.400
metros — Cr? 75.U00.00.

Ks.
Almeida. ..5

Da leitura dos relógios

2" páreo — As 14,00 horas
metros — CrS B5.000.00.

M. Henrique.
J. Portilho...
P. Labre

Charmaíne,
R. Delight,
Estampilha,
Malga. XX 
Itajubá, J. Graça
Canhoneira, XX 
Fronteira, A. Portilho

i 8 .lalica, Á; Caceres
( 9 Driur. E. Castillo
| 10 Joraie, L. Rigoni
j 11 T. Daugliter, XX ....
( " SeaVenon, I. Amaral.

1.400

Ks.
56

, 5G
- 56

50
, oli

|li—1 Mister tiagi-, ü. Almeida. h5
«ia 1 2 Nando, .D. P. Silva SS

1 3 Danguer, Náo correrá 55!3 J 4 Acajou. U. Cunha 51
I 5 Garraíâo, M. Henrique.... 55

4 16 Continental. I. Amaral.... 55
( 7 Ciúme, L. Rigoni 55

3» páreo — "Bríeio Filho" —
Prova Especial de Leilão
iioras — 1.600 metros —
CrÇ 90.000,00.'

M 68
55 |1
581
53 Ia
531
5513
58
55.

\i'
4o páreo — As 15.00 horas — 1.200

metros — CrÇ 60.000,00.'

Mano a Mano, L. Rigoni..
Prcgonero, M. Henrique...
Colie, A. Portilho
Vésper, J. Portilho...
Colar, J. Tinoco .'
Coligny, R. Martins
Darius, U. Cunha

0 Lamiré, A. • Marcai.

2' páreo — As 14,10 horas — 1.400
86 Ime troa — Gis 75.ooo,oo.
Btr
56!
56 j 1 — 1 Tasmânia, O. Ulloa...
."6 2 — 2 Vac, J. Marchant
53! 3 . 3 Konda, J. Portilho...
56 í 4 Vigília, M. Henrique..

14 } 5 .Dinarzade, L. .Rigoni.
(3»i ) 6 Catuana, F. Viana....

— As 14,30
(Grama) — 3o páreo — As 14,40 horas

Imetros — Cr$ 70.000,01.
Ks/

Ks
53
53
53

B5

1.500

Ks.
Tinoco  53
Santos........... 54

 54

í 1 Sinhá Dona, O. Ulloa
( 2 Jsuprcl, H. Vasconcelos...
| 3 Banzai, D. P. Silva
{ 6 Jamburana, F. Madalena.
1 5 Coligação, A. Santos'..'....

Nazaré, M. Henrique
Fita Azul, L. Rigoni
Ferrugem, I, Amaral
Inagua, J. Graça

Lívia, J.
Zara, A.
Ioney, L. Silva
Onaya, .L. Rigoni 54,1
Tina, M. Henrique 58
Hannah, P. Labre.... 58:2
Florenca, A. Reis... 54j .
Anchita, .1. Santos 54 3" Jomvis, C. Dias 541
Iapana, A. Portilho 58j

10 Bomardona, D. Moreira... 54 4" Bomarbcn, H. Cunha 54

4" páreo — As 15.10 horas
metros — Cr$ 70.000,00.

Ks.
. 56
. 58

36.
56

... 36
.. 56
.. 56
.. 56
.. 56

1.400

Ks.

. 56

5" páreo — As 15,30 horas
metros -- Cr$ 55.000.00.

1.4C0

Slciliana, F. G. Silva
Fuligem, D. P. Silva .
CJochc d'Or, A. Portilho.. 58

4Inkissi, U. Cunha 56
Galadora, M. Henrique 56
B. Sportsman, J, Silva.... £6
Arancina, J. Graça .*. 56
Mambira, H. Vasconcelos.. 56
Revoluçfio, L. Rigoni 50

:.¦• PAREÔ
ESTRILA D'OESTE — 1.400 cm 92", flrmt.
EVIDÊNCIA — 1.400 im 9V2/5, boa «çao.
INGARANA — 1.400 em 92", com lobret.
BLUE BIRD — 360 cm 23", .
KZERADE — 360 em 22"3/S.

2.» PAREÔ
DISCÍPULO — 600 em 37".
GIGLI — 600 em 39".
SEU CORONEL — 1.300 em 87", firme.
CALIL — 600 em 40"3/5.

3.° PAREÔ
STARASTA — 600 em 37"2/5.
INAÚNA — 600 em 38"3/5.
HAMPTONIA — 1.000 em 68"2/5, algumas «obrai.

4> PAREÔ
BOMARSOL — 360 em 22".
PISTOLERO — 1.200 em 78", firme.
MARQUEZ — 1.200 em 78"2/5, sem convencer.
PANURGO — 1.300 em 85", de teta errada, bem.
SALU' — 1.000 em 66"3/5, com eobrat.

5.° PAREÔ
SIXPENCE — 1.300 em 84", multo bem.
WAGNER — 1.400 em 94", fácil.
CASTEL — 1.300 em 91", carreirão.
ALTIMETRO — 600 em 39"3/5.
CIDADÃO — 1.300 em 92", carreirão
UBIRATAN — 1.300 em 84"2/5, bem.
SUDANSS — 600 em 36''4/5.
ORMAI — 1.400 em 91"3/S, bem.

6.° PAREÔ
CAPURRO — 1.400 em 92"2/5, com lobrat.
JOHNNY — 1.500 em 100"2/5, firme.
SAGU' — 800 em 52"2/5.

7.° PAREÔ
TENTO — 1.000 em 63", mulfo bem.
NIGHT BLUE — 600 em 37".
ABREU — 1.200 em 77"2/5, boa ação.
BUOYANT — 600 em 37"3/5.
RAMALHETE — 1.000 em 68", regular.

)

-,t>

_*

PALPITES
'^ÍAUSTAO — MAIONESE — EVIDÊNCIA
JIMMY — DISCÍPULO — CAPIBERIBE
STARASTA — HUSA — CORTICEIRA
BOMARSOL — QUIMPER — FELLOW
SIXPENCE — JET BEAT — JAGUNÇO
QUINÁU — SANAM — SAGÜ
TENTO — ABREU — MEIO-MUNDO

UMA FAVORITA E UM QUE REAPARECE — Acima vemos Starasta e Lateral. A filha de Bala Hissar correrá com
acentuada chance de vitória o terceiro páreo, muito embora vá encontrar em Husa uma adversária perigosa. E Lateral
reaparece em turma muito fraca. Entretanto, o íilho de Astuto não corre desde fevereiro e pode estranhar a longa ausência

5" páreo — Grande Prêmio Jockey
Club Brasileiro — (ó« Prova da Tem-

Ks. iporada Internacional) — As 15,40 ho-
Kenny, U. Cunha  56iras — 3.200 metros — CrS 400.000.U0.
Hilo-.Deoio, O. UUor  321 ,
Escaler, XX  00 Ks !
Fair Clever, XX  bO,1 — 1 Farolon, D. Moreira  5'J
Vencimento, J. Ramos  55i2— 2 Ulemá, .1. Marchant  56
Palaívem, A. Marcai  ?2;3 ( 3 Diretor, ,D. P. Silva  60
Milico, J. Tinoco  56 \ 4 Kárnàk, L. Rigoni  00,

Os sete páreos que serão disputados esta tarde na Gávea não pa-
rocem oferecer grandes dificuldades ao carreirista, embora não ha-
ja propriamente forças destacadas na reunião. A manobra dos pá-
reos, entretanto, apresenta alguns vencedores iminentes, sendo de
prever portanto uma jornada de favoritos para hoje.

Logo na primeira carreira. Exaustão está sendo apontada como
a provável vencedora, uma vez que vem de ganhar com autoridade
na turma e apenas subiu alguns quilos. Das adversárias, bem fra-
cas, Maionese, que terri acusado melhoras ultimamente, parece ser
• mais perigosa, enquanto Evidência reúne algumas possibilidades,
pois trabalhou a contento.

No segundo páreo, Jlmmy aparece em turma fraca para seus
recursos e deve prevalecer, Entretanto, encontrará dois adversários
perigosos em Discípulo, que vem de duas boas performances, e em
Capiberibe, numa companhia em que costuma figurar.

Teremos depois o encontro de Starasta, Husa e Cortleolro, sen-
do maiores as possibilidades das duas primeiras, notadamente da
égua do Stud Seabra, número-um na fita e muito bem na distância.

A quarta carreira parece estar à mercê de Bomarsol, a julgar
pelas últimas atuações do filho de Bomarsund: um primeiro e três
segundos. Da última feita, Bomarsol perdeu por pescoço para Ke-
braço, derrotando Sagu. Agora, em turma mais acessível, difícil-
mente perderá. Seus principais adversários são Quimper e Fellow.
O primeiro vem de secundar Gulière e Fellow reaparece com bons
trabalhos.

A seguir, no quinto e sexto páreos, dois animais do Stud Pau-
la Machado dominam o campo: Slxpençe • Quinou. Aquele é a Indi-
cação do retrospecto, pois vem de perder por pequena diferença
para Enfin Vlolon, suplantando por grande diferença a maioria dos
adversários que hoje vai enfrentar. E o tordllho também é o nome
que se Impõe, dada a sua atuação de sábado último, quando foi
segundo para Tejo, derrotando os demais competidores que hojo

irão à pista enfrentá-lo. E, destes, Sanam parece ser o mais pe-
rigoso, pois lucrou com a corrida do outro dia e agora está na
conta para uma performance de destaque.

Finalmente, o último páreo deve decidir-se entre Tento, em tur-
ma camarada, o muito falado Abreu e o estreante Melo Mundo,
que traz várias vitórias de Porto Alegre.

A reunião tem o seu Inicio marcado para às 14,10 horas e o
último páreo será corrido às 17,10 horas. Até ontem eram conheci-
dos os forfaits de Ramirez, Cardeal e Jonle.

PÁREO POR PÁREO
Exaustão, vinda de vitória categó- .Melhores c sempre figurando na com-

rica na turma, deve repetir. Malone-'panhia, è uma das fôrçás do páreo,
sc, acusando melhoras, é boa indica-JHilsa, multo ligeira e com duas der-
ção para a dupla. Enqijanto Evldcn-|rota sem cima do espelho, surge co-
cia, com exercício animador, prome-j rotas cm cima do espelho, surge co-
te agora correr mais. ro nome da carreira corUceira,'traz as esperanças da cocheira.

que

Jimmy, caifido dc turma, aparece
com possibilidades acentuadas. Disci-
pulo, em fase excelente de treina-
mento, é adversário. E Capiberibe,
vindo de boas "performances", 6 um
"tertius" pcrlfeoso.

Starasta, continuando em forma das

MONTARIAS E ÚLTIMAS PERFORMANCES
1" PAI.EO — AS 14.10 HORAS — 1.400 METROS — CR$ 55.000.00 16.500.00"— 8,250,00 — 6.000,00.

Bomarsol, correndo cada vez mais,
é a pura indicação do retrospecto
Quimper, cujo "tiro" falhou no sá-
bado passado, terá muita chance na
distância, se se interessar mesmo pe-
la carreira. E Fellow, voltando, com
bons exercícios,' hão deve , ser des ¦

prezado.

4 I

Exaustão, A. Santos 34 Em
Carta Azul, W. Andrade.. 54 Em
Maionese, A, Marcai 54 Em
Estrito d'Oeste, J. Baffica 5» Em
Evidência, S. Câmara 54 Em
Ingarana, II. Cunha Í4 Em
Blue Bhd, D. P. Silva 51 Em

C. Dias 50 Em

15

Í 8 Kzerade,

2" PAREÔ — AS

8-57 1»/ 7 de Corbeille e Maionese em 1.600 104" 2/5 AP.
8-57 B"/13-de .omavdpna e.Corbeille em 1.300 83" 3/5 AL.

15-8-57 3V 7 dc Exaustão e Corbeille em 1.600" 2/5 AP.
IS- 8-57 6V 7 de Exaustão e Corbeille cm 1.600 104" 2/5 AP.
8-8-57 10V13 de Bomardona c Corbeille cm 1.300 83" 3/5 AL.
8- 8-57 7«/IS de Bomardona c Corbeille em 1.300 83" 3/5 AL.

15- 8-57 4"/ 7 de Exaustão e Corbeille cm 1.600 104" 2/5 AP.
6- 6-57 10711 de Ilha e Bclá c.Trova cm, 1.200. 75" 2/5 AL.

11,40 HORAS — 1.600 METROS — CR$ 5O.O0O.C0 -t .'15.000,00,'.;— 7.600,00 — 6.000,00.

Sixpence, melhorando de corrida
para corrida, está agora ha vez. Jet
no.it, também em periodo de pro-
gressos, é competidor de respeito.. En-
quanto Jagunço, que deu Impressão
11a estréia, tem algumas possibilida
des.

\ 8 Samurai, L. Rigoni. 10

6" páreo — As 16,10 horas — 1.00o
metros — CrS 70.000,00 — (Hospital
dos Servidores do Estado) — (Bel-
ting).

Ks.
55
55
53
53
SS
55

Valentia, O. Moura
Grata, D. P. Silva
Guaba, D. Moreno
Teguciáalpa, E. Castillo.
Gaveta, R. Martins
Silvcr Bell, F. Irigoyen
Jolly Miss, U. Cunha  55

9 Gabarola, Não correrá  35
9 Gerebalta, A. Marcai  55

. 10 Kassala, A. Portilho '.. 55
111 Kumacaá, I. Amaral  55

8» páreo — Às 17,10 horas — 1,400
metros — CrÇ 55.000,00 — (Bettingi.

Calabrês, J. Portilho 52
Issongo, ,r. G. Martins 5o
Iriswal, M. Teixeira 58
Fuzilador, J. Tinoco 38
Ilili, P. Labre 52
Jarazal, XX 32
Baleno, O. Ullua 52
Ventarola, L. Vieira 56
Engano, H. Cunha 56'10 Don Carlos, M. Chirino 56

11 Bombarchueco, D. Moreira 58
12 Odraco, XX... 56

.13 Alarido, R. Martins 38

7" páreo — Às 16,40 horas — 1.500
metros — CrS 55.000,00 — '.Pista de
Grama) — (Betting).

Ks.' 1 Onisco, J. Medeiros 56
2 High Red. XX 58

3 Sea Prince, I. Amaral 50' 4 Condor. H. Cunha 52
-J 5 Sal Amargo, L. Rigoni.... 58

6 Tunuyan, A. Portilho 54

5 Rocket, O.
\ 6 Inhanduhy,

Ullôa  PO
U. Cunha  liO

1lHl|ifc_H
6" páreo — As 16.10 horas — l.ottO

metros — Cr$ 70.000,00 — (Betting).

Ks.
55
55

* EXAUSTÃO vem de fácil, setembro do ano passado. Volta
vitória na turma e continua bem, em condições regulares, mas tem
embora lenha aumentado quatro! classe para cumprir uma boa

Vasco, J. Marchant
My Rat, U. Cunha
Crown Prince, L. Rigoni
Ductiful, XX 55
Fernot, I. Amaral 55
Orségo, D. Moreno 55

,7 Fantasista, H. Vaconcelos.. 56
.Tacymos, J. Portilho 55
Titan, O. Ulloa 55
Janjak, M. Henrique 55

7" páreo — "Prova Especial" —
1.400 metros — As 16.40- horas —-
CrS 100.000,00 — (Betting).

Ks.
. 1 Abduzir. A. Santos  bl

2 Bon Soir, J. Baffica  51
f 3 Zé, F. G. Silva  53

Jalerino, J. Portilho
Rosai, U. Cunha
Swaml, O. Ulloa
Scipião, C. Dias
Brachetto. H. Cunha..,.

fl Rugendas, L. Rigoni" Everglade, D. P. Silva..

8° páreo — As 17.10 horas — 1.500
metros — CrS 70.000,00 — (Bettingi.

V_s
f 1 Jack Fruit. G. Almeida... 56

1 2 Botafogo, A. Réis 56
i 3 Umlri, J. Marchant 56

Eldorado, O. Ulloa 56
Crls Craft. D. Moreno 56

.6 Juciry, Não Correrá 56
Juramento, A. Portilho.... 56
Tristão,. U. Cunha 56
Cascador, P. Labre 56

10 Addio, D. P. Silva $6

quilos,
, * EVIDÊNCIA melhorou mui-
to esta semana, tendo passado os
1.400 em 91"2/5, com boa ação.
Vem de má atuação na turma, o
que não deve ser levado em con-
ta, pois sempre íoi melhor que
Exaustão.INGARANA correu pouco
outro dia o era portadora dc mui-
tas esperanças. Cuidado agora.•" JIMMY está em turma ca-
marada e cm distância de seu
agrado.

CAPIBERIBE vem de boa
Jjjj' atuação na turma de cima c con-
r-; i tinua melhorando.
..j ** PICUHY.aparece muito ia-
51! vorecido no peso,, pois leva onze•^í quilos dos adversários.» CORTICEIRA anda muito

bem e gosta mais da areia.
HUSA vem de boa carreira

,na reunião noturna, quando saiu
lutando com todos que aparece-
ram e perdeu nos últimos galões
para Quita. Agora a distância di-
minuiu trezentos metros.

BOMARSOL anda confir-
mando "performances" c agora
caiu um pouco de turma.

FELLOW não corre desde

atuação nesta companhia.SIXPENCE secundou Enfin
Violon deixando o terceiro a per-
der de vista. Continua bem e ago-
ra não está mais manboso.

WAGNER correu bem ao es-
trear na Gávea e só melhoras co-
lhcu dai para cá.JET BEAT vai correr me-
lhor na areia leve. '

SAGU rçaparèceu ainda lal-
to de carreira e terminou em ter-
ceiro próximo dos vencedores.
Deve ter agradecido esta carréi-
ra, porém aparece agora em tur-
ma mais forte.

TENTO volta com bons pri-
vados e em turma fraca, estando
também em distância de seu
agrado. Ê a força da carreira.

NIGHT BLUE retorna cm
boas condições e sempre figurou
em distâncias curtas.

LATERAL não corre desde
fevereiro quando fechou raia
num páreo vencido por Loricnt e
Goyattá. Reaparece agora em
turma muito fraea, mas ainda
náo está no melhor de sua for-
ma, daí ter de ser encarado com
as devidas reservas.

3 1

4 j

Jlmmy. E. Castillo «0
Disciplina, J. G. Martins.. 60
Gigll. L. Lelghton .., (10
Capiberibe, U. Cunha 60

3 Sou Coronel, P. Fernandes 60
fi Piculiy, C. Dias......
7 Calil, R. Martins

;;2
60

Em 1- 8-57 5"/ 8 dc llaralém e Desc/to em 1.500 05" 3/5 AL.
Em 22- 8-57 2»/ 8 de Sportsman e Sedutora èm 1.800 97" 3/5 AL.
Em 16- 6-57 15V18 de Sovéo e Drlscol em 1.500 9G"! AL.
Em 23-8-57 -3"/ 8 de Sal Amargo e Deserto em 1.300 124" 4/5 AL.
Em 25- 7-57 7"/ 9 de Deserto e Capiberibe em 1.600 105" AP.
Em 15- 8-57 50/ 8 dc Doutorzinhq e Discípulo em 1.400 9Í" 1/5 AP.
Em- 1-8-57 9"/14 de Palm Springs e Galope em 1.600 101" AL.

3° PAREÔ — AS. 15.10 HORAS— 1.200 METROS -- CRJ 55.000.00 : —• 16.500,00 — 8.250,00 — 6.000.00.

Starasta, F. Irlgoven 54
Corticclra, J. Bafficn .2
Inavma, M. Teixeira 51
Sanha, .1. Portilho......... 54

6Blpi.de; U. Cunha ., 01)
H Husa, A.- Santos.,.'.'..'...,.' 51
7 Hamptonia, D. Moreno.... 54

Em 6- 8-57 3V 7 de Quita c Husa- em 1.500 96" 2/5 AL.
Em ll-'8-57 V2»/ 6 dc Hiilali e Sornette em 1.200 73" 3/5 GL.
Em 11-8-57 6"/ 6 de Harall e Cortlceira cm 1.200 73" 3/5 GL.
Em 15- 8-57 1"/ 6 dc La Reine e Escapula cm 1.300 84" 2/5 /_P.
Em 17- 8-57 1"/ 6 de Dcscaida e Diária em 1.400 92" 2/5. AU.
Em 6- 8-57 2»/ 7 de Quita c Starasta em 1.500 96" 2/5 AL.
Em 11- 8-57 ii./ 6 de Harali- e.Corticeira em 1.200 73" 3/5 GL.

Quinau, vindo dc derrotar a maio-
ria dos seus adversários, apesar dos
percalços, aparece como o nome do
retrospecto. Sanam, agora na cohta,
é competidor de respeito. Enquanto
Sagu, mesmo em .turma mais forte,
pode figurara pois reapareceu correu-
do muito outro dia,

VIDA TURÍSTICA

CONCLUÍDO, FINALMENTE, O PROJETO FEDERAL
! PARA DIRIGJR O TURISMO

Tento, cm turma que agrada, deve
levar a melhor. Abreu, com um exer-
ciclo que impressionou - os "corujas",
tem chance ;de confirmar as esperan-
fas. E ltféio-Miíndo estréia credencia-
do por várias .vitórias no sul.

Na observação ligeira de muitos
interessados pela fundação de um
órgão para disciplinar e fazer
funcionar o turismo em nossa ter-
ra, foram longos os meses em
çiue estiveram preparando o pro-
jeto aqueles deputados e assessô-
res da Comissão Parlamentar de

c externo; representantes de con-ipa c das Américas, deram a sua
ceituadas entidades privadas, não melhor colaboração e a sua apío-
fugiram em afiançar .a existência I vação harmoniosa em todo o cur-
de meios para amparar e incre- so dos trabalhos.
mentar o turismo, e técnicos di-
versos não esconderam os seus
conhecimentos em apontar as di

Portanto, esta obra legislativa
da Comissão Parlamentar de In-
quérito sôbre o Tursmo, que se

4» PAREÔ AS 15.-10 HORAS 1.200 METROS — CRS 55.000,00 — 16.500,00 <- 8.250,00 — 6.000,00.

1 Bomarsol, H. Cunha 58
Qu imper, L. Rigoni 56

3 Pistolero, W. Marinho..... 58
Fellow, E. Castillo 5(i
Marquez, G. Queiroz 62
Lapacho, L. Diaz 56
Ramirez, Nâo correrá.

m
4 rs
5 Ma
6 La
7 Ramncz, i\ao correra
8 Panurgo, A. Santos
9 Salü, C. Morgado

41 i 10 Sovéo. IT. Cunha
1.11 Ikc, Jos. Baffica  58

Em
Em
F.m
Em
Em
Em

Em
Em
Em
Em

22- 8-57
24- 8-57
10- 8-57
15- 9-56
30-10-56
10- 8-57

8- 8-57
15- 8-37
15- 8-57
24- 8-37

9 de Kebraço c Sagú em 1.300 81"
2°/ 9 de Guilliére e Kibar em
2° 1/5" AL.

1.400 85" 4/5.GL.
5"/ 8 de Cadilho e Quimper em 1.200 72" GL.
8-/14 de Grifoni e Jericinó em 1.400 89" 2/5 AU.
6"/ 6 de lke e Meteoro cm 1.300 81" 3/5 AM.
6V 8 dc Cadilho c Qüimbar cm 1.200 73" GL.; Estreante • .
5-/10 dc El Valiente e Bomarsol em 1.500 94" 3 5
1 »/ll dc Genazzaho è'GãlõPé'em' 1.300 83" 3/5"AP
60/12 de Químbar e Bomarsol em 1.500 93" 4/5 AP
9"/ 9 de Guilliére e Kibar e Quimper cm 1.400 85

AL.

S« PAREÔ AS 16,10 HORAS —• 1.400 METROS — CRS 65.000.00
— (BETTING) —

19.500,00

4/5 GL.

9.750,00 — 8.000,00.

( 1 Sixpcncc, J
\ 2 Wagner. A. Portilho.

Jet Bcat. D. P. Silva.,.
Turvo; L. Rigoni
Castcl, J. Graça
Ormai. J. Ncgrello
Altimctro, A. Marcai...
Jagunço. H. Lima
Cidadão. D. Moreno....

10 Ubiratan. M. Teixeira..
11 Sudanes, U. Cunha

Portilho  56
56
50
56
5fi
5ti
3,i
!«
56
56
56

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Km
Em
Em

a-57 Jo'/ 8 de Enfin Vio)on c Jet Beat cm 1.500 96" 3/5 AP.
8-57 5.17 de Campi e Enfin Violon cru 1.300 82" 1/5. AL.
8-37 3" 8 dc Enfin Violon e Sixpence èm 1.500 96" 3/5 AP.
3-57 4V 6 de Paladium e Umiri cm 1400 91" 15 AU.
1-57 8" 8 dc Murano e Eldorado em 1.300 83" 3 5 AP.
7-57 4"/ 8 dc Murano c Eldorado em 1.300 R3" 3-5 AP.
3-57 B»/ 6 dc Marciano e Tristão cm 1.40O 88" 2/â AL.
B-57 4°/ 8 de Enfin Violon e Sixpence em 1.500 96" 3 5 AT.

B- 8-57 5-/10 de Eldorado c Jet Beat em 1.300 82" 3'5 AL.
8- 8-57 6«/10 dc Eldorado e .let Beat em 1.300 82" 3/5 AL.

12- 5-57 6V 8 de Wisnitz e Clairon cm 1.200 73" GL.

6" PAREÔ — AS 16.40 ÍIORAS

Capurro, C. Dias Í6
Hilo-.Dcoro. E. Castillo... ^8
El Valiente. A. Cardoso... 54
HelvéUco, P. Labre........ ÍS

3 Quinau, O. Ullôa SJ
6 Johnny. P. Fernandes 54

1 7 Sagu. J. Portilho 52
f 8 Cardeal, Não correra 53
\ 9 Sanan, J. Marchant 5s
llOJonle, NSo correrá 54

1.500 METROS — CRS 55.000,00
— (BETTING) —

— '16.500,00 — 8.250.00 — í. 000/0.

Em 6- 8-57 4-/ 6 de Kcnnv e Cardeal em 1600 101" 1 5 AL.
Em 24- 8-57 *•/ 8 de Tejo c Quinau em 1.400 87" 1/5 AL.
Ert. 24- 8-57 fxj 8 dc Tejo e Quinau em 1.400 87" 1/5 AL.
Em 24- 8t57 6°/ 8 de Tejo e Quinau em 1.400 Sl" 1/5 AL.
Em 24- 8-57 2»/ 8 de Tejo e Jonle en. 1.400' -7" 1/3 AL.
Em 3- 7-57 9*/ » de Gricg e Quinau em 1.400 87" 1/5 AL.
Em 22- 8-57 3V 9 dc Kebraço e Bomarsol em 1.300 81" 1'5 AL.
Em 24- 8-57 8-/ 8 de Tejo c Quinau em 1.400 87" 1/8 AL.
Em 24- 8-57 5»,' 8 dc Tejo e Quinau cm 1.400 87" l/S AL.
Em 2118-57 3o. 8 de Tejo e Quinau em 1.4C0 87" 1.5 AL.

7« PAREÔ — AS 17.10 HORAS — 1.200 METROS — CRS 60.000.C4) — 18.000,00 — 9.000,00
— (BETTING) —

6.003.30
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retrizes seguras para o estabe- ] oferece pelo substitutivo ao Pio
lecimento de lastros econômicos jeto n.° 3.714/53, justiça seja fei-¦ à proficua fundaçãoUa) é um espelho da dedicação de

como indústria de homens responsáveis.
necessários' do turismo

mais adiantados países da Euro-

1 .. J Tento. J. Marchant
2 Uossè U. Cunha
J Night Blue. C. Dias

Meio Mundo. J. Baffica..
Abreu, A. Rosa
Buovant, J. G raça...1 1 6 i-uovaiu, j. v»r«v«

7 Laterial, A. Santos
6 Lamento. J. SUva

_ 9 Gastrftnomo. L. Uns
A " Ramalhete, M. Teixeira...

60
Í6.
?>>
58
SS
56
6«.
52
52
54

F.m
Em
Em

Em
Em
Em
Em
Em
Em

!0- 7-37 3» 10 de Maliciosita e Nigh e Blue em 1.000 62" AP.
17- 8-37 12VH de Jaguaribe e Lamento em 1.400 89" 3*3 AU.
20- 7-37 2°/10 de Maliciosita c Tento cm 1.0006 2" AP.

Estreante
j7- g-í" ll«'14 de Jaguaribe e lamento em 1.400 89* Si AU.
11- 8-57 13» 13 de Sctpiào e Riacho em 1.300 81" GL.
16- S-57 7" 7 de Lorient e Goyattá em 1 SOO 120" 3,5 GLV
25- 8-57 _•¦« de Bonari e Ojávilo em 1.200 74" 2/5 GL.
17- 8-37 6* 14 de Jaguaribe e Lamento em 1400 89" 3.5 AL.
1J- 8-57 11V13 de ScipiSo e Riacho em 1.300 81" GL.

FOLCLORE BRASILEIRO — De grande popularidade cm
todo o Nordeste, o "bumba-meu-boi" é uma homenagem
dos homens da região ao animal de maior prestígio nos
campos brasileiros: o boi. A armação que representa o boi
nos festejos folclóricos, c um arcabouço feito de papelão,

pintado, coberto com uma colcha de chita *com-,
chifres naturais

Inquérito sôbre o Turismo, da
Câmara Federal. Dezessete me-
ses, na verdade, apreciados su-
pèrfluamente, representam muito
tempo. Talvez, avaliadas as ho-
ras e os dias de profundo tra-:
balho exclusivamente na matéria
em causa, é bem possível que todo
aquele tempo se traduza em um
pouco mais de sessenta dias con-
secutivos. !do turismo como indústria de j homens responsáveis, investidos

Mas, seja como fôr, aí está primeira grandeza. ! todos de suas aHas funções ofi-
concluído o almejado estatuto! Enfim, equipes de renqmadas,cjajs e particulares, que, afora de-
para o contentamento dos autên-í autoridades em campos chferen--notarem exemplar prova de pa-
ticos profissionais do turismo, is-! tes, todos unânimes cm atestar os' triotismo, asseguram também a íé
to é, os legítimos responsáveis! alevantados propósitos dc criar, | incontestável no-futuro turístico
pela instalação e andamento da de uma vez por todas, um orga-ido nosso Brasil."indústria sem chaminés". Pará mamo na altura cm que o turls-, ^
outros, porém, assim não se revela mo brasileiro.venha a funcionar _-cfrA cprrft rní-TIITl

novo planejamento, em vista j na mais perfeita ressonância com j _,_ IA aii-^AU -.unt.Lil.1
do desconsolo que irá causar ej outras idênticas "maquinas Jâ ..
que já o considera "projeto da in- instaladas, ha longos anos, nos jy» o." PÁGINA
dústria sem cabides"., de em-j* ; '*
pregos. E, assim, esperamos de 1
todo coração, para o imprescindí-!
vel êxito do bom turismo.

Conseqüentemente, os altos des-1
tinos do turismo, na verdadeira jI concepção da palavra, íoram cui- I' dadosamente defendidos através 1
do bem elaborado trabalho —{
simples, na aparência, para os;

, que vivem à margem destes com- j
plexos problemas — fórmula que'r reflete haver desejo dos seus au-;

j tores em produzir um turismo
I inteiramente saudável, prático e'
lucrativo para a Nação. Esta opi-
nião, não duvidamos, podeíá tam-
bém merecer todo acatamento da
parte dos homens de nosso país,;
incumbidos de tratarem desta ati-1
vidade e que têm nos ombros o
destino desta ainda incompreen-1
dida fontede riquezas incalculá-
veis para os grandes povos dai
atualidade.

Não seria demais esclarecer â;
opinião pública, -que todo êste no-1' vo projeto, teve a sua base es-1*. ru tural oriunda das dezenas de' substanciais depoimentos presta-:
dos àquei» Comissão pelas mais
idôneas personalidades em dife-
rentes setores das, produções cor-1
relatas ao turismo. Nos aludidos

. depoimentos, diversa:: autoridades' federais confessaram os erros e
\%~ incapacidade» várias de, até
então, terem entravado, embora

j Involuntariamente, a organizaçãoe • a marcha do turismo interno

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
AVISO AOS SÓCIOS

CHA-DANÇANTE
A Diretoria comunica aos prezado* contido* qut fará realizar

no próximo domingo, dia 1, apó* o término da* carreira*, um CM-
Dançante, na Tribuna Social.

A reierva de mttu e retirada de "tlcket»*' poderio *er felfa» na
*ede, com o tr. Dermeval, 4." andar do prédio do antigo Dtrby, ou
no Hlpidrome, na gerência da Tribuna Social, no* dia* de corrida*.

A DIRETORIA
14.2*

0 CONCURSO E BETTING DUPLO
ACUMULADOS -

Para sábado, 31, estâo acumulados: o Concurso dc 7 (sete)
pontos, na importância de CrS 385.710,00, e o Betting Du-
pio, na importância de CrS 1.734.852,00. A fim de melhor
atender o público, amanhã, sexta-feira, -vigorará o tegsmte
horário: na Sede, para os sócios, das 13 às 21 horas, nas de-
pendências ds Rua do Carmo 57, das 13 cs 22 horos, e, no
Hipódromo, das 19 às 22 horas. 84628
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